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INLEIDING

2015, een schakeljaar.
Ons beleidsplan ‘Sterk Werk’ 2011-2015 loopt af. Voor het vijfde jaar op rij zetten we in op het verder ontwikkelen van het sociaal-cultureel handelen en het
adequaat ondersteunen van organisaties in hun ontwikkeling. We stelden gegevens ter beschikking en maakten het sociaal-cultureel volwassenenwerk
zichtbaar voor het publiek. Samen met het werkveld zetten we in op innovatie en bouwden we aan een samenleving die positief omgaat met verschil.
Daartoe organiseerden we 60 publieksgerichte initiatieven en 93 maatgerichte dienstverleningen. Goed voor 334 dagdelen dienstverlening waardoor we
meer dan 1.800 deelnemers bereikten.
Ondertussen timmerden we naarstig met het personeel en het bestuur aan een nieuw beleidsplan 2016-2020 dat in het najaar 2015 goedgekeurd werd
door de overheid. Met het beleidsplan ‘Vloeibaar en Verbonden’ maken we de brug met de toekomst. Een toekomst waarin we als Socius missie-, context- en
impactgedreven sociaal-cultureel werk willen versterken, betrokkenheid willen creëren en ondersteuning geven in het ontwikkelen en implementeren van
nieuwe beleidsvisies en –kaders.

Fred Dhont
directeur Socius
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Leeswijzer tabellen

Primaire doelgroep

De coördinatoren en agogisch medewerkers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of in organisaties die de sociaal-culturele

(prim. DG)

methodiek toepassen.

Secundaire doelgroep

Medewerkers van belangenbehartigers, bevoegde administraties, opleidings- en onderzoeksinstanties, expertisecentra, actoren uit

(sec. DG)

belendende sectoren, adviesverstrekkers en beleidsmakers relevant voor het sociaal-cultureel werk met volwassenen.

Dagen

Aantal kalenderdagen waarop de activiteit plaats vond.

Dagdelen (dagdln.)

De duur van een initiatief uitgedrukt in dagdelen. Een dagdeel staat voor een tijdsperiode van ongeveer 4 uren, een voormiddag,
een namiddag of een avond.

Deelnemers (dlnrs.)

Het aantal verschillende personen dat aan een activiteit deelnam, bij meerdaagse activiteiten: het aantal verschillende personen
dat minstens 1 keer deelnam.

Deelnames (dlns.)

Het totaal aantal keren dat aan een activiteit werd deelgenomen, voor meerdaagse activiteiten worden de deelnames per
kalenderdag opgeteld.

Score

Gemiddelde ‘algemene tevredenheid’ die o.b.v. een schriftelijke evaluatie door de deelnemers aan een bepaalde activiteit of traject
werd toegekend.

BEW

Bewegingen

LVI

Landelijke vormingsinstellingen

VHS

Volkshogescholen

V+

Vormingplus-centra

VER

Verenigingen

Org.

Organisaties
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1.

BELEIDSKADER

SITUERING

Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk, is een autonome organisatie die erkend en gesubsidieerd wordt door de minister van Cultuur om
het werkveld van het sociaal-cultureel volwassenenwerk te ondersteunen. De erkenning en subsidiëring is vastgelegd in een beheersovereenkomst voor de
periode van 2011–2015, afgesloten tussen Socius vzw en de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Joke Schauvliege, toenmalig Vlaams minister
van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. In 2012 werd door het Vlaams Parlement een decreetswijziging gestemd die er zal toe leiden dat vanaf de beleidsperiode
2016–2020 de erkenning van het steunpunt zal gebeuren op basis van een goedkeuring van het beleidsplan door de administratie.

2.

MISSIE SOCIUS

Missie Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw:
“Wij zijn overtuigd van de kracht van sociaal-culturele praktijken bij het vormgeven van een democratische en solidaire samenleving. Duurzaam samenleven,
gelijke kansen en respect voor diversiteit zijn voor ons essentiële waarden.
We bevorderen de professionele ontwikkeling van organisaties en werkers in het erkende en gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenenwerk in de
Vlaamse Gemeenschap. Dit doen we ook voor andere initiatiefnemers die een sociaal-culturele methodiek toepassen.
We bieden praktijkondersteuning, werken aan praktijkontwikkeling en de zichtbaarheid van het werkveld in samenwerking en overleg met organisaties en
werkers.
Als autonoom en pluralistisch steunpunt zijn we partner van en erkend door de overheid. We streven een actieve samenwerking met organisaties uit het
middenveld na ter realisatie van onze doelen.”
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3.

KERNOPDRACHTEN

Zoals bepaald in artikel 38 van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk neemt het steunpunt voor het werkveld van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk de volgende kernopdrachten op:
o

Praktijkondersteuning

o

Praktijkontwikkeling

o

Beeldvorming en communicatie

Het steunpunt vervult zijn kernopdrachten door middel van activiteiten zoals begeleiding, deskundigheidsbevordering en implementatie van kwaliteitszorg,
onderzoek, ontwikkeling en gegevensverzameling, informatie en communicatie, vertegenwoordiging en internationale samenwerking zoals bepaald in artikel
38§2 van het decreet.

4.

BEOOGDE DOELGROEPEN

De doelgroep van het steunpunt bestaat uit het erkende en gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenenwerk in de Vlaamse Gemeenschap, maar ook door
andere initiatiefnemers die de sociaal-culturele methodiek toepassen.
Het steunpunt onderscheidt een primaire doelgroep en een secundaire doelgroep.
o

Primaire doelgroep: de coördinatoren en agogisch medewerkers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of in organisaties die de sociaal-culturele
methodiek toepassen en de Vlaamse overheid.

o

Secundaire doelgroep: medewerkers van belangenbehartigers, bevoegde administraties, opleidings- en onderzoeksinstanties, expertisecentra, actoren
uit belendende sectoren, adviesverstrekkers en beleidsmakers relevant voor het sociaal-cultureel werk met volwassenen.
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De sociaal-culturele organisaties in de Vlaamse Gemeenschap worden ingedeeld in vier werksoorten: 1) verenigingen, 2) Vormingplus-centra, 3) landelijke
vormingsinstellingen en 4) bewegingen. De dagelijkse inzet van beroepskrachten, freelancers en vrijwilligers resulteert in een hele resem aan cursussen,
wandelingen en uitstappen, lezingen, cultuurmanifestaties, bijeenkomsten, tentoonstellingen, vaardigheidsoefeningen, sensibiliseringsacties, debatten en
discussiegroepen, ...
o

Verenigingen zijn er in alle soorten en gewichten. Sommigen hebben een werking die algemeen van opzet is, anderen spitsen zich toe op een bepaalde
doelgroep (etnisch-culturele minderheden, senioren, vrouwen, ...) of een bepaald thema (milieu, cultuurbeleving, ...). Wat verenigingen met elkaar
gemeen hebben, is de onmisbare inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers nemen een belangrijke taak op bij de organisatie van allerhande activiteiten en
zorgen er zo voor dat alles op rolletjes loopt. Op 1 januari 2016 telt Vlaanderen 55 erkende sociaal-culturele verenigingen die samen goed zijn voor zo'n
14.000 lokale afdelingen.

o

De volkshogescholen of Vormingplus-centra werken elk in hun eigen regio aan een waaier van activiteiten. Zij brengen deelnemers persoonlijke, sociale
en culturele competenties bij en stimuleren hun deelname aan de samenleving. De Vormingplus-centra richten zich naar alle inwoners, met bijzondere
aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. Daartoe werken ze samen met tal van sociale en culturele sleutelfiguren,
organisaties en sectoren. In Vlaanderen zijn er 13 Vormingplus-centra.

o

Landelijke vormingsinstellingen bieden over heel Vlaanderen een ruim educatief aanbod voor volwassenen aan. De vormingsinstellingen onderscheiden
zich door hun expertise en specialisatie in een bepaald thema (natuur en milieu, zorg, persoonlijkheid en relaties, ...) of een bepaalde doelgroep
(personen met een handicap, werknemers, ...). Bij landelijke vormingsinstellingen kan je zowel terecht voor eerder laagdrempelige als voor diepgravende
vorming. Vlaanderen telt 25 erkende landelijke vormingsinstellingen op 1 januari 2016.

o

Bewegingen zijn landelijke organisaties die actief zijn rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld mobiliteit, burgerschap, vrede, armoedebestrijding,
duurzaamheid, ... Zij willen mensen 'in beweging' brengen en organiseren activiteiten die sensibiliseren, inzicht en vorming bieden en aanzetten tot
sociale actie. Zo schoppen bewegingen de samenleving een geweten en werken ze aan maatschappelijke verandering. Momenteel zijn er 35 erkende
bewegingen actief in Vlaanderen.
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Kerncijfers sector sociaal-cultureel volwassenenwerk. Bron: Sociaal-cultureel volwassenenwerk en initiatieven in het kader van het participatiedecreet. Een
landschapstekening anno 2016. Marc Jans en Fred Dhont, Socius 2016.

Werksoorten
Aantal organisaties
Totaal aantal personeelsleden

VER

LVI

BEW

VHS

Totaal

55

25

35

13

128

1.192

445

325

182

2.144

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

5.

DOELEN: 2011–2015

De doelgerichte werking van het steunpunt wordt in de periode 2011–2015 gestuurd door 5 strategische doelen, geconcretiseerd in 15 operationele doelen
en 1 transversaal aandachtspunt. Hierna volgt een overzicht.
(1) Erkende en gesubsidieerde organisaties uit de sector zijn adequaat ondersteund in hun ontwikkeling als sociaal-culturele volwassenenorganisatie
1.1 Behoeften van organisaties en werksoorten zijn gearticuleerd, verwerkt en meegenomen in het aanbod.
1.2 Organisaties en werksoorten zijn op maat ondersteund.
1.3 Organisaties zijn ondersteund op het vlak van organisatieontwikkeling en integrale kwaliteitszorg.
(2) Het sociaal-cultureel handelen is verder ontwikkeld
2.1 Nieuwe medewerkers in de sector zijn geïnitieerd in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
2.2 Professioneel sociaal-cultureel handelen wordt verbreed, uitgediept en gedeeld.
2.3 De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de opleidings- en onderzoeksgemeenschap zijn op elkaar betrokken.
(3) Innovatieve sociaal-culturele praktijken zijn, samen met organisaties uit het werkveld, ontwikkeld en voor de sector ontsloten
10

3.1 De organisaties en werkers vinden inspiratie in innovatieve sociaal-culturele praktijken, alternatieve werkwijzen en ideeën.
3.2 Innovatieve werkwijzen voor de realisatie van de vier functies zijn ontwikkeld.
3.3 Innovatieve vormen van verenigen zijn ontwikkeld.
(4) Kerngegevens over maatschappelijke waarde, betekenis, effecten, staat en trends van en in het sociaal-cultureel volwassenenwerk staan ter
beschikking van sector en overheid
4.1 Relevante onderzoeken en publicaties worden gesignaleerd en praktijkgericht vertaald.
4.2 Specifieke gegevens over de sector zijn verzameld en beschikbaar gemaakt in overleg en afstemming met betrokken partners.
4.3 Er is gelobbyd voor het voeren van onderzoek over relevante vragen.
(5) Het sociaal-cultureel volwassenenwerk is meer zichtbaar voor het publiek
5.1 Waarde, identiteit en effect van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn zichtbaar voor het publiek.
5.2 Het aanbod van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is online beschikbaar.
5.3 Sociaal-culturele volwassenenorganisaties expliciteren de verworven competenties van hun deelnemers en vrijwilligers.
Over alle strategische doelen heen besteedt Socius bijzondere aandacht aan diversiteit in de samenleving.
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Doelenkader

Transversaal

Strategische doelen

OD 1

Over alle strategische doelstellingen heen besteedt Socius bijzondere aandacht aan
diversiteit in de samenleving
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OD 2

1. Erkende en gesubsidieerde
organisaties uit de sector zijn
adequaat ondersteund in hun
ontwikkeling als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie.

Behoeften van organisaties en
werksoorten zijn gearticuleerd,
verwerkt en meegenomen in
het aanbod.

Organisaties en werksoorten
zijn op maat ondersteund.

Organisaties zijn ondersteund
op het vlak van
organisatieontwikkeling en
integrale kwaliteitszorg.

2. Het sociaal-cultureel handelen
is verder ontwikkeld.

Nieuwe medewerkers in de
sector zijn geïnitieerd in de
sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk.

Professioneel sociaal-cultureel
handelen, wordt verbreed,
uitgediept en gedeeld.

De sector van het sociaalcultureel volwassenenwerk en
de opleidings- en
onderzoeksgemeenschap zijn
op elkaar betrokken.

3. Innovatieve sociaal-culturele
praktijken zijn, samen met
organisaties uit het werkveld,
ontwikkeld en voor de sector
ontsloten.

De organisaties en werkers
vinden inspiratie in innovatieve
sociaal-culturele praktijken,
alternatieve werkwijzen en
ideeën.

Innovatieve werkwijzen voor de
realisatie van de vier functies
zijn ontwikkeld.

Innovatieve vormen van
verenigen zijn ontwikkeld.

4. Kerngegevens over de
maatschappelijke waarde,
betekenis, effecten, staat en
trends van en in het sociaalcultureel volwassenenwerk staan
ter beschikking van sector en
beleid.

Relevante onderzoeken en
publicaties worden
gesignaleerd en praktijkgericht
vertaald.

Specifieke gegevens over de
sector zijn verzameld en
beschikbaar gemaakt in overleg
en afstemming met de
betrokken partners.

Er is gelobbyd voor het voeren
van onderzoek over relevante
vragen.

5. Het sociaal-cultureel
volwassenenwerk is meer
zichtbaar voor het publiek.

Waarde, identiteit en effect van
het sociaal-cultureel
volwassenenwerk zijn zichtbaar
voor het publiek.

Het aanbod van het sociaalcultureel volwassenenwerk is
online beschikbaar.

Sociaal-culturele
volwassenenorganisaties
expliciteren de verworven
competenties van hun
deelnemers en vrijwilligers.
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OD 3

6.

WERKINGSPROCESSEN, WERKINGSCLUSTERS EN WERKINGSPRINCIPES

6.1

WERKINGSPROCESSEN

Voor de realisatie van zijn kernopdrachten en werking maakte het steunpunt een beleidsplan op. “Sterk Werk. Beleidsplan 2011–2015” (zie Socius.be)
omvat de missie van de organisatie, een SWOT-analyse en oplijsting van beleidsuitdagingen, datgene wat we in de volgende beleidsperiode willen bereiken,
alsook de wijze waarop we dit willen realiseren. Tevens is een momentopname van de organisatie opgenomen.
Dit beleidsplan concretiseerden we in jaarprogramma’s. In deze programma’s tonen we aan hoe we, rekening houdend met de specificiteit van het sociaalcultureel volwassenenwerk, onze opdrachten realiseren via acties, trajecten en projecten met inbegrip van het aangeven van resultaatsindicatoren. In onze
jaarlijkse begrotingen geven we aan met welke financiële en personele middelen en in welke samenwerkingsverbanden wij de verschillende acties, trajecten
en projecten zullen realiseren.
In onze werking maken we een onderscheid tussen de aanbodgerichte werking en de vraaggerichte werking. In de aanbodgerichte werking onderscheiden
we:
o

Socius-projecten: projecten zijn doelgericht en ‘gepland’ over meerdere jaren en geconcretiseerd in duidelijke stappen en activiteiten. Projecten hebben
een afgebakend thema en er wordt gewerkt aan verifieerbare resultaten.

o

Socius-trajecten: trajecten handelen over een bepaald thema van de werking waar gedurende langere tijd op doorgewerkt wordt. In tegenstelling tot
projecten zijn ze echter niet volledig op voorhand gepland, maar worden ze eerder procesmatig aangepakt. De richting van het traject is duidelijk
vooropgesteld, maar het einde is eerder open. Per (werk)jaar worden trajecten geconcretiseerd in activiteiten.

o

Socius-acties: acties vormen de kleinste bouwstenen van de werking. Ze zijn doelgericht, worden afgerond of uitgevoerd binnen een beperkte tijd en de
resultaten zijn duidelijk verifieerbaar.

Voor het vormgeven, opvolgen, bijsturen, rapporteren en evalueren van acties, trajecten en projecten en voor de vraaggerichte werking, hanteren we
13

werkingsfiches die raadpleegbaar zijn binnen een digitale omgeving (i.e. e-office Socius).
Jaarlijks vindt, conform de beheersovereenkomst, minstens twee keer overleg plaats tussen de directie en het bestuur van het steunpunt en een
vertegenwoordiging van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en het kabinet van de minister. In deze overlegmomenten
worden zowel de jaarprogramma’s als de voortgangsrapporten toegelicht en besproken.
6.2

WERKINGSCLUSTERS

In functie van een duidelijke externe communicatie naar de beoogde doelgroepen brachten we de strategische doelen die Socius in zijn beleidsplan
vooropstelt onder in 4 werkclusters en 1 transversaal aandachtspunt: diversiteit.

Werken aan kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-cultureel handelen

Werken aan kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-culturele organisaties

Werken aan en met gegevens

Werken aan innovatie

Werken aan zichtbaarheid

Transversaal aandachtspunt: diversiteit, leren omgaan met verschil

14

6.3

WERKINGSPRINCIPES

Socius betekent “metgezel” of “tochtgenoot”. Socius wil als steunpunt de reisgezel zijn van de sector en zij die erin werken. Het begrip 'tochtgenoot' komt
onder andere tot uiting in de werkingsprincipes van het steunpunt.
o

Klantgericht werken
De organisaties van het sociaal-cultureel werkveld en hun medewerkers zijn de voornaamste klanten van Socius. Het steunpunt streeft ernaar om de
meest geschikte ondersteuning te bieden voor de vragen en behoeften van het werkveld. Socius staat hierbij garant voor een goede opvolging.

o

Kwaliteitsvol werken
De kwaliteit van de dienstverlening heeft betrekking op zowel het resultaat als op het proces van de dienstverlening. Evaluatie van en reflectie op het
professioneel handelen vanuit het steunpunt, optimaliseren de kwaliteit van de dienstverlening. Indien de expertise en/of de competenties voor
specifieke opdrachten niet beschikbaar zijn binnen de ploeg van Socius-medewerkers, wordt er een beroep gedaan op externe knowhow.

o

Behoefte- en vraaggericht werken
De Socius-werking is afgestemd op de behoeften en vragen van de sector. Aan de ene kant detecteren we behoeften en vragen die door de organisaties
uit de sector geformuleerd zijn. Aan de andere kant houden we rekening met de behoeften en vragen die door andere stakeholders uit het sociaalcultureel volwassenenwerk worden geformuleerd. Het kan gaan van concrete behoeften of vragen die betrekking hebben op een organisatie tot
behoeften of vragen die betrekking hebben op de hele sector. Behoeften of vragen kunnen handelen over een concrete realiteit, maar kunnen evengoed
te maken hebben met voorziene ontwikkelingen en veranderingen in het werkveld, de samenleving of het beleid.

o

Geprogrammeerd aanbod en maatwerk
Enerzijds werkt Socius met een vooraf geprogrammeerd aanbod waarop iedereen kan inschrijven. Anderzijds reserveren we ook tijd, ruimte en middelen
voor maatwerk. Met maatwerk proberen we flexibel in te spelen op dringende behoeften of vragen van een of meerdere organisaties. Het antwoord dat
we op deze behoeften of vragen bieden, is op maat en enkel bedoeld voor die organisaties die de behoefte of vraag formuleerden.
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o

Diverse methoden en werkvormen
Socius realiseert zijn kernopdrachten via een divers palet van methoden en werkvormen. Deze diversiteit maakt de interventies aantrekkelijker,
creatiever en effectiever.

o

Samenwerken en netwerken
Socius is geen alleenspeler. Naast een goed nabuurschap met de FOV maakt het steunpunt werk van een actieve samenwerking met andere actoren in
het middenveld, in de eigen sector en de belendende sectoren. Daarnaast is Socius ook een partner van de overheid.

o

Efficiënt en effectief werken
De vertaling van onze werking in projecten, trajecten en acties brachten we in kaart met een overzicht van mensen en middelen. De evaluatie van de
dienstverlening en de kwantitatieve en kwalitatieve rapportering over de werking vormen de basis voor de jaarlijkse voortgangsrapportering.

o

Respect voor diversiteit
Op het vlak van diversiteit is er respect voor de eigenheid en de eigen doelstellingen van de doelgroeporganisaties. Er is ook respect voor diversiteit bij de
medewerkers. Diversiteit heeft oog voor de verschillen die ertoe doen in de context van de dienstverlening van Socius. De dienstverlening en
ondersteuning van het steunpunt zijn toegankelijk voor personen met een handicap. Dit heeft betrekking op zowel de locatie als de inhoud, de
methoden, de werkvormen en de vormgeving van documenten en presentaties.
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7.

BEHEERSOVEREENKOMST

In uitvoering van artikel 41 van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2003) sloot de Vlaamse Regering met Socius vzw een
beheersovereenkomst af. De Vlaamse Regering erkent hiermee conform artikel 37 en 38 van het decreet, Socius vzw als autonoom steunpunt voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
De beheersovereenkomst specificeert de samenstelling, de werking en specifieke opdrachten, het toezicht, de middelen en de procedure.
De erkenning en overeenkomst gelden voor de beleidsperiode van 1 januari 2011 tot 31 december 2015. In functie van de uitvoering ervan kent de
Vlaamse Gemeenschap voor deze beleidsperiode een jaarlijkse subsidie-enveloppe toe.
Herziening of aanpassing van de overeenkomst is mogelijk op basis van een gemotiveerde en met redenen omklede vraag van een van beide partijen en
mits overeenstemming. In dat geval wordt de herziening of aanpassing als bijlage bij de beheersovereenkomst gevoegd.
Beide partijen kunnen de overeenkomst opzeggen met een opzegtermijn van 1 jaar en het vastleggen van overgangsmaatregelen. De Vlaamse
Gemeenschap is gerechtigd de overeenkomst te verbreken ingeval van zware overtredingen in de verplichtingen vervat in deze overeenkomst.
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● ●

VOORTGANGSRAPPORT

In de beheersovereenkomst vinden we de volgende toelichting bij de voortgangsrapportering: “Middels voortgangsrapporten zal jaarlijks een stand van
zaken gegeven worden over de uitvoering van het beleidsplan en de beheersovereenkomst met het oog op toezicht vanuit de Vlaamse overheid op de
besteding van de middelen. Dit voortgangsrapport moet, samen met een financieel verslag ingediend worden voor 1 april van het jaar, volgend op het
werkingsjaar waarop het voortgangsrapport betrekking heeft. Het financieel verslag omvat volgende stukken: de balans, de resultatenrekening en een
accountants- of revisorenverslag. De verbintenissen van het steunpunt, zoals neergelegd in deze beheersovereenkomst en in de jaarprogramma’s zijn
inspanningsverbintenissen.”
Op de volgende bladzijden rapporteren we over het vijfde uitvoeringsjaar van het beleidsplan en de beheersovereenkomst. We behandelen achtereenvolgens
de aanbodgerichte en vraaggerichte werking van het steunpunt, de basiswerking en de specifieke opdrachten vervat in het beleidsplan en/of de
beheersovereenkomst. We eindigen met een overzicht van de werking in 2015 in kengetallen.
Bij elk onderdeel schetsen we de strategische en operationele doelen conform het beleidsplan en de omschrijving van de opdracht conform de
beheersovereenkomst. Vervolgens geven we een overzicht van de door het steunpunt gerealiseerde output en outcome in het voorbije jaar. We evalueren de
initiatieven op een kwantitatieve en kwalitatieve manier.
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1.

AANBODGERICHTE WERKING

1.1

WERKEN AAN KWALITEIT EN ONTWIKKELING VAN SOCIAAL-CULTUREEL HANDELEN EN SOCIAAL-CULTURELE ORGANISATIES

a)

Werken aan de kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-cultureel handelen

Dag in dag uit geven vrijwilligers, freelancers en betaalde beroepskrachten, met inzet van al hun deskundigheid, vorm aan sociaal-culturele praktijken in
onze samenleving. Hun interesse voor het sociaal-cultureel handelen, delen ze. Er is vraag naar het uitwisselen van kennis, ervaring en naar het ontwikkelen
en verdiepen van expertise. Daarom zet Socius, gebruikmakend van een breed instrumentarium aan middelen, in op de verdere ontwikkeling van sociaalcultureel handelen.

Strategisch doel beleidsplan: het sociaal-cultureel handelen is verder

Bepalingen beheersovereenkomst

ontwikkeld
Operationele doelstelling 1

De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kent een relatief hoge

Nieuwe medewerkers in de sector zijn geïnitieerd in de sector van het

in- en uitstroom. Er is nood aan het permanent introduceren van nieuwe

sociaal-cultureel volwassenenwerk

medewerkers in de sector. Daartoe organiseert het steunpunt
introductiecursussen en kennismakings- en oriëntatiedagen voor nieuwe
beroepskrachten in het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Operationele doelstelling 2

In functie van de kwaliteit en ontwikkeling van het professioneel handelen,

Professioneel sociaal-cultureel handelen, wordt verbreed, uitgediept en

investeert Socius in het ontwikkelen, delen, borgen en verdiepen van

gedeeld

praktijkkennis. Dit realiseert het steunpunt door het aanbieden van een
praktijkgericht begeleidings- en vormingsaanbod over de vier functies van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk en de sociaal-culturele methodiek, door
het organiseren van studiedagen over specifieke kwesties voor groepen
professionals uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, door het aanbieden
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van cursussen, trainingen en workshops met betrekking tot strategieën,
methoden en technieken en organiseert het kennisuitwisseling. Tevens staat
het steunpunt in voor het documenteren, borgen en verspreiden van
relevante aspecten van het professioneel handelen via diverse
informatiedragers: publicaties, website, databanken.
Operationele doelstelling 3

Het steunpunt neemt initiatieven om opleiding, onderzoek en praktijk bij

De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en de opleidings- en

elkaar te brengen in functie van de verdere ontwikkeling van de professie.

onderzoeksgemeenschap zijn op elkaar betrokken

Daartoe bouwt Socius goede contacten uit met opleidingscentra en
onderzoeksgroepen, en wordt ontwikkelde knowhow ter beschikking gesteld
van opleidingscentra. Het steunpunt informeert toekomstige
beroepskrachten en betrekt opleidings- en onderzoeksactoren in zijn bestuur
en bij zijn concrete werking.

N Overzicht initiatieven (acties – trajecten – projecten) periode 2011–2015
2011–2014

2015
Initiatieven gericht op nieuwkomers
o

Kennismakings- en oriëntatiedag voor nieuwe medewerkers

o

Modulair vormingsaanbod voor nieuwe medewerkers in het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Initiatieven gericht op ervaren medewerkers
o

Karavaan

o

Masterclass 'Bewogen werkers'

Initiatieven m.b.t. methodiek, strategieën, methoden en technieken van de professional
o

Vormingstraject 'De educatieve functie verrijken'
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2011–2014

2015
o

Vorming en begeleiding 'Multifunctioneel karakter SCVW'

o

Workshop en begeleiding 'Sociaal-culturele methodiek'

o

Workshop 'Wegwijs in werkvormen'

o

Workshop 'SCVW en mensen in armoede'

o

Vorming voor diversiteitsmedewerkers

o

Medewerkersdag Vormingplus-centra

o

Begeleiding voorbereiding medewerkersdag federaties LVI

o

Collegagroep 'Van educatie naar gemeenschapsvorming'

o

Collegagroep 'Werken met vrijwilligers'

o

Collegagroep 'Werken met vrijwilligers in verenigingen'

o Collegagroep 'Diversiteitsmedewerkers'	
  
o Checklist 'Diversiteit publieksactiviteiten'	
  

● ●

o

Collegagroep 'Diversiteit Vormingplus'

o

Studiedag 'Het leren van volwassenen'

o

Veldtekening sociaal-culturele professionals

Rapportering en evaluatie

N Initiatieven gericht op nieuwkomers
De kennismakings- en oriëntatiedag van 15 januari verschafte nieuwkomers inzicht in de organisatie en de structuur van het werkveld en de werking en het
aanbod van Socius. 15 personen namen deel aan het initiatief. De dag werd positief geëvalueerd met een tevredenheidsscore van 85%. De mogelijkheid tot
uitwisseling met andere nieuwkomers, de aangeboden inzichten met betrekking tot de sector en de kennismaking met de werking van het steunpunt en zijn
medewerkers werden hierbij naar voor geschoven. Gezien de beperktheid in tijd blijft het evenwel een uitdaging om een evenwichtige keuze te maken uit
eventuele onderwerpen en om ze middels een geschikte werkvorm aan bod te laten komen.
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In 2015 organiseerde Socius opnieuw een modulair vormingsaanbod voor nieuwkomers in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Via het
vormingsaanbod deden de deelnemers nieuwe inzichten op en werden hun competenties op een efficiënte en aangename manier versterkt. Ze ontvingen
basispakketten aan kennis en vaardigheden die ze nodig hebben om zich als sociaal-cultureel werker goed in hun vel te voelen. Zij kregen de kans om
collega’s uit andere organisaties te leren kennen en werkten gezamenlijk opdrachten uit. Ten slotte bood het vormingsaanbod een goede gelegenheid om
ervaringen uit te wisselen over de professionele praktijk.
Het aanbod omvatte 3 tweedaagse bijeenkomsten en een module van 1 dag:
o

Sector en decreet (12 en 13 februari)

o

Rollen, functies en methodiek (4 en 5 juni)

o

Sociaal-culturele praktijken (1 en 2 oktober)

o

Competenties (4 december)

Het modulair vormingsaanbod kon rekenen op 17 unieke deelnemers. 12 personen namen deel aan 1 module, 5 personen namen deel aan 2 modules. In
het totaal was het aanbod goed voor 38 deelnames. De algemene eindbeoordeling was voor elk van de 4 modules zeer positief, met tevredenheidscijfers
van 90% voor de eerste module en 85% voor drie overige modules. De meerderheid van de deelnemers gaf aan dat de aangeboden inhoudelijke kaders hun
inzicht in de materie en in hun beroep hadden vergroot. Ze kon ook concreet duiden welke verworven vaardigheden en competenties ze zal inzetten in haar
professionele praktijk.

N Initiatieven gericht op ervaren medewerkers
De Karavaan is een rondtrekkende groep ervaren medewerkers uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk die samen naar interessante lezingen,
studiedagen, … gaat en die de activiteit tijdens en achteraf op informele wijze bespreekt en bediscussieert. Bedoeling is dat op deze wijze deelnemers hun
denk- en handelingskaders verbreden en verdiepen, inspiratie opdoen en hun kennis weten te vertalen naar de eigen praktijk.
Op 12 maart trok de Karavaan naar het forumtheaterstuk 'When things heat up' van Intal, LABO vzw, U Move 4 Peace en Geneeskunde voor de Derde Wereld
(1 deelnemer). Op 18 mei was de bestemming de studiedag 'Vrijwilligers in beweging' van Civitaz, Centrum voor Burgerschap en Participatie (14
deelnemers). De geplande tocht van 26 november naar de studiedag 'Armoedebestrijding een kwestie van solidariteit' van Leren ondernemen vzw ging niet
door wegens te weinig belangstelling.
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Hoewel de bezochte initiatieven telkens interessant bleken, blijft het moeilijk om extra meerwaarde te creëren naast de aangeboden inhoud. Ook het
werven, blijft een lastige zaak. Deels omdat de tochten van de Karavaan maar kort op voorhand kunnen worden bekendgemaakt, deels omdat
geïnteresseerden al vaak rechtstreeks ingeschreven zijn.
Hoe kan je als sociaal-culturele professional tot een goed handelen komen? Een handelen waarbij je rekening houdt met je persoonlijke eigenheid, expliciete
kennis, ervaringskennis en vaardigheden. De masterclass 'Bewogen werkers – Hoe groei ik in mijn normatief handelen?' van 30 november hielp
deelnemers deze vraag te beantwoorden. De kadering en begeleiding werd verzorgd door Hans van Ewijk. De masterclass telde 8 deelnemers die zich
achteraf tevreden toonden (80%).

N Initiatieven met betrekking tot methodiek, strategieën, methoden en technieken van de professional
Tijdens de tweedaagse vorming 'De educatieve functie verrijken' ontdekten de deelnemers hoe ze de educatieve functie van hun eigen praktijken
inhoudelijk konden verrijken of verruimen. Er werden concrete mogelijkheden aangereikt om een dynamiek te realiseren van ingroeiend, bevrijdend of
betekenend leren. Zodoende konden de deelnemers de educatieve functie volop groeikansen geven in hun organisatie. Er namen 8 personen deel aan de
vorming die zich achteraf uiterst tevreden toonden (90%). In het bijzonder werd de mogelijkheid tot intervisie als zeer positief ervaren.
Op 17 december voorzag Socius een vorming over het multifunctioneel karakter van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Deze activiteit ging niet door
wegens een gebrek aan inschrijvingen. Doorheen het jaar bood het steunpunt over dit onderwerp ook een begeleiding op maat aan. Vier organisaties – en
in het totaal 32 personen – maakten hiervan gebruik: 1) Feniks (22 januari) – 2) Vluchtelingenwerk Vlaanderen (29 januari) – 3) Wervel (5 februari) – 4)
Vermeylenfonds (2 maart).
De begeleidingen over de vier functies en het multifunctionele karakter werden gesmaakt en leverden een mooi resultaat op omdat het hele team leert
nadenken over een gemeenschappelijke visie. Door samen een begeleiding te doorlopen, delen ze hun aanpak wat een grote meerwaarde oplevert voor de
organisatie.
Op 30 oktober organiseerde Socius een workshop over de sociaal-culturele methodiek. Tijdens de workshop maakten de deelnemers kennis met de
verschillende onderdelen van de methodiek en pasten ze die in oefeningen telkens toe op hun eigen organisatie en hun eigen handelen als professional. De
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workshop kon rekenen op 9 deelnemers die zich achteraf tevreden toonden (75%). Alle deelnemers gaven bij de evaluatie ook een of meerdere
verbeteracties aan voor hun organisatie en/of professionele interventies.
Naast een vormingsaanbod voorzag Socius ook een begeleiding op maat over de sociaal-culturele methodiek. Op 17 december maakte Neos gebruik van
dit aanbod. De begeleiding vertrok van het nieuwe beleidsplan van de organisatie en focuste op de bestaansdimensies, interventiestrategieën en processen
bij deelnemers. Acht Neos-medewerkers namen deel aan de begeleiding en kenden een waarderingscijfer van 80% toe.
Er namen 22 personen deel aan de workshop 'Wegwijs in werkvormen'. Tijdens de bijeenkomst deden de deelnemers binnen een kort bestek een ervaring
op van een werkvorm en leerden deze ook situeren binnen een bepaalde methode en/of functie. Op het einde van de dag werden alle ervaringen verzameld
en kregen de cursisten een 'wegwijzer' mee die hen helpt om in de toekomst hun keuzes voor bepaalde werkvormen te onderbouwen. De workshop werd
mee begeleid door de trainingsacteur Lucia Bomert en werd positief geëvalueerd (85%).
Sociaal-culturele organisaties worden steeds duidelijker aangesproken op hun opdracht naar publieksdiversiteit en het bereik van kansengroepen. Op 30
oktober en 10 december organiseerde Socius de tweedaagse workshop 'SCVW en mensen in armoede'. De nadruk lag op het verschaffen van inzicht in de
complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van een visie op armoede en het aanreiken van een aantal handvaten om
mee aan de slag te gaan. Acht personen namen deel aan de workshop en kenden een hoog waarderingscijfer toe (80%).
In organisaties is vaak slechts een medewerker verantwoordelijk voor de werking inzake diversiteit. Aangezien het omgaan met diversiteit als een rode draad
doorheen het denken en handelen van alle medewerkers zou moeten lopen, is het belangrijk om hiervoor betrokkenheid en gedragenheid te creëren bij de
andere collega's. Met de 'Vorming voor diversiteitsmedewerkers' reikte Socius handvatten aan om in organisaties tot een grotere betrokkenheid en
draagvlak te komen inzake interculturaliseren. Fanny Matheusen (Goes–Thing) stond in voor de begeleiding van de vorming waaraan 7 personen
deelnamen. De vorming nam aanvankelijk een valse start. Gezien de eerder weinig inschrijvingen werd besloten een van de vier geplande vormingsdagen te
schrappen en werden de deelnemers uitgenodigd om voor de twee laatste bijeenkomsten een collega mee te brengen. Dat heeft goed gewerkt. De
deelnemers vonden dit boeiend tijdens de sessies, maar gaven ook aan dat ze zich nu beter geruggensteund voelen om in de eigen organisatie effectief aan
de slag te gaan. Deze tevredenheid toonde zich ook in een waarderingscijfer van 91%.
Op vraag van de Vormingplus-centra werd in 2015 opnieuw een medewerkersdag georganiseerd. Wat de inhoudelijke en vaak ook praktische uitwerking van
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de workshops betrof, lag het eigenaarschap zeer sterk bij de Vormingplus-medewerkers zelf. Socius stemde af en coördineerde. 'Vormingplus: betrokken
aanwezig?' was de rode draad doorheen de medewerkersdag die plaats vond op 15 oktober. Deze insteek werd uitgewerkt aan de hand van verschillende
thema’s: diversiteit, publieke ruimte, burgerinitiatieven, transitie, … De diversiteit aan thema’s zorgde er mee voor dat iedereen goed aan zijn trekken kwam.
De medewerkersdag die uiteindelijk door 98 personen werd bijgewoond, werd positief geëvalueerd (77%). De deelnemers waren met name zeer tevreden
over de ruime keuze aan workshops, de begeleiding, de verrassende middagactiviteiten en de locatie.
Op vraag van de federaties Kr8 & Z11, Konekt, Pasform en OpStap stond Socius in 2015 in voor de begeleiding bij het concipiëren en realiseren van een
sectorbrede medewerkersdag voor de betrokken organisaties. De dag die werd opgevat als een tref- en studiedag vond plaats op 8 oktober 2015. De
betrokken organisaties toonden zich tevreden over de geboden ondersteuning door Socius.
Met de collegagroep 'Van educatie naar gemeenschapsvorming' wilde Socius professionals die sterk inzetten op praktijken met een uitgesproken
educatieve functie leren inzien en ervaren hoe de gemeenschapsvormende functie daarin kan worden gevaloriseerd en geïntegreerd. De groep kwam drie
keer samen en telde 10 deelnemers, die zich achteraf tevreden toonden (84%). Het feit dat de leden van de groep in een intervisie feedback konden
formuleren op de cases van hun collega's, werd bijzonder geapprecieerd.
Kennisdeling staat centraal bij de collegagroep 'Werken met vrijwilligers'. Tijdens de bijeenkomsten werden zowel goede als minder goede praktijken
gedeeld. Het veilige klimaat nodigde hiertoe uit en de deelnemers maakten daar gretig gebruik van. De 9 deelnemers toonden zich alleszins erg tevreden
over de bijeenkomsten (87%). Uit de evaluatie bleek duidelijk dat de deelnemers in hun eigen organisatie aan de slag gingen met de inzichten die ze
hadden verworven. De collegagroep 'Werken met vrijwilligers in verenigingen' die in 2014 reeds drie keer samen kwam, had een laatste bijeenkomst op 12
maart 2015. Vijf deelnemers tekenden present.
Voorjaar 2014 startten Socius, Locus en Faro de collegagroep diversiteitsmedewerkers. Uit de erfgoedsector en die van het lokaal cultuurbeleid meldden
zich voldoende deelnemers om met het initiatief van start te gaan. Helaas vielen er geen inschrijvingen te noteren vanuit de sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. Socius besliste desondanks om te blijven meewerken aan de collegagroep die in 2015 twee keer samen kwam.
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Socius werkte in 2014 een ‘Checklist diversiteit publieksactiviteiten’ uit. Daarin beschrijven we hoe Socius-medewerkers omgaan met diversiteit en gelijke
kansen in de voorbereiding, organisatie en begeleiding van publieksactiviteiten zoals workshops, studiedagen, cursussen of collegagroepen. De checklist
werd vanaf 7 september 2015 als downloadbare PDF aangeboden op de website van het steunpunt.
Op vraag van de Vormingplus-coördinatoren begeleidde Socius in 2015 tweemaal de Vormingplus-collegagroep diversiteit. Beide bijeenkomsten leverden
interessante gespreksstof en uitwisselingen op. Het was de bedoeling dat deze groep opnieuw zelfsturend zou worden. Helaas is dat (nog) niet gelukt.
De geplande studiedag 'Het leren van volwassenen' (29 oktober) ging niet door aangezien de hoofdspreker Gert Biesta, die eerder toezegde, toch verhinderd
bleek. Hierdoor liep de organisatie van de studiedag onnodig vertraging op. Socius besloot daarom het initiatief te verdagen. De studiedag zal nu
plaatsvinden op 12 mei 2016.
Met de 'Veldtekening sociaal-culturele professionals' wil Socius een breder en dieper beeld krijgen van wie de professionals in de sector zijn, wat hun
professionele behoeften en aspiraties zijn en welke profielen het sterkst naar boven komen. Deze vaststellingen kunnen immers dienen als raamwerk om
het ondersteuningsbeleid van het steunpunt nog doeltreffender en coherenter aan te pakken. De veldtekening bleek geen eenvoudige taak omdat bronnen
en literatuur over sociaal-culturele professionals schaars zijn. Zeker wanneer deze iets vertellen over hun handelen en wie ze zijn. De veldtekening geeft nu
een korte beschrijving op basis van de beschikbare gegevens waarbij gebruik gemaakt werd van het begrippenkader van Marcel Spierts om de bevindingen
over het handelen van de professionals in Vlaanderen te plaatsen. Deze conclusies werden afgezet tegenover de vaststellingen uit het onderzoek over de
beroepenstructuur van Bert Pieters.

Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

Score

Kennismakings- en oriëntatiedag

1

2

15

15

1

3

3

4

4

8,5

Module Sector en decreet

2

4

3

5

0

0

1

1

1

8,9

Module Rollen, functies en methodiek

2

4

6

11

2

1

2

1

0

8,5

Module Sociaal-culturele praktijken

2

4

9

18

2

1

1

3

2

8,5
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Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

Score

Module Competenties

1

2

4

4

1

0

1

1

1

8,5

Karavaan When things heat up

1

1

1

1

0

1

0

0

0

Karavaan Vrijwilligers in beweging

1

1

13

13

3

0

1

6

3

Masterclass Bewogen werkers

1

2

8

8

0

1

0

7

0

8

Vormingstraject De educatieve functie verrijken

2

4

8

14

1

3

0

3

1

9

Begeleiding Multifunctioneel karakter scvw

4

6

32

32

15

0

0

15

2

Workshop Sociaal-culturele methodiek

1

2

9

9

1

2

2

2

2

7,5

Begeleiding Sociaal-culturele methodiek

1

1

5

5

0

0

0

5

0

8

Workshop Wegwijs in werkvormen

1

2

22

22

0

4

4

6

8

8,5

Workshop Scvw en mensen in armoede

2

4

8

13

0

1

2

4

1

8

Vorming voor diversiteitsmedewerkers

3

6

7

15

0

2

0

4

1

9,1

Werkgroep Medewerkersdag Vormingplus-centra

4

4

10

10

0

0

9

0

1

Medewerkersdag Vormingplus-centra

1

2

98

98

0

0

92

0

6

Begeleiding voorbereiding medewerkersdag federaties LVI

2

2

4

8

0

3

0

0

1

Collegagroep Van educatie naar gemeenschapsvorming

3

6

10

30

0

1

4

3

2

8,4

Collegagroep Werken met vrijwilligers

5

10

9

35

3

0

2

4

0

8,7

Collegagroep Werken met vrijwilligers in verenigingen

1

2

5

5

1

0

0

3

1

8,7

Colleaggroep Diversiteitsmedewerkers

2

4

10

19

0

0

0

0

10

27

7,7

Activiteit
Collegagroep Diversiteit Vormingplus
TOTAAL

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

2

4

11

17

0

0

10

0

1

45

79

307

407

30

23

134

72

48

Score

N zie Leeswijzer tabellen p. 6
b)

Werken aan de kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-culturele organisaties

De sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is divers. Deze diversiteit uit zich in de verschillende werksoorten, grootte en structuur van organisaties,
draagkracht en draagvlak, geschiedenis en ontwikkeling van organisaties, het al dan niet ingebed zijn in bredere netwerken of structuren, een grote
waardediversiteit, beoogde doelen en doelgroepen, thema’s, enzovoort. Dit weerspiegelt zich in een breed en divers palet aan vragen en behoeften. Die
dagen het steunpunt uit om op diverse wijze betekenisvol en ondersteunend te zijn voor de organisaties in hun ontwikkeling als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie conform de inhoudelijke en kwalitatieve decreetbepalingen.

Strategisch doel beleidsplan: Erkende en gesubsidieerde organisaties uit de

Beheersovereenkomst

sector zijn adequaat ondersteund in hun ontwikkeling als sociaal-culturele
volwassenenorganisatie
Operationele doelstelling 1

Het steunpunt houdt de vinger aan de pols van wat er leeft en waaraan er

Behoeften van organisaties en werksoorten zijn gearticuleerd, verwerkt en

nood is in de sector. Behoeften van organisaties en werksoorten vinden een

meegenomen in het aanbod

aantoonbare weerslag in het aanbodgerichte ondersteuningsprogramma van
het steunpunt. Het ondersteuningsprogramma bestaat onder meer uit een
breed spectrum van studiedagen, cursussen, workshops en trainingen,
intervisiegroepen, collegagroepen, overlegfora, studiebezoeken.

Operationele doelstelling 2

Organisaties en werksoorten hebben specifieke behoeften en vragen in het

Organisaties en werksoorten zijn op maat ondersteund

kader van hun sociaal-culturele werking. Socius zal deze zo goed mogelijk
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beantwoorden via op maat gerichte individuele begeleiding of
dienstverlening, via doorverwijzing en/of bemiddeling naar een ander
ondersteuningsaanbod.
Operationele doelstelling 3

Het steunpunt ontwikkelt een gepast aanbod of begeleiding van organisaties

Organisaties zijn ondersteund op het vlak van organisatieontwikkeling en

die met vragen, behoeften, uitdagingen of problemen geconfronteerd worden

integrale kwaliteitszorg

inzake organisatieontwikkeling en integrale kwaliteitszorg. Dit aanbod en/of
deze begeleiding bestaat uit cursuspakketten, studiedagen waarbij op
specifieke vraagstukken met betrekking tot integrale kwaliteitszorg en/of
organisatieontwikkeling wordt ingegaan en referentiekaders worden
aangeboden, individuele begeleiding van organisaties, workshops,
trainingen, werkgroepen en de ontwikkeling van ondersteunend materiaal.

N Overzicht initiatieven (acties – trajecten – projecten) periode 2011–2015
2011–2014

2015
Beleidsplanning
o

Workshop 'Redactie van het beleidsplan'

o

Repaircafé beleidsplanning

o

Workshop 'Opvolging en uitvoering nieuwe beleidsplan'

o

Traject 'Beleidsplanning etnisch-culturele federaties'

o

Toolbox beleidsplanning

o

Workshop 'Draagvlak creëren voor planningsproces en beleidsplan'

Internationale werking
o

Workshop EPALE
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2011–2014

2015
o

Ondersteuning internationale werking sociaal-culturele organisaties

o

Ondersteuningstraject internationalisering sociaal-culturele bewegingen

Kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-culturele organisaties

● ●

o

Studiedag 'Samenwerken'

o

Studiedag 'Besturen van sociaal-culturele organisaties'

o

Supervisie voor leidinggevenden

o

Overleg coördinatoren Vormingplus

o

Intervisiegroep impactbepaling

o

Begeleidingen impactbepaling

o

Workshop 'Toolkit impactbepaling'

o

Vormingstraject 'Vloek of zegen? – Marketing in het sociaal-cultureel volwassenenwerk'

o

Workshops 'Social media strategie'

o

Begeleidingen 'Social media'

o

Begeleidingen 'Bereiken van een meer divers publiek'

o

Begeleidingen 'Competentiekader sociaal-cultureel werker'

Rapportering en evaluatie

N Ondersteuningsaanbod beleidsplanning
Hoe maak je van het nieuwe beleidsplan een werkinstrument dat ook nog leesbaar is? Er is immers geen vastgelegd ‘format’ voor een beleidsplan. Wat moet
er in staan en wat niet? En welke informatie moet er niet in, maar zou er toch beter in worden opgenomen? Tijdens de workshop van 9 februari werden tips
en tricks besproken die kunnen helpen bij de redactie van het beleidsplan. Er namen 16 personen deel aan de workshop die een tevredenheidscijfer
toegekend kreeg van 85%.
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Met het 'Repaircafé beleidsplanning' van 5 maart bood Socius ondersteuning aan die organisaties die met de deadline in zicht nog met vragen zaten in
verband met hun nieuwe beleidsplan. De medewerkers van het steunpunt luisterden, gaven tips en zochten samen met de deelnemers naar herstelpunten
om het planningsproces toch nog tijdig in een beleidsplan te laten resulteren. Er namen 6 personen deel aan het Repaircafé. De deelnemers reageerden
bijzonder tevreden en gaven achteraf aan dat ze wisten hoe verder aan hun beleidsplan te werken. Twee organisaties die verhinderd waren, werden op een
later tijdstip begeleid.
Bij de uitvoering van een nieuw beleidsplan komt veel kijken: indicatoren, boordtabel, nulmetingen, voortgangsrapportage, enzovoort. Tijdens de workshop
'Opvolging en uitvoering nieuwe beleidsplan' van 14 december kwamen de deelnemers te weten hoe ze de opvolging en uitvoering van hun beleidsplan vlot
kunnen laten verlopen. Er namen 13 personen deel aan de workshop die zich allen erg tevreden toonden (80%).
Het traject 'Beleidsplanning etnisch-culturele federaties' is een meerdaagse begeleiding bestaande uit een reeks workshops en een individuele begeleiding
op maat van de deelnemende organisaties. Aangezien de etnisch-culturele federaties slechts een beleidsplanningsperiode achter de rug hebben, koos
Socius voor een intensief traject ter voorbereiding van de opmaak van hun beleidsplan dat op 1 oktober 2015 klaar moest zijn. In 2014 gingen er drie
workshops door in 2015 volgden er nog eens vier. 12 personen namen in 2015 deel aan het traject.
Naast de bijeenkomsten voorzag Socius ook een individuele begeleiding. Drie organisaties maakten van dit aanbod gebruik.
De geplande herneming van de workshop 'Draagvlak creëren voor planningsproces en beleidsplan' van 19 januari werd afgelast bij gebrek aan
inschrijvingen. De workshop van 28 april 2014 kon nog rekenen op 18 deelnemers.
In december 2013 lanceerde het steunpunt de online 'Toolbox beleidsplanning'. De toolbox helpt sociaal-cultureel werkers om de beleidsplanning in hun
organisatie procesmatig aan te pakken. In het deel ‘werkwijze’ wordt toegelicht hoe een beleidsplan procesmatig in een organisatie kan ontwikkeld worden.
Het deel ‘werkvormen’ biedt inspiratie om dit planningsproces te begeleiden met allerlei werkvormen, technieken en methodes. In 2015 werd de toolbox
24.155 keer bezocht.
De organisaties uit de jeugdsector staan voor een periode van beleidsplanning om hun strategisch plan voor de periode 2018-2021 uit te werken. De
Ambrassade liet zich voor de ondersteuning van de jeugdorganisaties inspireren door de aanpak van Socius: aanmaak en verdeling van een poster met het
planningsproces, een toolbox met werkwijze, werkvormen en een vormings- en begeleidingstraject. De Socius 'Toolbox beleidsplanning SCvW' werd
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omgevormd tot een 'Toolbox Jeugdwerk en Volwassenenwerk'. Het deel 'Werkwijze' is aangepast per sector, het deel 'Werkvormen' is gemeenschappelijk.
Socius verzorgde op 16 november een sessie 'Train de trainers' waarbij het door het steunpunt ontwikkelde workshop- en cursusmateriaal werd
doorgegeven. Ondertussen lieten ook de sportsector (VSF) en de milieubeweging (BBL) zich inspireren door de Socius 'Toolbox beleidsplanning'.

N Ondersteuning internationale werking van sociaal-culturele organisaties
Socius ondersteunt de ontwikkeling van EPALE – het Europees elektronisch platform van en voor volwasseneneducatie – en nam deel aan de
stakeholdersbevraging over de uitgangspunten van het platform. Het steunpunt organiseerde op 9 december een workshop over EPALE. voor de sector van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk en nam deel aan de officiële lancering van EPALE-Vlaanderen op 18 december 2015. Zes personen woonden de
bijeenkomst bij.
Om bewegingen te ondersteunen bij hun internationale ambities voorzag het steunpunt een meerdaags ondersteuningstraject. Het traject werd echter
afgelast wegens een tekort aan inschrijvingen. Socius ging in gesprek met de vier organisaties die zich hadden ingeschreven om hun concrete vragen na te
gaan en te kijken welke ondersteuning kon geboden worden. Voor twee van hen werd najaar 2015 een begeleiding opgestart. Een vereniging zal een
aanvraag indienen voor een KA1-project en een beweging onderzoekt de financiering van een internationale conferentie via een KA2-project. Het steunpunt
organiseerde ook een onderhoud met Epos om de mogelijkheden op dit vlak te evalueren.
Het steunpunt speelt een actieve rol in EAEA (European Association for the Education of Adults) en participeerde in juni aan de Algemene Vergadering in
Porto. Socius nam ook deel aan verschillende EAEA-workshops en een stakeholdersoverleg over de organisatie en bijbehorende campagne voor een
Europees Jaar van de Volwasseneneducatie. Socius engageerde zich om dit initiatief te ondersteunen en er de nodige ruchtbaarheid aan te geven.
Socius organiseerde samen met de FOV, het Kenniscentrum Sociaal Europa (KCSE), JINT, de Vlaamse Jeugdraad en de Administratie Cultuur, Jeugd, Sport
en Media een werkgroep die op 8 juni een voorstel indiende voor de bevordering van de ‘internationale zichtbaarheid, de samenwerking en
belangenbehartiging voor het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk’. Dit voorstel werd overgemaakt aan het Kabinet Cultuur.
Epos is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de uitvoering van Europese programma’s zoals Erasmus+ en ondersteunt de samenwerking, de
internationalisering en de mobiliteit in onderwijs en vorming. Relevante informatie over het Europees beleid en subsidiëringsmogelijkheden werd verspreid
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via de media van Socius. Op vraag van Epos nam Socius deel aan de voorbereiding over de nieuwe structuren en missie van de organisatie. Socius zetelt in
de Algemene Vergadering van Epos en neemt ten slotte deel aan 'Grensverleggers', een jaarlijks publiek evenement.

N Initiatieven gericht op de kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-culturele organisaties
Samen met De Ambrassade en het Forum voor Amateurkunsten, zette Socius op 22 oktober voor de vierde maal een gezamenlijke studiedag op. Dit keer
met als centrale thema 'samenwerking'. Onder de noemer 'In beweging met partners. Versterken door samenwerken' wilde het samenwerkingsverband
deelnemers informeren, inspireren en warm maken om samen te werken en partnerschappen aan te gaan. De ruime keuze uit verschillende workshops kon
uiteindelijk 45 personen bekoren om af te zakken naar het Geuzenhuis in Gent. Iets meer dan de helft van de deelnemers was afkomstig uit de sector van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Uit de evaluatie bleek dat de meningen over de inhoudelijke kwaliteit van de studiedag verdeeld waren, waarbij
sommige sessies duidelijk minder scoorden (66%).
Tijdens de studiedag 'Business as usual' van 21 mei bogen de deelnemers zich over begrippen zoals MVO en 'good governance' en konden ze kennismaken
met het proces van 'glokaliseren'. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord van binnen en buiten de sector die aantoonden hoe
je op lokaal niveau duurzaam kan besturen en zo een rol kan spelen in de transitie naar een rechtvaardige en duurzame samenleving. 28 personen namen
deel aan de studiedag en toonden zich achteraf erg tevreden (80%), met name over de keynote door Peter Wollaert (Antwerp-ITCCO) en de tips die doorheen
de dag werden aangereikt.
In 2014 bood Socius de mogelijkheid aan leidinggevenden om deel te nemen aan een supervisiegroep. De groep vertrekt vanuit een concrete casus
ingebracht door een van de deelnemers. De aangebrachte thema's worden vervolgens door begeleidster Mips Meyntjens (Impuls) gelinkt aan bepaalde
kaders en concepten. In 2015 kwam de supervisiegroep nog twee keer samen en kon rekenen op een zeer positieve eindevaluatie (92%). Socius zag wegens
tijdgebrek af van het idee om najaar 2015 een nieuwe groep te starten.
Ook in 2015 organiseerde Socius een maandelijks overleg voor Vormingplus-coördinatoren. De bijeenkomsten bieden de kans om uitgebreid te netwerken,
op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in elke volkshogeschool, individuele of gemeenschappelijke vragen en behoeften op te pikken en informatie
vanuit het steunpunt door te geven.
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De intervisiegroep 'Impactbepaling' laat de deelnemers toe om via onderlinge ondersteuning en advisering inzichten te verwerven over de nood inzake
impactbepaling die binnen de eigen organisatie leeft. De intervisiegroep ontwikkelt zo een intensief en diepgaand proces van leren, zelfsturing, zelfreflectie
en oplossingsgericht denken over de moeilijkheden en uitdagingen die leven rond het bepalen van de impact van de eigen werking, projecten en/of
praktijken. De groep startte in 2014 en kwam een laatste keer bijeen op 5 februari.
In opvolging van het aanbod dat Socius in 2014 voorzag rond impactbepaling, gaf het steunpunt in 2015 organisaties de mogelijkheid om zich op dit vlak
individueel te laten begeleiden. De begeleiding liet organisaties toe om binnen een duidelijk geformuleerd kader oplossingen en inzichten te verwerven over
de ‘knoop’ of nood inzake impactbepaling die bij hen leeft. Een organisatie maakte op het eind van haar beleidstweedaagse gebruik van dit aanbod en
toonde zich erg tevreden over de output van de werksessie.
Hoe kan je als organisatie de impact van je praktijk meten? Om een antwoord te bieden op deze vraag ontwierp Lana Van Marcke (master in de
productontwikkeling, Universiteit Antwerpen) samen met Socius een toolkit waarvan voorjaar 2015 een eerste prototype werd ontwikkeld. Eind april
organiseerde Socius een tweedaagse workshop waar we sociaal-culturele professionals de kans boden de eerste keer cocreatief aan de slag te gaan met de
toolkit. 14 personen namen deel aan de workshop en kenden er een algemeen beoordelingscijfer van 78% aan toe.
Na twee erg succesvolle reeksen in 2013 en 2014 voor de erfgoedsector organiseerden Socius, FARO en De Ambrassade in maart en april 2015 een
vormingstraject dat deelnemers een grondige inleiding bood tot marketing 'denken en doen'. Het traject bracht kernbegrippen bij, scherpte eigen inzichten
verder aan en stelde deelnemers in staat deze, waar nodig, bij te sturen. De interactieve opleiding bood ruimte voor persoonlijke begeleiding door de
docenten en voorzag ook een individuele opdracht waardoor de cursisten na afloop een eigen marketingplan in handen hadden. De inhoudelijke uitwerking
van het vormingstraject lag, in samenspraak met de verschillende steunpunten, in handen van STIMA (Stichting Marketing Education), de administratieve
opvolging werd waargenomen door FARO. Het traject kon uiteindelijk 22 deelnemers bekoren, waarvan 13 uit de sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk.
Het steunpunt organiseerde in 2015 opnieuw de tweedaagse workshop ‘Social media strategie’. Een gecombineerd leertraject over het inzetten van sociale
media, bestaande uit twee bijeenkomsten in combinatie met tussenopdrachten en online coaching. Het traject werd twee keer georganiseerd. Het eerste
traject werd door 17 deelnemers bijgewoond, het tweede door 14. Omwille van de terreurdreiging moest het steunpunt de laatste bijeenkomst van de
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workshop verschuiven, wat leidde tot een gevoelige daling in de aanwezigheden. De tevredenheidscijfers voor de leertrajecten bedroegen respectievelijk
81% en 75%.
Daarnaast bood Socius organisaties uit de sector een ‘coachingstraject social media’ aan. De coaching omvat de begeleiding van een – door de betrokken
organisatie samengestelde – interne werkgroep bij het ontwikkelen en implementeren van een social media strategie. Socius begeleidde een team van 17
medewerkers van 1 vereniging gedurende drie dagdelen. De uitdaging blijft hoe sociale media in een (vrij groot) team kan beheerd worden. De begeleiding
op dit vlak was beperkt maar anderzijds leverde het traject op korte tijd al enkele zichtbare resultaten op.
Verschillende organisaties zijn vragende partij en ondernemen zelf al pogingen om hun publieksbereik uit te breiden naar minder makkelijk bereikbare
doelgroepen. Socius begeleidt organisaties die expliciet willen inzetten op een publieksuitbreiding (naar kansengroepen en/of moeilijk bereikbare
doelgroepen). In 2015 was er op dit vlak contact met 4 organisaties.
In 2015 bood Socius begeleidingen aan over het competentiekader voor sociaal-cultureel werkers. Via een stappenplan wordt vanuit de concrete taken en
beroepssituaties in een bepaalde organisatie een set competenties op maat uitgetekend. Dit stappenplan helpt organisaties en werkers om vanuit hun eigen
behoeften competenties te formuleren en te omschrijven. Er was een dergelijk begeleidingsproces gepland voor een organisatie, maar nadat de eerste
gesprekken en voorstellen waren afgerond werd de opdracht op vraag van de organisatie uitgesteld.

Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

Score

Workshop 'Redactie van het beleidsplan'

1

2

16

16

4

2

1

7

2

8,5

Repaircafé beleidsplanning

1

1

6

6

3

0

0

3

0

Workshop Opvolging en uitvoering nieuw beleidsplan

1

2

13

13

14

2

0

7

0

Traject Beleidsplanning etnisch-culturele federaties

4

8

12

23

2

0

0

8

2

Begeleiding Beleidsplanning etnisch-culturele federaties

5

5

3

7

0

0

0

3

0
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Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

Workshop EPALE

1

1

6

6

0

1

1

2

2

Begeleiding Erasmus + KA1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

Begeleiding Erasmus+ KA2

2

2

3

6

3

0

0

0

0

Studiedag In beweging met partners

1

2

45

45

4

5

4

10

22

6,6

Studiedag Business as usual

1

2

28

28

1

0

4

9

14

8

Supervisie voor leidinggevenden

2

4

6

11

1

2

0

1

2

9,2

Overleg coördinatoren Vormingplus

8

16

16

99

0

0

14

0

2

Intervisiegroep Impactbepaling

1

1

8

8

1

1

0

1

5

Begeleiding Impactbepaling

1

1

7

7

5

0

0

0

2

Workshop Toolkit Impactbepaling

2

2

14

25

2

1

1

5

5

Vormingstraject Vloek of zegen? Marketing in het scvw

6

6

22

109

3

1

3

6

9

Workshop Social Media strategie (voorjaar)

2

4

15

27

4

2

0

9

0

8,1

Workshop Social Media strategie (najaar)

2

4

14

20

1

2

0

8

3

7,5

Begeleiding Social media

3

3

17

51

0

0

0

10

7

Begeleiding Bereiken van een meer divers publiek

4

4

6

6

4

0

1

1

0

44

71

258

514

42

19

29

91

77

TOTAAL
N zie Leeswijzer tabellen p. 6
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Score

7,8

1.2 WERKEN AAN EN MET GEGEVENS
Gegevens vormen een belangrijke bron voor het voeren en onderbouwen van beleid in een organisatie of door een overheid. Het spectrum aan mogelijke
gegevens is breed. Het kan hierbij gaan om gegevens die de waarde van een sector voor de samenleving aantoonbaar maken, over gegevens die
aanschouwelijk maken wat een sector aan effect of verandering in een samenleving genereert. Daarnaast kan het belangrijk zijn gegevens te verzamelen die
zicht bieden op de status quaestionis van een sector en de evoluties of trends die daarbinnen vast te stellen zijn. Socius onderschrijft het belang van
gegevens als bron voor diverse doeleinden. Daarom stelt het steunpunt kerngegevens ter beschikking van de sector en de overheid.

Strategisch doel beleidsplan: Kerngegevens over maatschappelijke waarde,

Beheersovereenkomst

betekenis, effecten, staat en trends van en in het sociaal-cultureel
volwassenenwerk staan ter beschikking van de sector en de overheid
Operationele doelstelling 1

Het steunpunt maakt onderzoek en publicaties bruikbaar voor de sector.

Relevante onderzoeken en publicaties worden gesignaleerd en

Daartoe volgt het steunpunt relevante onderzoeksthema’s en

praktijkgericht vertaald

onderzoeksgroepen op, rapporteert het via zijn media over relevante
onderzoeken en publicaties, en organiseert het studiedagen en/of
praktijkgerichte workshops over onderzoek.

Operationele doelstelling 2

Het steunpunt spreekt af met de overheid, de sector en de

Specifieke gegevens over de sector zijn verzameld en beschikbaar gemaakt

belangenbehartiger welke kerngegevens verzameld worden, hoe dat moet

in overleg en afstemming met betrokken partners

gebeuren en wie daarvoor instaat. Socius participeert in stuur- en
gebruiksgroepen wetenschappelijk onderzoek. Binnen de perken van de
beschikbare middelen, voert het steunpunt zelf onderzoek. Socius biedt
inhoudelijke ondersteuning bij het ontwerpen van registratiesystemen en
organiseert workshops over het registreren van en werken met gegevens in
organisaties.
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Operationele doelstelling 3

Het steunpunt maakt een inventaris van relevante onderzoeksvragen. Op

Er is gelobbyd voor het voeren van onderzoek over relevante vragen

basis van deze inventaris gaat Socius na welke onderzoeksvragen
onbeantwoord zijn en lobbyt op alle aangewezen fora met het oog op het
beantwoorden van deze vragen via onderzoek.

N Overzicht initiatieven (acties – trajecten – projecten) periode 2011–2015
2011–2014

● ●

2015
o

Onderzoek 'Veldanalyse van hedendaags jeugdwerk- en sociaal-culturele praktijken'

o

Opvolgen relevant wetenschappelijk onderzoek

o

Voorbereiding opmaak onderzoeksagenda 2016-2020

Rapportering en evaluatie

In 2013 gunden Socius en De Ambrassade onderzoekers uit de Hogeschool Gent en de Hogeschool-Universiteit Brussel een onderzoeksopdracht voor het
uitvoeren van een veldanalyse van hedendaags jeugdwerk- en sociaal-culturele praktijken. De uitvoering van het onderzoek werd op de voet gevolgd, maar
desondanks werd de vooropgestelde oplevering in juni 2014 niet gehaald. Gezien de nodige bijsturingen die regelmatig door Socius en De Ambrassade
werden geformuleerd, bleek een latere oplevering in 2014 evenmin tot de mogelijkheden te behoren. Begin 2015 besloten Socius en De Ambrassade in
onderling overleg om het rapport uiteindelijk niet vrij te geven aangezien het niet aan de verwachtingen beantwoordde en niet de kwaliteit bood die van een
wetenschappelijk onderzoek mag verwacht worden.
In 2015 volgde het steunpunt het DieGem-onderzoek op door middel van deelname aan de begeleidingscommissie. In het kader van het onderzoek werd
een case uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk geselecteerd (i.e. Nevenstroom van Citizenne).
Op de studiedag waarop de bevindingen van de participatiesurvey 2015 werden bekendgemaakt, nam Socius deel aan twee paneldiscussies. Een over
kansengroepen en een in plenum met minister Sven Gatz. Op deze manier kon het steunpunt een vanuit de sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk gerichte lezing van de bevindingen aankaarten.
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In opvolging van het onderzoeksplatform Cultuur modereerde Socius een panelgesprek met onderzoekers tijdens een studiedag over het ontsluiten van
megadata in de Buren. Daarnaast woonde het steunpunt een bijeenkomst bij met het platform over het verkennen van de mogelijkheden voor ontginnen van
data van lokale besturen. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd een eerste stap gezet in de richting van een mogelijke gezamenlijke onderzoeksagenda voor
het brede culturele veld.
De geplande voorbereiding van de opmaak van een onderzoeksagenda 2016-2020 werd omwille van de opdrachten die opgenomen werden in het kader
van het beleidstraject van minister Gatz, niet gerealiseerd.

1.3

WERKEN AAN INNOVATIE

Innovatie wordt gezien als de introductie of toepassing van ideeën, processen, methodes of werkwijzen, die nieuw of alternatief zijn ten aanzien van de
huidige sociaal-culturele praktijken. De bedoeling is om organisaties en de sector tot vernieuwing te inspireren om zo op een performante en slagkrachtige
manier hun missie te realiseren. Socius wil samen met organisaties en werkers de innovatieve kracht van de sector stimuleren en verder versterken, zonder
daarbij de kritische rol van het sociaal-cultureel volwassenenwerk uit het oog te verliezen. We willen dit doen door in te zetten op een breed, divers,
inspirerend en meerjarig innovatietraject.

Strategisch doel beleidsplan: Innovatieve sociaal-culturele praktijken zijn,

Beheersovereenkomst

samen met organisaties uit het werkveld, ontwikkeld en voor de sector
ontsloten
Operationele doelstelling 1
De organisaties en werkers vinden inspiratie in innovatieve sociaal-culturele
praktijken, alternatieve werkwijzen en ideeën
Operationele doelstelling 2
Innovatieve werkwijzen voor de realisatie van de vier functies zijn ontwikkeld

Het steunpunt staat in voor het opsporen, verkennen en ontsluiten van
innovatieve praktijken en werkwijzen en zal de uitwisseling ervan mee
voeden.
In samenwerking met het werkveld worden proactief nieuwe methodes en
werkwijzen voor de gemeenschapsvormende, educatieve, culturele en
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maatschappelijk activerende functie uitgewerkt
Operationele doelstelling 3

Socius besteedt bijzondere aandacht aan het samen met de verenigingen
zoeken naar en ontwikkelen van nieuwe vormen van verenigen

Innovatieve vormen van verenigen zijn ontwikkeld

N Overzicht initiatieven (acties – trajecten – projecten) periode 2011–2015
2011–2014

● ●

2015
o

Innovatiepitches met de Sociale InnovatieFabriek

o

Innovatielabs 'Innoverende sociaal-culturele praktijken'

o

Leertraject 'Ontwikkel je eigen innovatiekracht'

o

Intervisie 'Innoveren in organisaties'

o

Regionale terugkoppelingen en gesprekken 'Maatschappelijk innoveren. Het verhaal. Het gesprek'

o

Gesprekstafels 'Samen overheidsbeleid verbeelden'

o

Workshop ‘Ruimte creëren voor burgerinitiatieven’

o

Begeleidingen 'Burgerinitiatieven versterken'

o

Opvolgingstraject lokaal overheidsbeleid

Rapportering en evaluatie

N Maatschappelijk innoveren vanuit sociaal-cultureel perspectief
Net zoals het jaar daarvoor organiseerde Socius in samenwerking met de Sociale InnovatieFabriek een innovatiepitch. Een innovatiepitch is een methode
om innoverende concepten, praktijkideeën, projecten of activiteiten af te toetsen bij collega’s uit andere organisaties. Drie personen namen deel aan de
pitch van 20 maart.
Heel wat professionals in de sector lopen rond met een vaag idee voor een innoverende sociaal-culturele praktijk, maar beschikken over te weinig tijd of te
weinig mentale ruimte om het idee concreet uit te werken. De innovatielabs van Socius bieden hiervoor tijd en ruimte. Het innovatielab is een laboratorium
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waar de deelnemers alle kanten van een vraagstuk of ambitie kunnen verkennen. Het is een vruchtbare en inspirerende context waarbinnen ze samen met
andere werkers innoverende sociaal-culturele ideeën ontwikkelen tot op het niveau van een ‘businessplan’ – haalbaar, realistisch, krachtig genoeg om de
omgeving te overtuigen. In 2015 organiseerde het steunpunt twee innovatielabs, die vier bijeenkomsten omvatten. Het eerste lab telde 6 deelnemers, het
tweede 4. Beide trajecten waren sterk en zinvol voor de betrokkenen, wat onder meer bleek uit het hoge waarderingscijfer (90%). Gedurende het hele proces
werd ook een aantal nieuwe methodische aanpakken ontwikkeld, die zeer goed werkten. Tijdens het eerste innovatielab werd het idee naar voor geschoven
om een 'innovatiebrainstorm'-groep op te zetten. Een idee dat weerhouden werd voor de volgende beleidsperiode.
Socius plande een leertraject 'Ontwikkel je eigen innovatiekracht' waarmee we professionals wilden aanzetten tot zelfreflectie en hen helpen de innovatieve
kracht bij zichzelf te ontdekken en verder te ontwikkelen. Het traject ging echter niet door wegens een gebrek aan inschrijvingen. Voor een van de
organisaties die zich had ingeschreven werd wel een begeleiding op maat voorzien in het kader van de vraaggestuurde werking.
Om maatschappelijk innoverende praktijken op te zetten hebben we 'dubbel-V-organisaties' nodig. Organisaties die werken vanuit een sterke 'verbinding' met
de wereld en die er tegelijkertijd in slagen om voldoende 'vloeibaar' te blijven. Een heel uitdagend leerproces dat Socius met de intervisie 'Innoveren in
organisaties' een boost wilde geven. Er namen 7 personen deel aan de intervisie. De deelnemers gaven achteraf aan dat ze door de bijeenkomst snel en
vanuit algemene uitdagingen konden nadenken en van gedachten wisselen over de eigen situatie en ook zin hadden om met de opgedane inzichten aan de
slag te gaan.
Op drie plekken in Vlaanderen (Leuven, Antwerpen en Gent) maakte Socius met 'Maatschappelijk innoveren. Het verhaal. Het gesprek' de cirkel van het
innovatietraject rond. Waar we in 2011 begonnen met een regionale verkenningsronde, rondden we in 2015 af met een verhaal en een gesprek. Tijdens de
bijeenkomsten deelde het steunpunt uitgebreid en grondig de inzichten en denkkaders over maatschappelijk innoveren. Aansluitend gingen we het gesprek
aan met werkers. De bijeenkomsten in Leuven (29 april), Antwerpen (2 juni) en Gent (15 juni) werden in totaal door 47 personen bijgewoond. Organisaties
die deelnamen, konden een aanvraag indienen om hetzelfde verhaal ook te komen brengen in de eigen organisatie. Zeg maar
maatschappelijkinnoveren@home. Deze vragen werden opgenomen binnen de vraaggestuurde werking van het steunpunt.
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N Innovatiehefbomen
Binnen het kader van het innovatietraject ontwikkelde Socius zeven innovatiehefbomen. De innovatiehefbomen reiken methoden, werkwijzen, instrumenten,
… aan voor werkers, organisaties en beleid om in te zetten op maatschappelijk innoveren. Naar aanleiding van de hefboom 'Samen overheidsbeleid
verbeelden' plande Socius in 2015 vier gesprekstafels waarmee het steunpunt medewerkers, coördinatoren en derden wilde uitdagen om na te denken over
maatschappelijk innoveren en overheidsbeleid. Omwille van de timing en uitrol van het beleidstraject van minister Gatz werd afgezien van deze plannen.
Naar aanleiding van de hefboom 'Burgerinitiatieven versterken' bood Socius de workshop ‘Ruimte creëren voor burgerinitiatieven’ aan waar sociaal-cultureel
werkers uit verschillende organisaties de kans kregen om ‘samen’ na te denken, uit te wisselen en te werken rond de vraag hoe burgerinitiatieven te
ondersteunen. Er namen 13 personen deel aan de workshop die zich achteraf tevreden toonden (80%).
Naast de workshop voorzag het steunpunt ook begeleidingen rond het versterken van burgerinitiatieven. Er kwamen verschillende vragen binnen die
gerelateerd waren aan het thema burgerinitiatieven en die opgenomen werden binnen de vraaggestuurde werking, maar geen vragen naar begeleidingen.

N Opvolgingstraject lokaal overheidsbeleid
Zowel de lokale overheid als lokale sociaal-culturele praktijken zijn in verandering. De relatie tussen beide moet mee evolueren. Hoe ziet die relatie er uit?
Hoe kunnen we een context verbeelden en creëren waarbinnen (maatschappelijk innoverende) lokale sociaal-culturele praktijken een zinvolle relatie en
ondersteuning kunnen aantreffen vanwege lokale overheden? Hoe kunnen lokale overheden een beleid voeren dat recht doet aan het zich ontwikkelend
burgerinitiatief?
In samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten wil Socius de inzichten uit het innovatietraject vertalen naar deze context en
vraagstelling. We vertrekken hierbij niet van een vooropgesteld resultaat of vastomlijnde activiteiten. 2015 was vanuit dat opzicht vooral een voorbereidend
jaar. Het initiatief kent een moeizaam verloop maar Socius houdt de draad vast. Zo verzorgden we in juli een inbreng rond lokale participatie op het lerend
netwerk van VVSG en nodigden we VVSG-voorzitter Luc Martens uit voor het gesprek 'Lokale overheid en burgerinitiatieven: naar vitale coalities' op de
Trefdag van 19 november.
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Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

Innovatiepitch met de Sociale InnovatieFabriek

1

1

3

3

0

0

Innovatielab (voorjaar)

4

8

6

23

0

Innovatielab (najaar)

4

8

4

16

Intervisie Innoveren in organisaties

1

2

7

Maatschappelijk innoveren. Het verhaal. Het gesprek.

3

3

Workshop Ruimte creëren voor burgerinitiatieven

1
14

TOTAAL

LVI VHS

VER

Sec. DG

0

2

1

0

5

0

1

0

1

0

3

0

7

0

0

0

2

5

47

47

3

8

6

18

12

2

13

13

1

0

7

3

2

24

80

109

4

9

18

28

21

Score

9

8

N zie Leeswijzer tabellen p. 6
1.4

WERKEN AAN ZICHTBAARHEID

Socius wil gericht werk maken van de zichtbaarheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bij het publiek.
Strategisch doel beleidsplan: Het sociaal-cultureel volwassenenwerk is

Beheersovereenkomst

meer zichtbaar voor het publiek
Operationele doelstelling 1

Het steunpunt zet samen met de sector in op de realisatie van een

Waarde, identiteit en effect van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn

gemeenschappelijk sectorgezicht naar het publiek. Middels de ontwikkeling

zichtbaar voor het publiek

van een gedeeld campagnebeeld en via diverse campagnetechnieken en
diverse media wordt werk gemaakt van een betere zichtbaarheid van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk en de meerwaarde ervan in de
samenleving.

Operationele doelstelling 2

Socius zorgt met Prettiggeleerd.be voor een centrale toeleiding tot het
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Het aanbod van het sociaal-cultureel volwassenenwerk is online beschikbaar

aanbod van activiteiten van sociaal-culturele volwassenenorganisaties en dit
in samenwerking met de sector en een netwerk van partners. Het steunpunt
staat in voor het beheer van de website, streeft naar contentverrijking,
sensibiliseert voor en begeleidt organisaties bij de invoer in de databank en
levert promotie-inspanningen.

Operationele doelstelling 3

Het steunpunt zet zich verder in voor de implementatie van het OSCAR

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties expliciteren de verworven

portfolio-instrument in het kader van het HVC-beleid binnen de sector.

competenties van hun deelnemers en vrijwilligers

Daartoe zorgt Socius voor de sensibilisering, werving en begeleiding van
sociaal-culturele volwassenenorganisaties die het portfolio-instrument willen
integreren in hun werking, staat in voor de opvolging van organisaties die het
instrument hanteren, beheert de website en databank en staat in voor
informatieverspreiding.

N Overzicht initiatieven (acties – trajecten – projecten) periode 2011–2015
2011–2014

2015
o

Campagne 'Laat Mensen Schitteren'

o

Activiteitenkalender www.prettiggeleerd.be

o

Profilering sociaal-cultureel aanbod in UiTdatabank

o

Infosessie 'UiTdatabank en Prettiggeleerd.be'

o

OSCAR

o

Informatiesessie 'UiTPAS voor verenigingen'

o

Trefdag 2015

o

Uitreiking 'Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2014–2015
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● ●

Rapportering en evaluatie

N Laat Mensen Schitteren
Met de Laatmensenschitteren-campagne wil Socius de zichtbaarheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bij het Vlaamse publiek vergroten.
De focus van de campagne ligt op de meerwaarde en het effect die dagelijks door de organisaties uit de sector worden gerealiseerd. In het kader van de
campagne ontwikkelde Socius in 2014 i.s.m. Andere Wereld Films tien filmpjes die telkens een vrijwilliger, deelnemer of professional aan het woord lieten.
Gezien de positieve evaluatie van de videocampagne besloot Socius om in 2015 opnieuw tien korte video's te produceren in samenwerking met Andere
Wereld Films. Om tot een complementair geheel te komen, werd besloten de nieuwe video's niet op te bouwen rond de getuigenis van een deelnemer,
vrijwilliger of professional, maar de focus te leggen op de praktijk of werking van de geportretteerde organisatie. Eind april lanceerde Socius een oproep aan
alle erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties om ideeën te bezorgen voor inspirerende praktijken. Na een grondige afweging werd besloten om
praktijken in beeld te brengen van: S-Plus, AIF+, Internationaal Comité, Voedselteams, Vormingplus Waas-en-Dender, vtbKultuur, Amnesty International
Vlaanderen, Ryckevelde/De Wakkere Burger, Tievo en Netwerk Bewust Verbruiken. Vijf van deze video's werden in 2015 gelanceerd. De overige vijf filmpjes
volgen in 2016.
Socius zorgde opnieuw voor een rijk palet aan getuigenissen met voldoende variatie wat thema, doelgroep, werksoort enzovoort betreft. Samen met de
publicatie van de video's werd op de website van Socius ook een blogbijdrage gepubliceerd over de praktijk. Deze bijdrage was van de hand van de
betrokken organisaties.
De filmpjes werden via de media van Socius en de betrokken organisaties verspreid. De Facebookpagina van Laat Mensen Schitteren speelde een centrale
rol in het geheel, aangezien kijkers ook zoveel mogelijk werden aangespoord tot het verder delen van de spots. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de resultaten op basis van de Facebookpagina van Laat Mensen Schitteren (dd. 15 februari 2015). Deze resultaten geven een onvolledig beeld aangezien ze
enkel de outcome weergeven van de interacties op deze pagina. De interacties die de filmpjes genereerden eens ze gedeeld werden via andere
Facebookpagina's zijn met andere woorden niet opgenomen in dit overzicht. De spots zorgden daarnaast ook voor bijkomende aandacht via andere kanalen.
Verschillende organisaties maakten dankbaar gebruik van de spots om hun werking extra aandacht te geven.
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Organisatie

Datum

Weergaven

Bereikte personen

Likes

Gedeeld

14 oktober

92.405

179.390

409

902

5 november

21.247

48.880

91

60

AIF+

26 november

24.935

52.240

241

113

Amnesty International

10 december

15.974

32.752

72

28

Tievo

22 december

29.818

55.764

199

76

184.379

369.026

1.012

1.179

S-Plus
Voedselteams

Totaal

Voorjaar 2015 besloot het steunpunt de website Laatmensenschitteren.be niet meer online te houden. De website bood niet langer een meerwaarde ten
aanzien van de Facebookpagina en kon derhalve nog maar weinig bezoekers bekoren. De inspanningen om de zichtbaarheid van de sector te verhogen via
Facebook werden tegelijkertijd opgedreven. Zo wordt de pagina nu dagelijks voorzien van nieuwe sectorberichten. Met succes. Eind 2014 telde de
Laatmensenschitteren-pagina 1.386 vrienden. Een jaar later stond de teller op 2.251 likes, ofwel een toename met 62%.
In het kader van het beleidsplanningsproces besteedde Socius bijzondere aandacht aan de evaluatie van de zichtbaarheidsinitiatieven van het steunpunt en
aan de bevraging van de stakeholders ter zake. Uiteindelijk werd besloten de inspanningen van Socius naar het grote publiek toe in de nieuwe
beleidsperiode stop te zetten. Wat de gevolgen van deze keuze zullen zijn voor de Laatmensenschitteren-campagne en -label zal in 2016 blijken.

N www.prettiggeleerd.be
Op Prettiggeleerd.be vinden bezoekers het (kalendergebonden) educatief aanbod van vele sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Socius verzamelt dit
aanbod door overname van het vormingsaanbod uit de UiTdatabank. De site kon in 2015 rekenen op 73.850 bezoeken en 64.667 unieke bezoekers (cijfers
GoogleAnalytics tot en met 14 september 20151).

1 CultuurNet Vlaanderen verzorgt sinds 15 september 2015 de hosting van de site. Cijfers met betrekking tot het gebruik van Prettiggeleerd.be sinds de overname bleken bij de opmaak van dit voortgangsrapport niet
beschikbaar.
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Reeds in 2014 vonden er verschillende gesprekken plaats tussen Socius en CultuurNet Vlaanderen om na te gaan hoe het erkend sociaal-cultureel aanbod
meer zichtbaarheid kon krijgen binnen de UiTdatabank. In 2015 voerde CultuurNet Vlaanderen een upgrade uit van het DRUPAL-platform waarop
PrettigGeleerd.be draait. Deze upgrade was nodig om het aanbod van het erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk een hogere zichtbaarheid te geven in de
zoekresultaten van de UiTdatabank en Prettiggeleerd.be. Om de werking van de sociaal-culturele activiteitenkalender nog beter te garanderen werd de
hosting ervan sinds september toevertrouwd aan CultuurNet Vlaanderen.
Op 16 september organiseerden Socius en CultuurNet Vlaanderen een infosessie waarbij de resultaten van de inspanningen om de zichtbaarheid van het
sociaal-cultureel werk in de UiTdatabank te vergroten, werden gepresenteerd. Samen met de 13 deelnemers werd ook gekeken hoe werk kan gemaakt
worden van een grotere aanwezigheid van het rijke sociaal-culturele verenigingsleven in de UiTdatabank.
In het kader van het beleidsplanningsproces besteedde Socius bijzondere aandacht aan de evaluatie van de zichtbaarheidsinitiatieven van het steunpunt en
aan de bevraging van de stakeholders ter zake. Uiteindelijk werd besloten de inspanningen van Socius naar het grote publiek toe in de nieuwe
beleidsperiode stop te zetten. Ten gevolge van deze keuze besloot de Raad van Bestuur dat alternatieve pistes moesten verkend worden in verband met de
eventuele continuering van Prettiggeleerd.be. In eerste instantie wordt hierbij gekeken of een overname van de site of het label door CultuurNet Vlaanderen
een mogelijkheid zou kunnen zijn. Socius knoopte eind 2015 hiervoor de eerste gesprekken aan met CultuurNet Vlaanderen, gesprekken die in 2016 zullen
verdergezet worden.

N OSCAR
Gebruik
In totaal werken 85 organisaties met Oscar. 29 van hen komen uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 15 reikten in 2015 ook effectief
competentiedocumenten uit.
Over alle sectoren heen kregen 4.852 unieke deelnemers in 2015 een of meerdere competentiedocumenten. 779 gebruikers maakten een account aan,
wat het totaal brengt op 5.227 gebruikers. In 2015 werden door het sociaal-cultureel volwassenenwerk 4.791 competentiedocumenten uitgereikt op een
totaal van 5.884 (alle sectoren samen).
Naar aanleiding van een parlementaire vraag werd in april cijfermateriaal aangeleverd over het gebruik van Oscar van 2009 tot en met 2015.
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Toekomstscenario's
De OSCAR- stuurgroep kwam tweemaal bijeen in 2015 en besloot onder meer om de mogelijke toekomstscenario’s voor Oscar af te toetsen met de
sectororganisaties die met Oscar werken. In mei organiseerde Socius een bevraging bij alle sociaal-culturele volwassenenorganisaties die met Oscar werken.
Daarin werd gepeild naar de belangrijkste ervaringen met het gebruik van Oscar, werd gevraagd te kiezen uit twee toekomstscenario’s voor Oscar: het
biografisch leren en/of Oscar als activeringsinstrument. Daarnaast werd de vraag gesteld of de organisaties een eigen financiële bijdrage konden/wilden
leveren voor Oscar. De meerderheid van de bevraagde organisaties koos voor het scenario van het biografisch leren of voor een combinatie van beide
scenario’s en een meerderheid verklaarde op dat ogenblik geen financiële bijdrage voor het gebruik van Oscar te kunnen leveren.
In mei 2015 werd het eindverslag ingediend over de derde fase van Oscar. In deze derde fase werd gewerkt aan de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures en
een kwaliteitskader voor het herkennen van competenties (HVC). Daarnaast werden nieuwe sectoren uit het beleidsdomein Cultuur geïntroduceerd
(bibliotheken, gemeenschapscentra, culturele centra) en ten slotte werd het communicatie- en promotieplan geïmplementeerd en gezorgd voor een update
van de software. Ook de website werd grondig hertekend waardoor de gebruiksvriendelijkheid verbeterde, het aantal gebruiksmogelijkheden werd uitgebreid
en er werd gezorgd voor een koppeling tussen Oscar en de sociale media waardoor gebruikers hun competenties gemakkelijker kunnen delen.
Eind april was er een overleg tussen Socius en de Administratie CJSM over de toekomst van Oscar. Er werd voorgesteld om Oscar te verruimen naar andere
sectoren en onder meer in te zetten voor een van de aandachtspunten die de minister van Cultuur had aangekondigd in zijn beleidsbrief (2014-2019) en in
zijn beleidsnota (2015-2016): het identificeren en omschrijven van de competenties van vrijwilligers. Dit voorstel tot verruiming was mee het gevolg van de
talrijke vragen die van buiten de sociaal-culturele sector komen om met Oscar aan de slag te kunnen gaan voor het herkennen en waarderen van de
competenties van hun vrijwilligers. Het voorstel werd ondertussen overgemaakt aan het kabinet Cultuur.
Begeleidingen
In 2015 werden 8 sociaal-culturele organisaties geïntroduceerd tot Oscar of begeleid bij het opmaken van competentiedocumenten. De begeleiding en
introductie gebeurde bij de organisatie ter plaatse en werd aangevuld met begeleiding per telefoon of per mail. Er waren in totaal 22 professionals bij
betrokken.
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HVC/EVC
Ook het Vlaams en internationaal beleid over het herkennen van niet-formeel en informeel leren werd opgevolgd. In Vlaanderen gebeurt dit via het EVCpromotorenteam dat in 2015 tweemaal bijeenkwam. Verder leverde Socius de nodige input voor Idea Consult die in opdracht van de Vlaamse Regering de
modaliteiten voor een EVC-decreet (voorzien in 2017) in de verschillende betrokken sectoren onderzoekt. Socius heeft zowel aan de administratie CJSM en
het Kabinet Cultuur zijn expertise en medewerking op dit vlak aangeboden. Belangrijke mijlpaal in dit proces is de gemeenschappelijke verklaring van de
Vlaamse Regering in de conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (17/07/2015). De nota schetst het gemeenschappelijk kader
om vanuit verschillende beleidsdomeinen EVC concreet vorm te geven. Er wordt een geïntegreerd kader getekend waarin ook de identificatie en
documentatie (het herkennen van competenties) wordt in opgenomen.
Socius nam verder deel aan een expertenpanel HVC/EVC in het kader van het Levenslang en Levensbreed leren dat georganiseerd werd door een CVO in
Antwerpen en waaraan ook diverse sociaal-culturele organisaties deelnamen.
Ten slotte was er een internationale studienamiddag over ‘The Recognition of Non-formal Learning’ georganiseerd op 9 juli door EAEA waar
vertegenwoordigers van de Europese instanties de evoluties op dit vlak hebben toegelicht.

N UiTPAS
Op 23 januari organiseerde Socius samen met CultuurNet Vlaanderen de informatiesessie 'UiTPAS voor verenigingen'. De bijeenkomst telde 16 deelnemers.
Aan alle deelnemers - en die organisaties die er die dag niet bij konden zijn - werd een uitgebreid verslag van de bijeenkomst bezorgd. In opvolging van de
informatiesessie besteedde Socius ook aandacht aan UiTPAS in het maartnummer van Socius.info.

N Trefdag sociaal-cultureel volwassenenwerk
Op 19 november vond in het Iers college in Leuven de Trefdag 2015 plaats. Die kreeg de titel ‘Burgers aan zet!’ mee. Burgerinitiatieven zijn zo oud als de
straat, en tegelijk zo actueel. Ze zijn aanwezig op alle terreinen van de samenleving: van de openbare ruimte over duurzaamheid, ecologie, mobiliteit en
cultuurbeleving tot politieke besluitvorming. Je vindt ze in alle maten en gewichten. Ze hebben pit en weten van aanpakken. Allemaal bouwen zij voort op
engagement, actie, betrokkenheid en verbinding van mensen. Maar wat kenmerkt deze initiatieven? Wie zijn de drijvende krachten achter hun acties? Welke
rol vervullen zij in onze samenleving? Hoe kijkt de overheid naar hen? Hoe verhoudt de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk zich tot
burgerinitiatieven en waarin kunnen ze elkaar versterken?
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Tijdens de Trefdag benaderden we burgerinitiatieven vanuit diverse invalshoeken, aan de hand van tal van workshops, praktijkvoorstellingen en lezingen. Er
waren bijdragen van:
o

Lokale overheid en burgerinitiatieven: naar vitale coalities (Luc Martens)

o

Burgerinitiatieven in Nederland (Paul Dekker)

o

Wouter Hillaert (Hart boven Hard) in gesprek met Chantal Pattyn

o

Over de commons (Dirk Holemans)

o Burgerkabinet Cultuur	
  
o Burgerinitiatieven aan het woord: Lab van Troje, OpgewektTienen, Het Spilvarken en De Koep	
  
o

Burgerinitiatieven in Brussel en Londen (Jim Segers)

o

De macht van burgers: een nieuw politiek en economisch model (Anne Snick)

o

Burgerinitiatieven en interculturaliteit (Bleri Lleshi)

o

Ringland (Sven Augusteyns)

o

Burgerinitiatieven in Vlaanderen: oude mannen, nieuwe democratie? (Wouter Van Dooren)

Tijdens de weken voorafgaand aan de Trefdag beheerste de vluchtelingenproblematiek de agenda van politiek en media. Voor sommige organisaties uit de
sector behoort het werken rond vluchtelingen en migratie tot hun kerntaak. Andere ondernemen acties vanuit een oprechte bewogenheid. Sommigen richten
zich rechtstreeks tot vluchtelingen en asielzoekers, anderen werken aan bewustmaking en sensibilisering. Vanuit de overtuiging van de waardevolle bijdrage
die het sociaal-culturele volwassenenwerk op dit vlak levert, maakte Socius samen met de FOV tijdens de Trefdag tijd en ruimte vrij om organisaties uit de
sector grondig te informeren en hen de kans te bieden om ervaringen en ideeën uit te wisselen. Ook Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Orbit vzw verleenden
hun medewerking aan het trefmoment 'Vluchtelingen en migratie'.
In het totaal namen er 187 personen deel aan de Trefdag die zich tevreden toonden over het initiatief (79%). Via een online evaluatie konden de deelnemers
eveneens aangeven in welke mate de Trefdag voldoende kansen bood tot netwerking. De respondenten gaven hier een gemiddelde score van 4,5 op 6. Voor
alle sessies werd afzonderlijk gepeild naar de tevredenheid en de mate waarin de sessie inspirerend was voor de eigen praktijk. De meeste sessies konden
rekenen op een positieve tot zeer positieve beoordeling.
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N Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Aan het begin van de Trefdag reikte Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
2014 uit aan Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De uitreiking werd van de nodige luister en muzikale omkadering voorzien door Pieter Embrechts. De reacties
op de uitreikingsceremonie waren bijzonder positief.
Activiteit

Dagen

Dagdln.

Dlnrs.

Dlns.

BEW

LVI

VHS

VER

Sec. DG

1

1

16

16

0

0

0

15

1

11

11

22

24

1

2

6

7

6

Informatiesessie 'UiTPAS voor verenigingen'

1

1

16

16

0

0

0

15

1

Trefdag 2015

1

2

187

187

3

10

29

57

88

Prijs SCVW 2014

1

2

187

187

3

10

29

57

88

15

17

428

430

7

22

64

151

184

Infosessie 'UiTdatabank en Prettiggeleerd.be'
Begeleiding OSCAR

TOTAAL

Score

7,9

N zie Leeswijzer tabellen p. 6
1.5

WERKEN AAN DIVERSITEIT

Beleidsplan

Beheersovereenkomst

De sociaal-culturele sector speelt traditioneel een belangrijke en kritisch-

Over alle strategische doelen heen besteedt Socius bijzondere aandacht aan

reflexieve rol in het maatschappelijk debat en het ondersteunen van

diversiteit in de samenleving.

veranderingsprocessen. Deze rol en positie van de sector met betrekking tot
het positief leren omgaan met diversiteit in de samenleving willen we verder
activeren, ontwikkelen en zichtbaar maken. Diversiteit staat voor het leren
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omgaan met verschil. Socius zal organisaties en werkers ondersteunen in
het opnemen van deze maatschappelijke uitdaging en kan daarbij heel wat
expertise binnen en buiten de sector, ook uit belendende beleidsdomeinen,
valoriseren. Op die manier kunnen we ook de sector mee een gezicht geven
en positioneren als belangrijke speler en actor in diepgaande
maatschappelijke veranderingsprocessen, over de grenzen en schotten van
sectoren en beleidsdomeinen heen.
Aandacht besteden aan diversiteit of ‘omgaan met verschil’ betekent voor Socius dat we verschillende vormen, dimensies en combinaties van verschil
erkennen en herkennen. We focussen dus niet louter op etnisch-culturele verschillen.
We beogen resultaten op twee vlakken:
o

Doelstelling 1:
In de organisatie, vormgeving en begeleiding van Socius-initiatieven houden we bewust rekening met de diversiteit in beoogde en bereikte deelnemers.

o

Doelstelling 2:
In de Socius-initiatieven proberen we inhoudelijk facetten van diversiteit in te bouwen of te behandelen.

Binnen het jaarprogramma 2015 werd vastgelegd bij welke acties, trajecten of projecten specifiek aandacht zou besteed worden aan ‘omgaan met verschil’.
We bieden hierna een schematisch overzicht over welke initiatieven het ging en wat we beoogden inzake diversiteit.

● ●

Cluster / Actie – traject – project

N Cluster werken aan kwaliteit en ontwikkeling van sociaal-cultureel handelen en sociaal-culturele organisaties
o

Modulair vormingsaanbod voor nieuwe medewerkers
Er is specifieke aandacht van de begeleiders voor de diversiteit in de deelnemersgroep. Inhoudelijke aandacht voor diversiteit in de sociaal-culturele
methodiek - visie op de mens: levenssfeer/rol/culturele achtergrond en in het onderdeel educatieve draagkracht.
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o

Armoedevorming voor sociaal-culturele werkers en cultuuraanbieders
Diversiteit vormt het inhoudelijk uitgangspunt van deze activiteit.

o

Begeleiding en vorming over de sociaal-culturele methodiek, de vier functies en het multifunctionele karakter van het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Diversiteit is een belangrijk aandachtspunt in de sociaal-culturele methodiek en bij het activeren van de functies, in die zin dat het professioneel
handelen afgestemd wordt op de diversiteit van de levenssfeer, de rol en de culturele achtergrond van deelnemers en hun motivatie.

o

Workshop 'SCVW en mensen in armoede'
In de workshop lag de nadruk op het verschaffen van inzicht in de complexiteit van de thematiek, het doorbreken van vooroordelen, het ontwikkelen van
een visie op armoede en het aanreiken van een aantal handvatten om mee aan de slag te gaan.

o

Begeleiding competentiekader van de sociaal-cultureel werker
De bewuste keuze voor een competentiekader (en geen competentieprofiel) en de concrete opbouw ervan laten toe om het toe te passen in de ruime
diversiteit van sociaal-culturele organisaties, diversiteit in medewerkers, vrijwilligers en freelancers.

o

Checklist diversiteit publieksactiviteiten
In de 'Checklist diversiteit publieksactiviteiten' beschrijven we hoe Socius-medewerkers omgaan met diversiteit en gelijke kansen in de voorbereiding,
organisatie en begeleiding van publieksactiviteiten zoals workshops, studiedagen, cursussen of collegagroepen.

o

Vorming diversiteitsmedewerkers
In organisaties is er vaak een medewerker verantwoordelijk voor het thema diversiteit. Aangezien 'omgaan met verschil' een rode draad zou moeten zijn
die doorheen het denken en handelen van alle medewerkers loopt, is het belangrijk om gedragenheid hiervoor te creëren bij de andere collega's. Socius
wil met deze vorming diversiteitsmedewerkers op dit vlak ondersteunen.

o

Collegagroep diversiteitsmedewerkers
De collegagroep diversiteitsmedewerkers wil professionals van verschillende sectoren ervaringen laten uitwisselen en laten leren van elkaar.

o

Collegagroep 'Diversiteit Vormingplus'
Binnen de collegagroep wisselen diversiteitsmedewerkers uit de Vormingplus-centra ervaringen uit en leren ze van elkaar.

o

Toolbox beleidsplanning
Het aspect 'omgaan met diversiteit' is inhoudelijk en methodisch verwerkt in het beschreven beleidsplanningsproces.

o

Traject Beleidsplanning etnisch-culturele federaties'
Specifiek aanbod voor etnisch-culturele federaties.
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o

Supervisiegroep leidinggevenden
Er werd tijdens de bijeenkomsten rekening gehouden met verschillende leiderschapsstijlen en de verschillen tussen organisaties.

o

Begeleiding publieksverbreding
De begeleiding ‘Bereiken van een meer divers publiek’ richt zich naar organisaties die expliciet willen inzetten op een publieksuitbreiding (naar
kansengroepen en/of moeilijk bereikbare doelgroepen).

N Cluster werken aan en met gegevens
o

Opvolgen van relevant wetenschappelijk onderzoek en participatie aan onderzoeksstuurgroepen
Het onderzoek DIEGEM focust specifiek op diversiteit en gemeenschapsvorming.

N Cluster werken aan zichtbaarheid
o

Laat Mensen Schitteren
Diversiteit en interculturaliteit vormen een constant aandachtspunt doorheen de campagne. Dat uit zich onder meer in een evenredige en
gegarandeerde aanwezigheid van kansengroepen in de spots en testimonials.

o

OSCAR
Oscar is als tool en als portfolio bewust laagdrempelig. Het systeem ondersteunt een ruime diversiteit in de formulering van competenties en een ruime
diversiteit aan toepassingen.

o

UiTPAS
De UiTPAS is een vrijetijdspas die zich ook richt naar personen in armoede. Socius volgt de ontwikkeling en de uitrol van de UiTPAS op de voet op.

o

Trefdag 2015
We mikken op een verscheidenheid aan sprekers in ons aanbod: zowel op vlak van etnisch-culturele achtergrond, als op vlak van organisatie
(binnen/buiten de sector, werksoort). We trachten een etnisch-culturele praktijk op te nemen in het programma.

N Specifieke opdrachten naar etnisch-culturele federaties
Het steunpunt werkt, in overleg met de etnisch-culturele federaties, een actieplan uit om hen te ondersteunen bij hun uitbouw naar een volwaardige
erkenning als sociaal-culturele vereniging. De acties van het steunpunt hebben betrekking op de uitbouw van de afdelingswerking van de vereniging en de
inhoudelijke ondersteuning van hun werking, de beleidsplanning en de organisatieontwikkeling.
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2.

VRAAGGERICHTE WERKING

Hierboven rapporteerden we per cluster over de output en outcome van de werking in 2015. In wat volgt, geven we inkijk in de vraaggerichte dienstverlening
van het steunpunt. In onze werkingsprincipes formuleerden we dit aanbod als volgt: “Enerzijds werkt Socius met een vooraf geprogrammeerd aanbod
waarop iedereen kan inschrijven. Anderzijds reserveren we ook tijd, ruimte en middelen voor maatwerk. Door middel van maatwerk proberen we flexibel in te
spelen op dringende behoeften of vragen van een of meerdere organisaties. Het antwoord dat we op deze behoeften of vragen bieden, is op maat en enkel
bedoeld voor die organisaties die de behoefte of vraag formuleerden.”
De vraaggerichte werking in Socius is niet nieuw, ze werd tijdens de vorige beleidsperiode geïntroduceerd als een aanvullende manier van werken ten
opzichte van de aanbodgerichte werking. Hieronder rapporteren we over deze vraaggerichte werking. We behandelen achtereenvolgens:
o

Het aantal vragen naar dienstverlening op maat en de gerealiseerde output door Socius.

o

Het aantal vragen naar dienstverlening op maat en de gerealiseerde output in relatie tot de doelgroepen van Socius.

o

Het aantal gerealiseerde dagdelen dienstverlening op maat opgesplitst naar aard van de interventie en aantal deelnemers.

o

De gerealiseerde dienstverlening op maat geordend naar werkingsclusters/strategische doelen.

o

Een overzicht van vragen naar dienstverlening op maat voor 2015.

N Het aantal vragen naar dienstverlening op maat en de gerealiseerde output door Socius
In 2015 werden 116 vragen gesteld aan het steunpunt om een dienstverlening “op maat” te realiseren. Aan 85% van de vragen (99) werd positief gevolg
gegeven. Uiteindelijk werden effectief 95 interventies gedaan waarvan 78 kunnen gecatalogeerd worden onder de noemer “begeleiding” en 17 onder de
noemer “pleitbezorging”.

aantal goedgekeurd
Binnengekomen vragen

116

99

gerealiseerd

afgewezen

B

P

95

17

78

17

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

55

N Het aantal vragen naar dienstverlening op maat en de gerealiseerde output in relatie tot de doelgroepen van Socius
Een meerderheid van de vragen (70) werd geformuleerd door de primaire doelgroep ten opzichte van 46 vragen door de secundaire doelgroep. Als we kijken
naar het aantal gerealiseerde dienstverleningen dan stellen we vast dat er 63 dienstverleningen op maat werden gerealiseerd voor de primaire doelgroep en
32 voor de secundaire doelgroep.

aantal

goedgekeurd

gerealiseerd

afgewezen

B

P

70

66

63

4

61

2

BEW

9

9

7

-

7

-

VER

35

32

31

3

29

2

VHS

9

8

8

1

8

-

LVI

16

16

16

-

16

-

1

1

1

-

1

46

33

32

13

17

Primaire doelgroep
Binnengekomen vragen

Overheid
Secundaire doelgroep
Binnengekomen vragen

15

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

N We geven onderstaand een overzicht van vraagstellers uit de secundaire groep bij wie uiteindelijk een interventie werd gerealiseerd.
Steunpunten, belangenbehartigers, kenniscentra
Kennisdeling maatschappelijk innoveren – FOV

S

Intervisiegroep communicatie – Faro

S
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Inspiratiedag (beleids)participatie van mensen in armoede met een migratieachtergrond – Netwerk tegen Armoede

S

Vorming maatschappelijk innoveren voor opbouwwerkers – Samenlevingsopbouw Vlaanderen

S

Workshop kennis delen en kennis borgen – Kunstenloket / Flanders DC

S

Deelname reflectiegroep actieonderzoek Impactbepaling – Sociale InnovatieFabriek

S

Samenwerking m.b.t. het ontwikkelen van een gedeelde toolbox beleidsplanning – De Ambrassade

S

Keynote maatschappelijk innoveren Fourage – De Ambrassade

S

Kennisdeling maatschappelijk innoveren – De Ambrassade

S

Deelname selectiecommissie stafmedewerker onderzoek – De Ambrassade

S

Presentatie impactbepaling – De Ambrassade

S

Deelname aan reflectieoverleg – Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

S

Kennismakingsgesprek en verkenning samenwerking – iMinds

S

Vlaamse – provinciale of lokale overheden
Begeleiding expertisegroep sociaal-cultureel beleid – Kabinet Smets

S

Stakeholdersoverleg Integratiepact Vlaamse Regering – Vlaamse Regering

S

Cultuurforum panelgesprek Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid – Departement CJSM

S

Deelname aan stakeholdersbevraging – Agentschap Integratie en Inburgering Vlaamse Gemeenschap

S

Stakeholdersgesprek – Departement onderwijs Vlaamse Gemeenschap

S

Inbreng in studiemoment over Samenwerking met de burger – VVSG

S

Keynote Staten-Generaal Cultuur – Stad Leuven

S

57

Universiteiten – Hogescholen - Onderzoekscentra
Bijdrage over SCW en burgerinitiatieven tijdens mini-symposium – UCLL

S

Panelgesprek studiedag Participatiesurvey – Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement CJSM

S

Gastcollege – VUB

S

Reflectiegroep sociale ongelijkheid en kansengroepen. Studiedag Participatiesurvey – Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het
JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement CJSM

S

Review participatiesurvey – ACCO uitgeverij

S

Interview in het kader van onderzoek naar kwaliteitszorg in socio-culturele evenementen – Studenten KDG

S

Scriptiebeoordeling – UCLL

S

Bespreking onderzoek naar mogelijkheden van online tools in vernieuwende projecten binnen het jeugdwerk – Artevelde Hogeschool

S

Derden
Lezing – vzw De Rand

S

Adviesgesprek – Vlabra’ccent

S

Werken met freelancers – De Rode Antraciet

S

Begeleiding SWOART – CBE Kortrijk-Roeselare

S

N Het aantal gerealiseerde dagdelen dienstverlening op maat opgesplitst naar aard van de interventie en aantal deelnemers
In 2015 realiseerde Socius 136 dagdelen dienstverlening op maat. We telden hierbij 809 deelnemers vanuit de primaire doelgroep, met daarin een hoog
aandeel van verenigingen.
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N zie Leeswijzer tabellen p. 6
Dagdelen – organisaties
Dagdln. – org.

aantal

begeleiding pleitbezorging

136

328

113

217

23

111

92

158

90

155

2

3

BEW

7

17

7

17

-

-

VER

35

56

33

53

2

3

VHS

18

26

18

26

-

-

LVI

21

58

21

58

-

-

Overheid

11

1

21

1

-

-

44

170

23

62

21

108

Primaire doelgroep
Dagdln. – org.

Secundaire doelgroep
Dagdln. – org.

Dagdelen – deelnemers
Dagdln. – dlnrs.

aantal

begeleiding

pleitbezorging

136

809

113

686

23

123

92

809

90

686

2

123

BEW

7

47

7

47

-

-

VER

35

435

33

312

2

123

Primaire doelgroep
Dagdln. – dlnrs.
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VHS

18

98

18

98

-

-

LVI

21

226

21

226

-

-

Overheid

11

3

11

3

-

-

44

-

23

-

21

-

Secundaire doelgroep
Dagdln. – dlnrs.

N De gerealiseerde dienstverlening op maat geordend naar werkingsclusters/strategische doelen
Wanneer we de “dienstverlening op maat” van het steunpunt relateren aan onze strategische doelen dan valt op dat het leeuwenaandeel kan beschouwd
worden als interventies die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de professional dan wel de organisatie naast netwerking en innovatie.
N zie Leeswijzer tabellen p. 6
Per cluster

B1 = Netw

Aantal

Begeleiding

Pleitbezorging

Dagdln. Dlnrs.

Dagdln. Dlnrs.

Prim. DG

Dagdln.

Dlnrs.

Sec. DG

Dagdln. Dlnrs.

Dagdln.

Dlnrs.

36

49

21

46

15

3

12

49

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C1a = Ontpro

14

24

9

24

5

-

6

24

8

-

C1b = Ontorg

55

262

55

262

-

-

50

262

5

-

C2 = Geg

1

-

-

-

1

-

-

-

1

-

C3 = SCI

28

354

28

354

-

-

28

354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B2 = Comm

C4a = Zicht-PG
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C4b = Zicht-Oscar

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

C4c = Zicht-LMS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

120

-

-

2

120

1

120

1

-

136

809

113

686

23

123

97

809

39

-

T = Div
TOTAAL

Samenvatting

Vragen

Aantal

Tot.

Prim. DG

Sec. DG

19

2

17

36

-

-

-

C1a = Ontpro

9

9

C1b = Ontorg

44

C2 = Geg
C3 = SCI

Begeleiding
Dagdln.

Dlnrs.

49

21

46

15

-

-

-

-

-

14

24

9

44

-

55

262

1

-

1

1

20

7

13

C4a = Zicht-PG

-

-

C4b = Zicht-Oscar

-

C4c = Zicht-LMS

Prim. DG
Dlnrs.

3

12

49

24

-

-

-

-

-

-

-

24

5

-

6

24

8

-

55

262

-

-

50

262

5

-

-

-

-

1

-

-

-

1

-

28

354

28

354

-

-

28

354

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T = Div

2

1

1

2

120

-

-

2

120

1

120

1

-

TOTAAL

95

63

32

136
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Pleitbezorging

Dagdln. Dlnrs.

N Een overzicht van vragen naar dienstverlening op maat voor 2015 geordend naar basiswerking en strategische doelen van het steunpunt
Basiswerking – Netwerking
Ondersteuning beleidstraject minister van Cultuur

Overheid

Bespreking onderzoek naar mogelijkheden van online tools in vernieuwende projecten binnen het jeugdwerk – Artevelde Hogeschool

S

Presentatie impactbepaling – De Ambrassade

S

Keynote Staten-Generaal Cultuur – Stad Leuven

S

Lezing – vzw De Rand

S

Begeleiding expertisegroep sociaal-cultureel beleid – Kabinet Smets

S

Adviesgesprek – Vlabra’ccent

S

Deelname aan reflectieoverleg – Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

S

Deelname aan stakeholdersbevraging – Agentschap Integratie en Inburgering Vlaamse Gemeenschap

S

Kennismakingsgesprek en verkenning samenwerking – iMinds

S

Stakeholdersgesprek – Departement Onderwijs Vlaamse Gemeenschap

S

Bijdrage over SCW en burgerinitiatieven tijdens mini-symposium – UCLL

S

Deelname selectiecommissie stafmedewerker onderzoek – De Ambrassade

S

Panelgesprek studiedag Participatiesurvey – Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement CJSM

S

Cultuurforum panelgesprek Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid – Departement CJSM

S

Reflectiegroep sociale ongelijkheid en kansengroepen. Studiedag Participatiesurvey – Steunpunten Cultuur, Media en Sport, het
JeugdOnderzoeksPlatform en het Departement CJSM

S
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Stakeholdersoverleg Integratiepact Vlaamse Regering – Vlaamse Regering

S

Gastcollege – VUB

S

Deelname Jury Awards

VER
Cluster – strategisch doel ontwikkeling professional

Intervisiegroep communicatie – Faro

S

Interview in het kader van onderzoek naar kwaliteitszorg in socio-culturele evenementen – Studenten KDG

S

Deelname reflectiegroep actieonderzoek Impactbepaling – Sociale InnovatieFabriek

S

Scriptiebeoordeling – UCLL

S

Adviesgesprek in het kader van een praktijkgericht onderzoek over bestuursvrijwilligers in een vereniging

VER

Vorming vrijwilligers begeleiden

VER

Ondersteuning expliciteren en delen van kennis m.b.t. het initiëren van burgerinitiatieven

V+

Collegagroep burgerschap en maatschappij – Vormingplus

V+

Handelingsprincipes sociaal-cultureel werker en ontwerpen van processen en trajecten

V+

Cluster – strategisch doel ontwikkeling organisatie
Werken met freelancers – De Rode Antraciet

S

Samenwerking m.b.t. het ontwikkelen van een gedeelde toolbox beleidsplanning – De Ambrassade

S

Begeleiding SWOART – CBE Kortrijk-Roeselare

S

Workshop kennis delen en kennis borgen – Kunstenloket / Flanders DC

S

Ondersteuning selectieprocedure

BEW
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Advies m.b.t. ontwikkelen vrijwilligersbeleid

BEW

Ondersteuning beleidsplanning

BEW

Formuleren van beleidsuitdagingen

BEW

Uitwerking beleidsplan en transversaal werken

BEW

Advies m.b.t. kennisdeling en dossierwerking

BEW

Adviesgesprek “Anders verenigen”

VER

Interview m.b.t. de waarde van cultuur. Bestuursledenmagazine Vereniging

VER

Feedbackgesprek i.f.v. de opmaak van een ‘Praktische gids voor startende afdelingen’

VER

Adviesgesprek etnisch-culturele federatie

VER

Adviesgesprek ontwikkelen van een vrijwilligersbeleid in een vereniging

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Ondersteuning voortgangsrapportering

VER

Ondersteuning afdelingsbegeleiding

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Adviesgesprek m.b.t. kennismanagement

VER

Adviesgesprek m.b.t. oprichten/heractiveren van (nieuwe soorten) afdelingen

VER
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Ondersteuning beleidsplanning

VER

Ondersteuning beleidsplanning

VER

Begeleiding focusgroep vrijwilligers

VER

Vorming Beoordelingselementen decreet in relatie tot IKZ

VER

Vorming werken met vrijwilligers

VER

Vorming op maat: Facebook

VER

Vorming coachen van vrijwilligers

VER

Ondersteuning beleidsplanning

V+

Adviesgesprek m.b.t. IKZ in organisaties

LVI

Kennisdeling m.b.t. ondersteuning van vrijwilligers

LVI

Ondersteuning beleidsplanning

LVI

Deelname stakeholdersbevraging

LVI

Deelname stakeholdersbevraging

LVI

Begeleiding beleidsplanningsproces

LVI

Deelname stakeholdersbevraging

LVI

Deelname Denkgroep Uitbreiding Educatief Aanbod

LVI

Begeleiding definiëren van missie – visie – waarden

LVI

Ondersteuning beleidsplanning federatie

LVI

Ondersteuning beleidsplanning

LVI
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Presentatie SCvW aan bestuursleden

LVI
Cluster – strategisch doel gegevens

Review participatiesurvey – ACCO uitgeverij

S
Cluster – strategisch doel innovatie

Kennisdeling maatschappelijk innoveren – De Ambrassade

S

Kennisdeling maatschappelijk innoveren – FOV

S

Inbreng in studiemoment over Samenwerking met de burger – VVSG

S

Keynote maatschappelijk innoveren Fourage – De Ambrassade

S

Vorming maatschappelijk innoveren voor opbouwwerkers – Samenlevingsopbouw Vlaanderen

S

Inleiding maatschappelijk innoveren

BEW

Beleidsplanning en innovatie

VER

Begeleiding introductie nieuw verenigingsdenken

VER

Ruimte creëren voor burgerinitiatief

VER

Inleiding maatschappelijk innoveren

VER

Inleiding maatschappelijk innoveren

VER

Inleiding maatschappelijk innoveren

VER

Begeleiding “Ontwikkel je innovatiekracht”

V+

Teambegeleiding sociaal-cultureel werk en maatschappelijke relevantie

V+

Inleiding maatschappelijk innoveren dubbele V-organisatie

V+
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Inleiding maatschappelijk innoveren

V+

Inleiding maatschappelijk innoveren

V+

Inleiding maatschappelijk innoveren

V+

Inleiding maatschappelijk innoveren

LVI

Inleiding maatschappelijk innoveren

LVI
Cluster zichtbaarheid
Transversaal thema - diversiteit

Inspiratiedag (beleids)participatie van mensen in armoede met een migratieachtergrond – Netwerk tegen Armoede
Keynote Solidariteit

S
VER

In het najaar 2015 gaf minister van Cultuur Gatz aan de Administratie en het steunpunt Socius de opdracht ondersteuning te geven aan een beleidstraject in
functie van het uittekenen van een nieuw beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het participatiedecreet.
In functie van dit traject werd door het kabinet een stuurgroep opgericht en een projectgroep.
De stuurgroep bestaat uit de minister, kabinetchef, adjunct-kabinetchef, raadgever, het afdelingshoofd en teamhoofd van de afdeling sociaal-cultureel werk,
de voorzitter en directeur van de FOV en de directeur van Socius.
De projectgroep staat in voor de operationele uitwerking en uitvoering van de ondersteuning van het beleidstraject. In de stuurgroep zetelen naast de
raadgever sociaal-cultureel werk van het kabinet, het afdelingshoofd en teamhoofd van de afdeling sociaal-cultureel werk, de directeur van Socius en Dēmos
en een extern expert.
In 2015 werden in het kader van het beleidstraject vijf focusgroepen georganiseerd (2 bijeenkomsten per focusgroep), 5 stakeholdersgesprekken en 1
expertentafel. De administratie en Socius stonden in voor de begeleiding van de gesprekken en de verslaggeving.
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Op basis van de verslagen leverde Socius een syntheseverslag op van de focusgroepen en de expertentafel. Daarnaast leverde het steunpunt in opdracht
van het kabinet ook een landschapstekening op.

3.

BASISWERKING

Naast de aanbod- en vraaggerichte werking van het steunpunt is er ook een basiswerking. De basiswerking omvat - conform de beheersovereenkomst - een
aantal opdrachten:
o

Het realiseren van een communicatie- en informatieopdracht van en voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

o

Netwerking, vertegenwoordiging, overleg en pleitbezorging en beleidsopvolging.

o

Een specifieke opdracht naar verenigingen voor migranten.

3.1

COMMUNICATIE- EN INFORMATIECENTRUM

Bepaling Beleidsplan

Bepaling Beheersovereenkomst

Socius stelt alles in het werk om sociaal-culturele werkers informatie aan te

Het steunpunt is het communicatie- en informatiecentrum van en voor het

bieden die van belang kan zijn voor hun dagelijkse werk. Het steunpunt

sociaal-cultureel volwassenenwerk.

beschikt daarvoor over meerdere digitale kanalen, verschillende publicaties

Het steunpunt vormt een actief knooppunt van diverse communicatielijnen

en een documentatiedienst.

en informatiestromen van, voor en over het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. De informatiemix van het steunpunt wordt geschraagd
door periodieke (digitale) tijdschriften, websites en onderliggende
databanken en eenmalige publicaties.
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● ●

W ebsites

N Socius.be
Via Socius.be informeert het steunpunt over de (sociaal-culturele) actualiteit, initiatieven in binnen- en buitenland, praktijk en praktijktheorie, onderzoeks- en
ontwikkelingsprojecten en relevante thema's in functie van de acties, trajecten en projecten uit het beleidsplan. Daarnaast herbergt de Socius-site ook
enkele databanken die organisaties en professionals van pas kunnen komen bij hun werking: organisatiegegevens, vacatures en publicaties. In 2015 telde
de Socius-website 260.551 bezoeken en 143.197 unieke bezoekers. Dat is een stijging van respectievelijk 7% en 6% ten aanzien van 2014. In 2015
verhoogde Socius zijn inspanningen op bloggebied. Aan de hand van een strikte contentplanning en na een intern VTO-moment rond creatief schrijven,
publiceerden de Socius-medewerkers op wekelijkse basis een blogbericht. Gezien de mooie resultaten werd eind 2015 besloten om deze werkwijze in 2016
te continueren. De evaluatie van de Socius-site die in 2014 startte, werd in 2015 verdergezet. Deze doorlichting resulteerde begin 2016 in een nieuwe site.

N Interne databank
Gelijklopend met de start van de nieuwe beleidsperiode plant Socius begin 2016 de ingebruikname van een nieuwe interne databank (CRM). In 2015 werd
een intensief proces opgestart waarbij het steunpunt samen met het bedrijf Somko een nieuwe interne databank ontwikkelde. De databank moet het
steunpunt in staat stellen zijn data nog efficiënter te beheren, zijn interne werking nog beter te organiseren en zijn communicatie- en marketingbeleid nog
gerichter uit te voeren.

N Toolbox beleidsplanning
In december 2013 lanceerde het steunpunt de online 'Toolbox beleidsplanning'. De toolbox helpt sociaal-cultureel werkers de beleidsplanning in hun
organisatie procesmatig aan te pakken. In 2015 werd de toolbox 24.155 keer bezocht, dat is een stijging van 37% ten opzichte van 2014.

N Prettiggeleerd.be
Op Prettiggeleerd.be vinden bezoekers het (kalendergebonden) educatief aanbod van vele sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Socius verzamelt dit
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aanbod door overname van het vormingsaanbod uit de UiTdatabank. De site kon in 2015 rekenen op 73.850 bezoeken en 64.667 unieke bezoekers (cijfers
GoogleAnalytics tot en met 14 september 20152).

N Facebook.com/Laatmensenschitteren.be
Voorjaar 2015 besloot het steunpunt de website Laatmensenschitteren.be niet meer online te houden. De website bood niet langer een meerwaarde ten
aanzien van de Facebookpagina en kon derhalve nog maar weinig bezoekers bekoren. De inspanningen om de zichtbaarheid van de sector te verhogen via
Facebook werden tegelijkertijd opgedreven. Zo wordt de pagina nu dagelijks voorzien van nieuwe sectorberichten. Met succes. Eind 2014 telde de
Laatmensenschitteren-pagina 1.386 vrienden. Een jaar later stond de teller op 2.251 likes, ofwel een toename met 62%.

● ●

(Digitale) publicaties

N Socius e-zine
In 2015 verstuurde het steunpunt 20 digitale magazines naar 4.162 abonnees. Dat is een daling met 248 abonnees ten opzichte van 2014 (-6%). Deze
daling is in hoofdzaak te wijten aan een grondige doorlichting en ontdubbeling van het abonneebestand.

N Socius.info
Socius verspreidde twee nummers van Socius.info, telkens naar zo'n 700 abonnees. Daarnaast werden ook bijkomende exemplaren op andere manieren in
de sector verdeeld (o.a. via deelnemersmappen). Professionals uit de sector ontvangen het gratis tijdschrift op eenvoudig verzoek. Het aantal abonnees
bleef constant ten opzichte van 2014.

N @Sociustweets
In 2015 verzond Socius 564 tweets, 171 (ofwel 30%) daarvan waren retweets van berichten van erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties of
sociaal-culturele professionals.
Gemiddeld genomen wordt 1 op 3 tweets van Socius minstens 1 keer geretweet. Een bericht dat geretweet wordt, wordt gemiddeld 1,86 keer geretweet.
2 CultuurNet Vlaanderen verzorgt sinds 15 september 2015 de hosting van de site. Cijfers met betrekking tot het gebruik van Prettiggeleerd.be sinds de overname bleken bij de opmaak van dit voortgangsrapport niet
beschikbaar.
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Gemiddeld wordt 1 op 5 tweets van Socius toegevoegd aan de favorieten van minstens 1 volger. Een bericht dat aan de favorietenlijst wordt toegevoegd,
wordt door gemiddeld 1,54 volgers toegevoegd.
Eind december kon het steunpunt rekenen op 1.464 volgers, wat een stijging van 347 volgers betekent ten opzichte van 2014.

● ●

Socius – Kennis- en inform atiecentrum

Websites

Publicaties

Socius.be

•

260.551 bezoeken

•

143.197 unieke bezoekers

Toolbox beleidsplanning

•

24.155 bezoeken

Prettiggeleerd.be

•

73.850 bezoeken (cijfers t/m 14 september)

•

64.667 unieke bezoekers (cijfers t/m 14 september)

Facebook.com/Laatmensenschitteren.be
•

2.251 vrienden

Socius e-zine

•

20 digitale magazines

•

4.162 abonnees

•

2 nummers

•

720 abonnees

•

564 tweets

•

1.464 volgers

Socius.info

@Sociustweets
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3.2

NETWERKING, VERTEGENWOORDIGING, OVERLEG EN PLEITBEZORGING, BELEIDSOPVOLGING

Bepaling missie en werkingsprincipes

Beheersovereenkomst

Missie:

Het steunpunt staat in voor netwerking, vertegenwoordiging, overleg,

Als autonoom en pluralistisch steunpunt zijn we partner van, en erkend door,

pleitbezorging en beleidsopvolging. Daartoe participeert het steunpunt aan

de overheid. We streven een actieve samenwerking met organisaties uit het

bestuursorganen of overlegplatformen relevant voor het sociaal-cultureel

middenveld na ter realisatie van onze doelen.

volwassenenwerk, organiseert het stakeholdersoverleg, treedt het op als
pleitbezorger van het sociaal-cultureel volwassenenwerk op diverse fora en

Werkingsprincipes:

volgt het het beleid ten aanzien van de sector of aanverwant beleid op.

Samenwerken en netwerken. Socius is geen alleenspeler. Naast een goed
nabuurschap met de FOV maakt Socius werk van een actieve samenwerking
met andere actoren in het middenveld, in de eigen sector en de belendende
sectoren. Daarnaast is het steunpunt ook een partner van de Vlaamse
overheid.
Hierna volgt een overzicht van:
a) Hoe het steunpunt netwerkt.
b) Het structureel overleg waar we aan deelnemen.
c) De samenwerkingsverbanden/overeenkomsten waar we deel van uitmaken.

d) De initiatieven die we opnemen als pleitbezorger voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
e) Het beleid dat we opvolgen.
f) De maatschappelijke doelen en/of acties die we onderschrijven.
g) De mandaten die we opnemen.

72

a)

Socius – netwerking

N Netwerken via aanspreekpunten
Met het aanstellen van werksoortelijke aanspreekpunten wil Socius de behoeften kennen en opvolgen van de organisaties uit het werkveld. Daarnaast
hebben we ook de ambitie dat:
o

de organisaties en medewerkers uit het werkveld Socius leren kennen via de aanspreekpunten;

o

makkelijk de weg naar het steunpunt vinden;

o

weten waarvoor ze er een beroep op kunnen doen.

Socius heeft 4 aanspreekpunten, 1 per werksoort. Elk aanspreekpunt onderneemt jaarlijks verschillende acties om de organisaties uit zijn/haar werksoort
beter te leren kennen, om de band met hen te verstevigen en om behoeften op het spoor te komen door:
o

het bijwonen en opvolgen van de maandelijkse werksoortelijke FOV-bijeenkomsten;

o

het bezoeken van organisaties;

o

het deelnemen aan activiteiten van organisaties;

o

het lezen van voortgangsrapporten (of andere officiële documenten);

o

het regelmatig doornemen van de media van organisaties;

o

het voeren van adviesgesprekken;

o

het beantwoorden of doorverwijzen van vragen;

o

….

De aanspreekpunten stonden ook in voor gerichte contacten met medewerkers en coördinatoren uit de werksoort tijdens activiteiten van het steunpunt
(Trefdag, Prijs sociaal-cultureel volwassenenwerk, vormingen, stakeholdersbevraging in het kader van het beleidsplanningsproces van het steunpunt, …).
Na een intensieve kennismakingsronde van het aanspreekpunt verenigingen de voorbije jaren bouwde de stafmedewerker van Socius in 2015 haar netwerk
en contacten verder uit. Dit via aanwezigheid tijdens de werksoortelijke bijeenkomsten van de verenigingen binnen de FOV, door present te tekenen bij de
opening van nieuwe infrastructuur van verenigingen (2x), feestvieringen (2x) of deelname aan jurering van prijzen binnen een vereniging (1X). Het
73

aanspreekpunt voor de verenigingen nam 13 vraaggestuurde begeleidingen aan verenigingen voor haar rekening. Tevens nam ze deel aan de stuurgroep
Voorportaalfunctie van de etnische-culturele verenigingen (een VGC-project) en stond ze mee in voor de begeleiding van het ondersteuningstraject voor
etnisch-culturele verenigingen inzake beleidsplanning. 18 verenigingen kregen feedback op hun beleidsplan van het aanspreekpunt.
Het aanspreekpunt van de bewegingen volgt de Facebook- en Twitteraccount van de bewegingen, neemt de e-zines en tijdschriften door van de bewegingen
en leest de voortgangsrapporten en beleidsplannen. Via de FOV-werksoortelijke bijeenkomsten en via Socius-activiteiten bouwt ze haar netwerk binnen de
bewegingen verder uit. Eenmaal per jaar worden alle bewegingen gecontacteerd met de vraag of er specifieke vragen en noden zijn waar het steunpunt kan
op inzetten. Op basis van deze contactname worden bezoeken ingepland. Wanneer een beweging een wissel heeft in zijn coördinatie volgt automatisch een
kennismakingsgesprek met het aanspreekpunt. Bewegingen, waarvan blijkt dat ze weinig tot niet participeren aan het Socius-aanbod worden specifiek
gecontacteerd. 16 bewegingen kregen feedback op hun beleidsplan van het aanspreekpunt. Met de vijf nieuw erkende bewegingen werd een kennismaking
georganiseerd.
Nadat in 2014 in Socius een nieuw aanspreekpunt voor de landelijke vormingsinstellingen in dienst trad, werd in 2015 stevig ingezet op de
netwerkuitbouw. In het kader van het uittesten van de toolkit Cultuureducatie werden contacten met drie cultuureducatieve vormingsinstellingen
uitgebouwd. Het aanspreekpunt stond in voor het faciliteren van de Medewerkersdag 2015 van de federaties voor personen met een handicap. Landelijke
vormingsinstellingen die een negatieve evaluatie kregen, werden actief gecontacteerd wat resulteerde in 4 begeleidingen. 4 nieuwe directeurs of
coördinatoren van landelijke vormingsinstellingen werden gecontacteerd voor een kennismakingsgesprek. Socius nam deel aan 5 stakeholdersbevragingen
van de landelijke vormingsinstellingen, 2 syndicale vormingsinstellingen kregen begeleiding inzake het opstellen van een SWOART of impactbepaling. In
totaal werden via al deze initiatieven 20 landelijke vormingsinstellingen bereikt.
Het aanspreekpunt voor de volkshogescholen stond mee in voor de ondersteuning en opvolging van het maandelijks coördinatorenoverleg. De maandelijkse
bijeenkomsten met de coördinatoren met 3 agenda's (een FOV-agenda, een Socius-agenda en een eigen Vormingplus-agenda) bieden de kans om uitgebreid
te netwerken, op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen in elke Vormingplus, individuele of gemeenschappelijke vragen en behoeften op te pikken en
informatie vanuit Socius door te geven.
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Als aanspreekpunt nam ze alle voortgangsrapporten en beleidsplannen van de Vormingplus-centra door. Ook de voorbereiding van de medewerkersdag van
de Vormingplus-centra biedt tal van mogelijkheden voor netwerking met de groep van professionals in de centra. Waar mogelijk gaat de stafmedewerker in
op specifieke vragen en noden van de regionale volkshogescholen.
Deze uitgebreide en diverse vormen van netwerking/ondersteuning zorgen ervoor dat de 4 aanspreekpunten goed op de hoogte zijn van het reilen en zeilen
binnen de verschillende werksoorten en dat zij vragen en behoeften snel op het spoor komen en/of kunnen beantwoorden. Tevens zijn ze goed geplaatst om
organisaties attent te maken op het aanbod en de dienstverlening van Socius.
b)

Structureel overleg

Socius maakt deel uit van een aantal structurele overlegorganen:

N Overleg FOV – Socius
Het overleg tussen Socius en de FOV werd vastgelegd in een overeenkomst m.b.t. het samenwerkingskader.
In 2015 vond een kennismaking en overleg plaats tussen de voorzitters en de directeurs van beide organisaties. Er vond formeel en informeel overleg plaats
tussen de directeurs van beide organisaties.
Op 21 januari 2015 vond overleg plaats tussen de staf van Socius en de FOV. Op de agenda stond toelichting bij de werking van het steunpunt in 2015 en
de speerpunten in de werking van de FOV. Socius gaf ook toelichting bij zijn beleidsplanningsproces. Daarnaast was er gericht overleg tussen de
werksoortelijke aanspreekpunten van de FOV en Socius.
Er was samenspraak over het invullen van lidmaatschappen vanuit het werkveld in de bestuursorganen van het steunpunt.

N Overleg Kruispunt Migratie-Integratie – Minderhedenforum – FOV – Socius
In 2015 vond geen overleg plaats. Socius nam wel deel aan de stakeholdersbevraging van het Agentschap Integratie en Inburgering waarin het Kruispunt
Migratie-Integratie opging per 1/1/2015. Socius nam in het Minderhedenforum deel aan het overleg over de meerwaarde van de etnisch-culturele
federaties.
75

N Overleg IVA sociaal-cultureel werk – Steunpunten
Op initiatief van de IVA vindt meerdere keren per jaar een overleg plaats tussen de IVA sociaal-cultureel werk volwassenen, Locus, Socius, Forum voor
Amateurkunsten, het Circuscentrum en Dēmos. In 2015 vond geen overleg plaats.

N Overleg Socius – De Ambrassade – Forum voor Amateurkunsten
In 2011 werd gestart met een overleg tussen de drie betrokken partijen in functie van de samenwerking op het vlak van bepaalde initiatieven. Dit
resulteerde in een gemeenschappelijke agenda van samenwerkingsinitiatieven die we wilden realiseren. In 2014 vond een tussentijdse evaluatie plaats van
de samenwerking en werden hernieuwde engagementen uitgesproken tot eind 2015.
Volgende initiatieven werden gerealiseerd in 2015:
o

Socius en De Ambrassade beslisten samen een onderzoeksopdracht uit te besteden met betrekking tot de opmaak van een veldtekening
jeugdwerkpraktijken en sociaal-culturele praktijken. Begin 2013 werd in overleg en na een oproep, beslist het onderzoek te gunnen aan het consortium
HoGent en HUB. De vooropgestelde timing van de oplevering van het eindrapport door de onderzoeksinstanties in 2014 werd niet gehaald. Een voorlopig
eindrapport werd opgeleverd in het najaar 2014 maar werd niet aanvaard door de opdrachtgevers. Op 9 maart 2015 ontving Socius samen met De
Ambrassade een nieuw syntheserapport van de onderzoekers. Socius en De Ambrassade beslisten het eindrapport en de synthesenota niet te
aanvaarden. Omwille van de niet aanvaarding en ongeschiktheid van de opgeleverde projectresultaten werd tevens beslist niet over te gaan tot gebruik
van de projectresultaten, noch tot publicatie/bekendmaking ervan.

o

De drie organisaties organiseerden in 2015 een gezamenlijke studiedag over “samenwerken tussen organisaties”.

N Overleg steunpunten Kunsten, Erfgoed, Sociaal-cultureel werk
De verschillende directies van steunpunten, fondsen en kenniscentra binnen het beleidsdomein kunsten, erfgoed en sociaal-cultureel werk ontmoeten
elkaar een aantal keren op jaarbasis in een overleg. In 2015 werden twee overlegmomenten georganiseerd. Socius stond in voor de uitnodigingen en
agendacoördinatie.
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c)

Samenwerkingsverbanden

Socius maakt deel uit van tal van samenwerkingsverbanden waarvan er vijf een formeel (geregeld via een contract) karakter hebben. We geven eerst een
overzicht van de vijf formele samenwerkingsverbanden.

N Samenwerkingsovereenkomst met de FOV
De samenwerking met de Federatie sociaal-cultureel werk wordt geregeld in het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2003). Artikel
47bis stipuleert dat de FOV met het steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk een samenwerkingsovereenkomst gesloten moet hebben waarin
de FOV en dit steunpunt hun onderlinge samenwerking regelen om te komen tot een optimale uitvoering van die opdrachten van de FOV en van het
steunpunt die met elkaar samenhangen. De vorige samenwerkingsovereenkomst liep tot eind 2013. Voorjaar 2014 werd een nieuwe overeenkomst voor de
periode 1 april 2014 tot 31 december 2017 door de respectievelijke besturen goedgekeurd.

N Samenwerkingsovereenkomst met De Ambrassade
Het betreft een samenwerkingsovereenkomst met De Ambrassade, de rechtsopvolger van het Steunpunt Jeugd, met betrekking tot de ontwikkeling en
implementatie van een portfolio voor niet-formele en informele leerervaringen in het erkende en/of gesubsidieerde sociaal-cultureel volwassenenwerk en
jeugdwerk.

N De overeenkomst met CultuurNet Vlaanderen
De overeenkomst tussen CultuurNet Vlaanderen en Socius betreft het project Cultuurdatabank. De overeenkomst regelt de samenwerking inzake het
verzamelen en uitwisselen van culturele basisgegevens en het beter bereikbaar maken van deze gegevens via tal van kanalen op maat van het publiek. In
2014 werd een aantal samenwerkingsmodaliteiten herbekeken wat resulteerde in een nieuwe overeenkomst die begin 2015 ondertekend werd.

N Het samenwerkingsverband met betrekking tot e-leren
Socius maakt deel uit van Toll-Net, het netwerk van lesgevers, ICT-coördinatoren, directies en pedagogische begeleiders in de volwasseneneducatie, Socius
is een van de partners van Toll-Net en nam in die hoedanigheid deel aan bijeenkomsten van de stuurgroep en de projectgroep om op die manier voeling te
houden met de ontwikkelingen ter zake.
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N Samenwerkingsverband Vlaamse Gemeenschap – Socius – Feitelijke Vereniging Pulse
De Vlaamse overheid sloot een samenwerkingsovereenkomst af voor de periode van 16 december 2014 tot 15 december 2015 voor de hosting van Pulse Transitienetwerk Cultuur. Socius sloot op zijn beurt een samenwerkingsovereenkomst af met de feitelijke vereniging Pulse, Transitienetwerk cultuur waarin
de wederzijdse rechten en plichten werden vastgelegd.
Socius maakt binnen de Pulse-werking deel uit van de kerngroep en stuurgroep. Tevens maken we deel uit van de externe stuurgroep waarbinnen
gerapporteerd wordt aan de overheid. Socius participeerde in 2015 als partner aan de Pulse Trefdag 'No voice to Waste – Elke stem telt voor een duurzame
toekomst'. Tevens participeerde Socius in de lerende praktijkgemeenschap ‘Besturen in transitie’. Een initiatief dat het concept ‘goed bestuur’ wil bekijken
met het oog op een duurzame samenleving.
d)

Socius als pleitbezorger

Als pleitbezorger voor de sector neemt het steunpunt actief deel aan tal van ad-hocoverlegplatformen, -netwerken, -onderzoeksgroepen, ... Als pleitbezorger
volgt het steunpunt ook het overheidsbeleid op. We geven een korte schets voor 2015.

N Adviseren
Lid van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad
Socius heeft binnen de geleding ‘publieke opleidingsverstrekkers’ een zetel in de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de Vlaamse Onderwijsraad. In
2015 werden de maandelijkse bijeenkomsten van de Raad Levenslang en Levensbreed Leren van de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) door Socius opgevolgd.
De belangrijkste thema’s en adviezen voor de niet-formele volwasseneneducatie waren het advies over het ‘Het volwassenenonderwijs en levenslang leren.
Een krachtige synergie’ op basis van het gelijknamige onderzoek in opdracht van de VLOR en de bespreking van het geïntegreerd EVC-beleid in Vlaanderen
naar aanleiding van de nota van de Vlaamse Regering daarover. Over de opvolging van de Raad wordt ook overlegd met de FOV.

N Participeren in onderzoeksgroepen
Via deelname aan stuur- en gebruikersgroepen, van voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk relevante wetenschappelijke onderzoeksprojecten,
ondersteunen en adviseren we te leveren onderzoeksinspanningen en helpen we onderzoeksresultaten te vertalen naar de sector.
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Het steunpunt neemt deel aan de gebruikersgroep van het DIEGEM-onderzoek. DIEGEM staat voor Diversiteit en Gemeenschap. Het betreft een
samenwerkingsverband van LES – KU Leuven, AOW – KU Leuven, MENARG – UGent, ASRO – KU Leuven, SPPARCC’EL – Hogeschool WENK, Oases –
Universiteit Antwerpen en SOAG – Hogeschool Gent. Op 19 juli 2012 kreeg DIEGEM groen licht en financiering van IWT. Het onderzoek nam een start op 1
januari 2013. Een stafmedewerker van Socius werkt ook deeltijds binnen dit onderzoeksproject in functie van de maatschappelijke valorisatie.

N Platformen en werkgroepen, vertegenwoordiging
Socius participeert aan een aantal platformen en werkgroepen:
1. ACCE – Ambtelijke Coördinatie Cultuur Educatie
Op vraag van het departement CJSM participeert Socius aan het ACCE-overleg.
Het Departement Cultuur participeert in een drielandeninitiatief inzake actieve cultuurparticipatie van ouderen. Naast het departement participeren ook
The Baring Foundation (UK) en Lang Leve Kunst (NL). Op 16 en 17 Oktober 2014 vond een eerste conferentie plaats in Londen waaraan Socius
participeerde. In aanloop naar deze conferentie werden organisaties en praktijken uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk opgelijst die
actief zijn op het domein van cultureel leren van ouderen. In 2015 vond een vervolgconferentie in Den Haag plaats van 20 tot 22 mei waaraan Socius
deelnam.
2. Kennisnetwerk EVC – EVC Promotorenteam
In mei 2009 richtte de overheid het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming op. Dit agentschap legt zich onder meer toe op de kwaliteit
en transparantie van EVC-trajecten. Het AKOV heeft een Kennisnetwerk EVC geactiveerd dat wordt aangestuurd door een promotorenteam EVC. Socius
heeft een zetel in het promotorenteam.
3. Sectoraal overleg armoede.
Op initiatief van het Kabinet Cultuur werd tijdens de vorige legislatuur een werkgroep ‘Toeleiding’ opgestart. Voor deze werkgroep worden de
verschillende steunpunten in het beleidsveld cultuur uitgenodigd. Ook de Vereniging waar armen het woord nemen, neemt deel. Doel van de werkgroep
is kennis en ervaring uit te wisselen met betrekking tot het toeleiden van personen in armoede naar cultuur. De werkgroep functioneerde flankerend aan
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het experiment UiTPAS. In 2015 werd beslist de werkgroep toeleiding om te vormen naar een sectoraal overleg armoede in relatie tot het Vlaams
Actieplan Armoedebestrijding en de bijdrage van cultuur hierin.
4. Onderzoeksplatform Cultuur
Het Onderzoeksplatform Cultuur is een ontmoetings- en discussieplatform voor instituties die in Vlaanderen betrokken zijn bij academisch en toegepast
onderzoek naar het brede culturele veld (kunsten, erfgoed, sociaal-cultureel werk). Het is een unieke alliantie van erg diverse instellingen - universiteiten
en hogescholen (o.a. UA, VUB, UGent, KU Leuven, HUB, Rits), steunpunten (BAM, MCV, VAi, VTi, Dēmos, Socius, Locus), fondsen (VFL, VAF),
overheidsinstellingen (Agentschap Kunsten & Erfgoed, Departement CJSM, de Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap) en spelers zoals het Sociaal
Fonds Podiumkunsten, Flanders DC, CultuurNet Vlaanderen en Mediarte. Het Onderzoeksplatform wil niet enkel de nood tot een betere
informatiedoorstroming in verband met onderzoeksplannen, -resultaten en beschikbare gegevensbronnen faciliteren, maar wil in de toekomst ook
werken aan een collectieve agendasetting, waarin onderzoeksvragen afgesteld kunnen worden en het Onderzoeksplatform een denktank kan worden
omtrent fundamentele vraagstukken over relatie tussen veld, praktijk, en onderzoek. Socius maakt deel uit van de stuurgroep van het
onderzoeksplatform.
In 2015 vonden 4 bijeenkomsten plaats waarvan 2 publieksgericht waren. Een studienamiddag die doorging in De Buren had als thema megadata en
het ontsluiten ervan. Socius stond in voor het modereren van het panel met wetenschappers.
Tijdens een andere bijeenkomst werd ingegaan op het vraagstuk van het monitoren van de effecten van de decentralisatie in het cultuurbeleid.
Daarnaast was er tijdens deze bijeenkomst aandacht voor het delen van onderzoeksagenda’s tussen de deelnemers aan het onderzoeksplatform.
5. Koning Boudewijnstichting – werkgroep maatschappelijke stage
Binnen de Koning Boudewijnstichting ging, op vraag van voormalig Minister van Onderwijs Smet, een werkgroep aan de slag die nagaat of en hoe een
maatschappelijke stage kan geïntroduceerd worden binnen het secundair onderwijs. Met een maatschappelijke stage wil men
burgerschapscompetenties van jongeren stimuleren om als actieve burger aan de samenleving te participeren. Een pilootfase is voorzien in de periode
2014-2016. Omwille van besparingen in de huidige legislatuur diende het project vroeger dan voorzien op zoek te gaan naar een mogelijke verankering.
Zuiddag vzw nam daartoe een (tijdelijk) engagement. Bij de Sociale InnovatieFabriek werd een dossier ingediend om een IWT gefinancierd onderzoek uit
te kunnen voeren i.f.v. het verduurzamen van het initiatief. Daarnaast werd verder geïnvesteerd in het voorbereiden van het tweede pilootjaar. Socius
ondersteunde het project via een projecttoelage en stond mee in voor de dossieropmaak voor de Sociale InnovatieFabriek.
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6. Stuurgroep Strategisch Plan Geletterdheid
Het Strategisch Plan Geletterdheid (2012-2016) wil een daadkrachtig, transversaal en doeltreffend geletterdheidsbeleid (informatiegeletterdheid,
prozageletterdheid, mediawijsheid, functionele geletterdheid) realiseren door binnen en over de grenzen van beleidsdomeinen heen aan geletterdheid te
werken. Het is een plan waartoe alle ministers van de Vlaamse Regering zich verbinden en waarin strategische doelstellingen en acties opgenomen zijn
om geletterdheid te stimuleren.
Een van de strategische doelstellingen is ‘Geletterdheid wordt een horizontaal aandachtspunt in de beleidsdomeinen Welzijn, Cultuur, Werk en Media’.
Een van de acties die hieronder is opgenomen, wil in beeld brengen op welke subdomeinen van geletterdheid CJSM reeds actief is, in welke subsectoren
dat zich situeert, welke instellingen en organisaties hierin een voortrekkersrol spelen en welke good practices en lacunes we kunnen identificeren.
In het kader van de voorbereiding van een derde Plan Geletterdheid (2017 - 2020) vonden in 2015 twee bijeenkomsten plaats waaraan VOCVO, de
federatie Basiseducatie, Socius en het Departement CJSM deelnamen.
Afgesproken werd om ons niet te beperken tot een oplijsting van activiteiten vanuit het sociaal-cultureel volwassenenwerk die een bijdrage leveren aan
geletterdheid, maar om na te gaan of er effectieve samenwerking zou kan ontstaan tussen Vormingplus-centra en de centra voor Basiseducatie. Alvast
vanuit basiseducatie is hier uitdrukkelijk vraag naar. Ook verschillende Vormingplus-centra nemen in hun beleidsplan 2016-2020 het werken rond
laaggeletterdheid op. Socius zal een nota in dit kader voorbereiden en voorleggen aan de coördinatoren van de Vormingsplus-centra.
7. Cultuurforum 2015
Op vraag van het Departement CJSM had Socius een inbreng in de parallelsessie over vrijwilligers. Deze sessie ging na hoe het zit met hun statuut, de
wetgeving, hoe vraag en aanbod van vorming en ondersteuning afgestemd is en verbeterd kan worden en hoe we regulitis kunnen aanpakken. Naast
Socius had ook De Ambrassade, de FOV en het steunpunt Vrijwilligerswerk een inbreng.
8. Stuurgroep Voorportaal
Socius maakt deel uit van de stuurgroep ‘Project Voorportaalfunctie’ binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De voorportaalfunctie heeft
betrekking op een belangrijke functie die etnisch-culturele verenigingen opnemen. Deze houdt in dat mensen, die anders moeilijk bereikbaar zijn voor
reguliere instanties, via laagdrempelige activiteiten van verenigingen warm worden gemaakt om door te stromen naar het aanbod van de reguliere
instanties. In 2015 nam Socius deel aan de laatste stuurgroepbijeenkomst en gaf feedback op het ontwerp van eindrapport. In juni 2015 werd het
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eindrapport van het voorportaalproject gepubliceerd. De VGC besliste niet langer te investeren in de voorportaalfunctie. Een geplande studiedag over de
resultaten van het project werd afgelast.
9. Commissie Vlaanderen Nederland
Socius was aanwezig bij de start van het feestjaar in Rotterdam naar aanleiding van het 20-jarig verdrag m.b.t. culturele samenwerking tussen
Vlaanderen en Nederland.
e)

Opvolgen van beleid

Socius volgt een aantal beleidsdomeinen of beleidsitems actief op door deelname aan de werksoortelijke werkgroepen binnen de FOV, door deelname aan
overleg met kabinet en/of administratie of door deelname aan adviesorganen, werkgroepen of ad-hocoverleg. Ook de agenda’s en verslagen van de
Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement worden actief opgevolgd.
In 2015 was er specifieke aandacht voor:

N De Commissie cultuur in het Vlaams Parlement
De Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement werd grondig vernieuwd bij de start van de nieuwe legislatuur. Begin 2015 werd een gedachtewisseling
georganiseerd door de Commissie Cultuur met de steunpunten en belangenbehartigers waaraan Socius deelnam.
De agenda en verslagen van de Commissie Cultuur werden in 2015 actief opgevolgd.

N Vlaams internationaal cultuurbeleid
Een ad-hocwerkgroep samengesteld uit Socius, de FOV, De Ambrassade, Jint en Kenniscentrum Sociaal Europa maakte een beleidsvoorstel op inzake de
internationale zichtbaarheid, samenwerking en belangenbehartiging voor het sociaal-cultureel jeugd- en volwassenenwerk. Het beleidsvoorstel omvat 5
strategische doelen en 11 concrete acties. Tevens wordt een samenwerkingsmatrix voorgesteld die deze acties kunnen realiseren alsook een overzicht van
de benodigde middelen om dit te realiseren. De nota werd toegelicht door de partners in een vergadering met vertegenwoordigers van het Departement
CJSM. Eind 2015 hadden we nog geen reactie vanuit de administratie op onze beleidsvoorstellen en vragen.
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N Vlaams innovatiebeleid
Socius volgde de ontwikkelingen met betrekking tot het Vlaamse innovatiebeleid op.

N Beleid inzake cultuureducatie
In 2012 werkten de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Onderwijs met ‘Groeien in cultuur’ voor het eerst een gezamenlijk beleidskader uit voor
cultuureducatie voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. In 2013 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Doorgroeien in cultuur‘ goed. Deze nota vormt
een beleidskader voor cultuureducatie voor volwassenen.

N Vrijwilligersbeleid
Reeds in 2014 werd het Kabinet Cultuur schriftelijk geïnformeerd over de inzet van Socius in de voorbije jaren met betrekking tot vrijwilligerswerk. Toen
werden onder meer de documenten overgemaakt van de veldanalyse van 2012. Socius nam in 2015 deel aan een panelgesprek op het Cultuurforum en
bracht ook zo de veldanalyse onder de aandacht.

N Integratie- en inburgeringsbeleid
Socius volgt de hervormingsplannen en het beleid met betrekking tot de integratiesector op. In dit kader nam Socius deel aan een stakeholdersgesprek
m.b.t. het op te stellen integratiepact van de Vlaamse Regering. Daarnaast nam Socius deel aan een stakeholdersgesprek met het Agentschap Integratie en
Inburgering.

N Vlaamse Kwalificatiestructuur, HVC/EVC beleid
Ook het Vlaams en internationaal beleid over het herkennen van niet-formeel en informeel leren werd opgevolgd. In Vlaanderen gebeurt dit via het EVCpromotorenteam dat in 2015 tweemaal bijeenkwam. Verder leverde Socius de nodige input voor Idea Consult die in opdracht van de Vlaamse Regering de
modaliteiten voor een EVC-decreet (voorzien in 2017) in de verschillende betrokken sectoren onderzoekt. Socius heeft zowel aan de Administratie CSJM en
het Kabinet Cultuur zijn expertise en medewerking op dit vlak aangeboden. Belangrijke mijlpaal in dit proces is de gemeenschappelijke verklaring van de
Vlaamse Regering in de conceptnota ‘Geïntegreerd beleid voor erkenning van competenties (17/07/2015). De nota schetst het gemeenschappelijk kader
om vanuit verschillende beleidsdomeinen EVC concreet vorm te geven. Er wordt een geïntegreerd kader getekend waarin ook de identificatie en
documentatie (het herkennen van competenties) wordt opgenomen.
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Socius heeft deelgenomen aan een expertenpanel HVC/EVC in het kader van het Levenslang en Levensbreed leren dat georganiseerd werd door een CVO in
Antwerpen en waaraan ook diverse sociaal-culturele organisaties deelnamen.
Daarnaast was er een internationale studienamiddag over ‘The Recognition of Non-formal Learning’ georganiseerd op 9 juli door EAEA waar
vertegenwoordigers van de Europese instanties de evoluties op dit vlak hebben toegelicht.

N Europees beleid inzake levenslang en levensbreed leren
Om de eigen deskundigheid van Socius op peil te houden werden verschillende informatiesessies over de subsidiëring door Europese programma’s
(Erasmus+, Creatief Europa, Europa voor de Burger) gevolgd. Ook de mogelijkheden van het ‘Leaderprogramma’ werden onderzocht. In 2015 werd een
aanzet gemaakt in de verbreding van de informatie over het Europese subsidieprogramma van Erasmus+ naar drie andere programma’s.
De ontwikkeling van EPALE (Europees elektronisch platform voor de uitwisseling van ideeën en praktijken inzake de volwasseneneducatie) wordt door Socius
ondersteund. Socius nam deel aan de stakeholdersbevraging over de uitgangspunten van EPALE (een brede visie op leren), organiseerde op 9 december een
workshop over EPALE voor de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk en nam deel aan de officiële lancering van EPALE-Vlaanderen op 18
december 2015. EPALE is in Vlaanderen ingebed in Epos.
Socius nam ook deel aan de internationale werkgroep ‘ Voice of Culture’ tijdens het cultuurforum over de plannen van de Europese Commissie om over
Cultuur een overleg op te starten.
f)

Onderschrijven

Socius is ondersteunende organisatie voor de Decenniumdoelen 2017.
Socius onderschrijft de engagementsverklaring etnisch-culturele diversiteit.
Socius neemt deel aan Donderdag Veggiedag van EVA vzw.
Socius onderschrijft het manifest ‘Versterk de politiserende kracht van het middenveld’.
Socius ondertekende de Septemberverklaring van Hart Boven Hard.
g)

De mandaten die we opnemen

Socius-medewerkers nemen een aantal mandaten op in bestuursorganen. Een overzicht.
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N Epos vzw
Lid van de AV van Epos vzw – Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleidingen en Samenwerking, Nationaal Agentschap voor Vlaanderen:
Fred Dhont – effectief lid
Ronny Leenknegt – plaatsvervanger
Epos is verantwoordelijk in Vlaanderen voor de uitvoering van internationale en Europese programma’s (waaronder Erasmus+) en het ondersteunt verder de
samenwerking, de internationalisering en de mobiliteit in onderwijs en vorming. Relevante inhoud over het Europees beleid en de subsidiëring werd verwerkt
voor de Socius-media. Op vraag van Epos nam Socius ook deel aan de voorbereiding (o.a. stakeholdersbevraging en een tweedaags managementseminarie)
over de nieuwe structuren en missie van deze organisatie. Socius zetelt in de Algemene Vergadering van Epos en neemt deel aan Grensverleggers, een
jaarlijks publiek evenement dat Epos organiseert.

N EAEA
Lid van de AV van EAEA – European Association for the Education of Adults: Ronny Leenknegt – effectief lid.
Socius is lid van dit internationaal netwerk dat 4 kerntaken heeft:
(1) beleidsbeïnvloeding voor levenslang leren en de niet-formele educatie op Europees niveau;
(2) praktijkontwikkeling aan de hand van projecten, publicaties en training;
(3) informatieverstrekking en dienstverlening voor onze leden;
(4) internationale samenwerking.
Socius speelt ook een actieve rol in EAEA (European Association for the Education of Adults). Socius participeerde aan de Algemene Vergadering in Porto
(juni). Socius nam ook deel aan verschillende workshops die georganiseerd werden door dit internationaal netwerk voor niet-formele volwasseneneducatie.
Er waren workshops over de financiering van de volwasseneneducatie als publiek goed en stakeholdersoverleg (3 bijeenkomsten) over de organisatie en de
bijbehorende campagne voor een Europees Jaar van de Volwasseneneducatie. Socius heeft zich geëngageerd om dit initiatief te ondersteunen en er de
nodige ruchtbaarheid aan te geven.

N Sociare
Lid van de AV van Sociare – Werkgeversfederatie sociaal-cultureel werk: Ann Degline – effectief lid.
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N Kenniscentrum Sociaal Europa
Lid van de AV van Kenniscentrum Sociaal Europa. Socius is lid van het Kenniscentrum Sociaal Europa en volgt de Algemene Vergadering en het Europees
team op. In 2015 werd deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Europees team. Tevens werd samengewerkt met het kenniscentrum en andere partners
(de FOV, Jint, De Ambrassade) aan een beleidsvoorstel inzake de internationale zichtbaarheid, samenwerking en belangenbehartiging voor het sociaalcultureel jeugd- en volwassenenwerk.
3.3

SPECIFIEKE OPDRACHT NAAR ETNISCH-CULTURELE FEDERATIES

Beheersovereenkomst
Het steunpunt werkt, in overleg met de etnisch-culturele federaties, een actieplan uit om hen te ondersteunen bij hun uitbouw naar een volwaardige
erkenning als sociaal-culturele vereniging.
De acties van het steunpunt hebben betrekking op de uitbouw van de afdelingswerking van de vereniging en de inhoudelijke ondersteuning van hun werking,
de beleidsplanning en de organisatieontwikkeling.
De doelgroep met betrekking tot deze specifieke opdracht wordt gevormd door:
o

LAF – De Latijns-Amerikaanse Federatie

o

FZO-VL. – Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen

o

Feniks – (ACLI-Vlaanderen en de Federatie Wereldvrouwen)

o

FAAB – Federation of Anglophone Africans in Belgium

Begin 2011 werd in onderling overleg tussen Socius en de verenigingen een individueel actieplan vastgelegd waarin per vereniging de afspraken inzake
ondersteuning werden gedefinieerd. Drie van de vier verenigingen (Feniks, FAAB en LAF) beslisten een beroep te doen op ons aanbod. De ondersteuning die
plaatsvond in 2015 ligt in het verlengde van deze plannen.
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Output en outcom e 2015

N LAF
Het LAF (Latijns-Amerikaanse Federatie) was van plan om tegen 15 februari 2014 een nieuwe erkenningsaanvraag te doen. In 2013 kreeg de vereniging LAF
echter een negatief advies m.b.t. de subsidievoorwaarden, waardoor de vereniging haar subsidies verloor. Hiermee verviel sindsdien ook de specifieke
ondersteuningsopdracht van het steunpunt ten aanzien van LAF.

N FZO-VL
Reeds in 2012 werd deze vereniging voor migranten erkend en gesubsidieerd als sociaal-culturele vereniging. Zij namen, samen met andere erkende en
gesubsidieerde sociaal-culturele verenigingen, deel aan het open aanbod van Socius ‘Beleidsplanningstraject voor etnisch-culturele federaties’.

N Feniks
Reeds in 2012 werd deze vereniging voor migranten erkend en gesubsidieerd als sociaal-culturele vereniging. In 2015 werden geen specifieke
ondersteuningsvragen of behoeften gesignaleerd aan Socius.

N FAAB
FAAB nam deel aan het open aanbod ‘Ondersteuning Beleidsplanningstraject voor etnisch-culturele federaties’ van Socius in 2015.

4.

2015 IN GLOBO

Onderstaand bieden we een overzicht van onze output en ons bereik in kengetallen. We doen dit op een geïntegreerde manier voor de aanbod- en
vraaggerichte werking. Hierin wordt geen rekening gehouden met de opdracht gedefinieerd in de basiswerking. Voor de kengetallen met betrekking tot de
basiswerking verwijzen we naar cijfers onder rubriek 3 van dit rapport.
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4.1

AANBODGERICHTE WERKING

N Overzicht aanbodgerichte werking 2015
In 2015 organiseerde het steunpunt 54 aanbod- en publieksgerichte initiatieven, goed voor 122 dagen en/of 193 dagdelen dienstverlening. Over alle
activiteiten samen telden we 1.075 deelnemers. Concreet ging het hierbij over 619 unieke personen. Brengen we de meerdaagse activiteiten in rekening
dan tellen we alles samen 1.463 deelnames. Over 2015 namen 210 verschillende organisaties deel aan de aanbodgerichte werking van het steunpunt.
Bekeken naar functie kunnen we stellen dat 18,7% van de deelnames gerealiseerd wordt door coördinatoren. De gemiddelde tevredenheid van de
aanbodgerichte werking lag op 83,5%.
Aanbodgerichte werking Socius 2015
Aantal activiteiten

54

Dagen

122

Dagdln.

193

Dlnrs.
Unieke personen
Dlns.

1.075
619
1.463

Bereikte org.

210

% Coördinatoren

18,7

% Gemiddelde tevredenheid

83,5

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

N Aantal deelnemers bekeken vanuit het perspectief van primaire en secundaire doelgroep
Op een totaal van 1.075 deelnemers tellen we 69,3% deelnemers uit de primaire doelgroep en 30,7% deelnemers uit de secundaire doelgroep.
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Binnen de primaire doelgroep zijn de verenigingen goed voor 45,5% van de deelnemers, de volkshogescholen voor 33,1% de bewegingen voor 11,6% en de
landelijke vormingsinstellingen voor 9,8%.
Aantal dlnrs. % totaal dlnrs.
Prim. DG

745

o

BEW

86

23

o

VER

339

84

o

VHS

247

13

o

LVI

73

26

Sec. DG
Totaal

69,3

bereikte org.*
146

330

30,7

64

1.075

100

210

* Het betreft hier adressen. Een organisatie kan meerdere adressen of subgeledingen hebben.
N zie Leeswijzer tabellen p. 6

N Verdeling unieke personen over primaire en secundaire doelgroep
Van de 619 unieke personen die deelnamen aan het aanbodprogramma van het steunpunt in 2015, komen er 400 uit de primaire doelgroep en 219 uit de
secundaire doelgroep.
Aantal unieke personen
Prim. DG

400

o

BEW

54

o

VER

189

o

VHS

110

89

o

LVI

47

Sec. DG

219

Totaal

619

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

N Overzichtsschema aanbodgerichte werking 2015 in relatie tot de strategische doelen
Van de 60 ondernomen publieksgerichte initiatieven zijn er meer dan de helft te catalogeren onder het strategisch doel ontwikkeling professional en
organisatie.
Aantal activiteiten

Aantal dagdln.

1

16

c1a = ontwikkeling professionals

16

79

c1b = ontwikkeling organisaties

19

58

c2 = gegevens

-

-

c3 = innovatie

6

24

c4 = zichtbaarheid

2

3

c4a = PrettigGeleerd

2

2

c4b = zichtbaarheid - Oscar

1

11

-

-

54

193

b1 = netwerking

T = diversiteit
Totaal
N zie Leeswijzer tabellen p. 6
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4.2

VRAAGGERICHTE WERKING

Voor de gedetailleerde kengetallen inzake de vraaggerichte werking verwijzen we de lezer door naar rubriek 2 in dit rapport. We herhalen hier de
belangrijkste cijfers:
In 2015 werden 116 vragen gesteld aan het steunpunt om een dienstverlening “op maat” te realiseren.
Aan 85% van de vragen, 99 werd positief gevolg gegeven. Uiteindelijk werden effectief 95 interventies gedaan waarvan 78 kunnen gecatalogeerd worden
onder de noemer “begeleiding” en 17 onder de noemer “pleitbezorging”.
46 vragen werden geformuleerd door de secundaire doelgroep ten opzichte van 70 vragen door de primaire doelgroep.
Uiteindelijk werden 63 vraaggerichte interventies gerealiseerd bij de primaire doelgroep ten opzichte van 32 bij de secundaire.
Wanneer we de “op maat dienstverlening” van het steunpunt relateren aan onze strategische doelen dan valt op dat het leeuwenaandeel kan beschouwd
worden als interventies die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de professional en/of de organisatie naast netwerking.
4.3

ALGEMEEN OVERZICHT 2015 KENGETALLEN AANBODGERICHTE EN VRAAGGERICHTE DIENSTVERLENING

In wat volgt, proberen we een overzicht te maken van de belangrijkste kengetallen van zowel de aanbodgerichte als vraaggerichte werking.

N Overzicht aanbodgerichte en vraaggerichte werking van het steunpunt in 2015
In 2015 werden in totaal 149 "initiatieven of interventies" ondernomen door het steunpunt . Samen goed voor 329 dagdelen dienstverlening en 1.884(*)
deelnemers.

Aantal

Aanbodgericht

Vraaggericht

54

95

Totaal
149

91

Dagdln.
Dlnrs.

193

136

329

1.075

809 (*)

1.884 (*)

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

N Werking 2015 naar bereikte organisaties primaire en secundaire doelgroep
Als we het aantal deelnemers aan de aanbod- en vraaggerichte werking samentellen, komen we op een totaal 1.554 deelnemers uit de primaire doelgroep
tegenover 330 (*) deelnemers uit de secundaire doelgroep.
Bij de primaire doelgroep komt 49,9% van de deelnemers uit de verenigingen, 22,2% uit de volkshogescholen, 8,6% uit de bewegingen en 19,2% uit de
vormingsinstellingen en 0,1% overheid.
Aanbodgericht
Aantal dlnrs.

Vraaggericht

Totaal

Aantal dlnrs. (*) Aantal dlnrs.

Aanbodgericht

Vraaggericht

Totaal

Bereikte org.*

Bereikte org. Bereikte org.

Prim. DG

754

809

1.554

146

158

304

o

BEW

86

47

133

23

17

40

o

VER

339

435

774

84

56

140

o

VHS

247

98

345

13

26

39

o

LVI

73

226

299

26

58

84

o

Overheid

-

3

3

-

1

1

330

- (*)

330 (*)

64

170

234

1.075

809 (*)

1.884 (*)

210

328

538

Sec. DG
Totaal

* Het betreft hier adressen. Een organisatie kan meerdere adressen of subgeledingen hebben.
N zie Leeswijzer tabellen p. 6
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N De aanbod- en vraaggerichte werking van het steunpunt bekeken vanuit de strategische doelen
Zowat de helft van de initiatieven of interventies van het steunpunt vallen te catalogeren onder het strategisch doel werken aan de kwaliteit en ontwikkeling
van het sociaal-cultureel handelen en de sociaal-culturele organisatie.
Aanbodgericht
b1 = netwerking

Vraaggericht Totaal

1

19

19

c1a = ontwikkeling professionals

23

9

32

c1b = ontwikkeling organisaties

19

44

63

c2 = gegevens

-

1

1

c3 = innovatie

6

20

26

c4 = zichtbaarheid

2

-

1

c4a= PrettigGeleerd

2

-

2

c4b = zichtbaarheid Oscar

1

-

1

-

2

2

54

95

149

T = diversiteit
Totaal
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SOCIUS

Hierna bieden we de lezer inkijk in onze organisatie. We doen dit door achtereenvolgens gegevens en evoluties te ontsluiten die betrekking hebben op:
1. de structuur en het bestuur van Socius
2. het personeel
3. behoeftegericht werken en klantentevredenheid
4. organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg
5. het beleidsplanningsproces i.f.v. de opmaak van een beleidsplan 2016–2020 voor het steunpunt
6. contactgegevens
Voor wat betreft de financiële middelen verwijzen we door naar het financieel rapport 2015.
1.

STRUCTUUR EN BESTUUR

STATUTEN VZW SOCIUS

BEHEERSOVEREENKOMST

Artikel 12

De leden van de vzw zijn deskundig in het sociaal-cultureel volwassenenwerk

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit volgende stemgerechtigde

en/of inzake beleid en beheer.

leden:
1° veertien leden actief in de sector van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk, waarvan twee uit de migrantenorganisaties;

De leden zijn evenwichtig verdeeld over:

2° veertien leden afkomstig uit hetzij opleidings- en onderzoekscentra met

o

leden actief in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk;

deskundigheid inzake het sociaal-cultureel volwassenenwerk, hetzij uit

o

leden afkomstig uit hetzij opleidings- en onderzoekscentra met

andere sectoren dan het sociaal-cultureel volwassenenwerk met nuttige

deskundigheid inzake het sociaal-cultureel volwassenenwerk, hetzij uit

ervaring voor de sector, waarvan twee van de veertien leden nuttige ervaring

andere sectoren dan het sociaal-cultureel volwassenenwerk met nuttige
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STATUTEN VZW SOCIUS

BEHEERSOVEREENKOMST

of deskundigheid hebben met de sector van de migranten.

ervaring voor de sector.

Artikel 13

In de samenstelling van de bestuursorganen is er specifieke aandacht voor

Het lidmaatschap van een lid van de Algemene Vergadering geldt voor vier

diversiteit.

jaar en is hernieuwbaar.
Artikel 14
Niet meer dan twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.
Artikel 15
Het lidmaatschap van de Algemene Vergadering is onverenigbaar met een
bezoldigde functie in het Vlaams Steunpunt voor het sociaal-cultureel
volwassenenwerk of de Federatie van Organisaties voor
Volksontwikkelingswerk.
Artikel 21
De Algemene Vergadering benoemt uit zijn leden een Raad van Bestuur die
maximaal uit 16 leden bestaat.
Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een gelijkmatige en
gelijkwaardige vertegenwoordiging van de leden zoals bepaald in artikel 12.
Niet meer dan twee derde van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn.
Artikel 22
De Raad van Bestuur stelt de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretarispenningmeester aan.
De voorzitter komt uit de groep vermeld in art. 12, 2°, de ondervoorzitter uit
de leden vermeld in art. 12, 1°. De voorzitter en de ondervoorzitter mogen
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STATUTEN VZW SOCIUS

BEHEERSOVEREENKOMST

niet van hetzelfde geslacht zijn.
Artikel 23
Het mandaat van een bestuurder van de Raad van Bestuur geldt voor vier
jaar en is hernieuwbaar.
Bij voortijdig ontslag van een bestuurder voorziet de Algemene Vergadering
voor de duur van het mandaat in de vervanging, rekening houdend met de
evenwichtige vertegenwoordiging bedoeld in artikel 12.
Een mandaat in de RvB of DB van de FOV is niet verenigbaar met een
mandaat als gedelegeerd bestuurder of lid van de RvB van Socius.
Artikel 32
Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders,
waaronder de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris-penningmeester,
die gedelegeerd bestuurders worden genoemd, en de directeur.
De officemanager en de kwaliteitscoördinator maken deel uit van het DB met
adviserende stem.
De bespreking van agendapunten die betrekking hebben op
personeelsaangelegenheden worden niet bijgewoond door de
kwaliteitscoördinator en de officemanager.
Het mandaat van de bestuurders in het Dagelijks Bestuur eindigt tegelijk met
het einde van hun mandaat in de Raad van Bestuur.
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N De leden van de bestuursorganen op 31 december 2015
RAAD VAN BESTUUR

ALGEMENE VERGADERING

Dagelijks Bestuur

De Algemene Vergadering wordt samengesteld uit:

Voorzitter: Jos Pauwels – AP Hogeschool Antwerpen

alle leden van de Raad van Bestuur

Ondervoorzitter: Katrien Allaert – Comé vzw
An Macharis – Citizenne

aangevuld met:
Jan Boulogne – Unizo-Vorming

Leden:

Anjes Goris – Odisee

Eva Brumagne – Femma

An Vandamme – ex-Jeugd en Stad

Caroline Cocquyt – Linx+

Gie Van den Eeckhaut – Thomas More Kempen

Stefaan Gunst – de Rand

Lode Vermeersch – HIVA – VUB

Luc De Droogh – Hogeschool Gent

Ludo Fret – POW

Dominique Goossens – Provinciebestuur Vlaams-Brabant sociaal-cultureel

Elke Plovie – UCLL

werk

Barbara Janssens – Netwerk Bewust Verbruiken

Piero Pinna – Associazioni Cristiane Lavaratori Italiani

Liesbeth Provoost – Vormingplus Oost-Brabant

Wim Van Roy – De Wakkere Burger

Isabel Rainchon – Eva

Tom Lemahieu – Hogeschool West-Vlaanderen
Katrien Van Poeck – UGent
Naima Charkaoui
Els de Ceuster – AP Hogeschool Antwerpen

Nemen eveneens deel aan de werkzaamheden van de Algemene
Vergadering:
Fred Dhont – directeur Socius
Jon Goubin – stafmedewerker Socius (verslaggever)

Lode Draelants – Internationaal Comité.
Nemen eveneens deel aan de werkzaamheden van de Raad van Bestuur:
Fred Dhont – directeur Socius
Jon Goubin – stafmedewerker Socius (verslaggever)
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N Verschuivingen in het bestuur in de loop van 2015
Statutair orgaan

Uittrede

Intrede

Dagelijks Bestuur

Frank Thiels

An Macharis

Raad van Bestuur

Elke Vandeperre

Naima Charkaoui
Els de Ceuster
Lode Draelants

Algemene Vergadering

Katrien Van Oost

Barbara Janssens

Johny Wijnants

Liesbeth Provoost

Omar Ba

Isabel Rainchon

N Aantal bijeenkomsten 2015
Statutair orgaan

Aantal bijeenkomsten

Dagelijks Bestuur

6

Raad van Bestuur

6

Algemene Vergadering

3
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2.

PERSONEEL

BEHEERSOVEREENKOMST
Voor de realisatie van zijn opdrachten werft het steunpunt – binnen de marges van het subsidiebedrag – het nodige personeel aan en draagt de
verplichtingen verbonden aan het werkgeverschap. Socius refereert zich naar de collectieve arbeidsovereenkomsten die van toepassing zijn op de sector van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Socius heeft 17 personeelsleden in dienst op 1 januari 2015, ofwel 14,4 VTE waarvan 1VTE in een tijdelijk contract.
Onderstaand geven we een overzicht van de personeelsevolutie en de functieverdeling van de medewerkers.

N Personeelsevolutie

VTE

2010

2011

2012

2013

2014

18,75

17,75

15,25

14,2

13,8

2015 2016
14,4

13,9

N Tewerkstellingsbreuk op 1.1.2015
Personeelsbezetting 2015
Aantal VTE in dienst
Aantal personeelsleden
Tewerkstellingsbreuk

14,4
17
85%
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N Overzicht personeel op 1.1.2015
Personeelslid

Functie

% inschaling 01.01.2015

Fred Dhont

Directeur

Ann Degline

Officemanager

Bea Elskens

Coördinator/stafmedewerker

100%

Max Frans

Coördinator/stafmedewerker

100%

Hugo Callens

Stafmedewerker

80%

Hilde Vanoverbeke

Stafmedewerker

50%

Emilie Van Daele

Stafmedewerker

10%

Marc Jans

Stafmedewerker

40%

Line Windey

Stafmedewerker

80%

Geert Frateur

Stafmedewerker

100%

Jon Goubin

Stafmedewerker

100%

Maud Mertens

Stafmedewerker

100%

Ronny Leenknegt

Stafmedewerker

100%

Ingrid Matthijs

Administratief medewerker

100%

Greet Rupus

Administratief medewerker

100%

Veerle Verdoodt

Administratief medewerker

60%

Melek Özdemir

Logistiek medewerker

50%

100%
80%

100

N Personeelsbewegingen 2015 (1 januari – 31 december)
Uitdienst per 17/12/2015 – Hilde Vanoverbeke, stafmedewerker.

N Opgenomen verlofstelsels 2015
Naam

Functie

Verlofstelsel

Aantal %
van 80 naar 50 %

Ann Degline

Officemanager

Tijdkrediet voorafgaand aan het pensioen

Ingrid Matthijs

Administratief medewerker

Educatief verlof

Periode
Ingang 20.12.2011

Emilie Van Daele Stafmedewerker

Ouderschapsverlof

22.07.2015 – 21.08.2015

Melek Özdemir

Ouderschapsverlof

01.08.2015 – 31.08.2015

Logistiek medewerker

N Stages
In 2015 voerden twee studenten van de Master in de productontwikkeling, Faculteit ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen hun masterproef
uit rond Socius projecten. Eén studente, Lana van Marcke ontwikkelde een tool voor impactbepaling van sociaal-culturele praktijken op maat van
organisaties uit de sector. Een andere studente, Eline Van Gelder ontwikkelde een toolkit die sociaal-culturele organisaties toelaat om easy access te krijgen
tot inhouden en theoretische achtergronden van trendwatching voor maatschappelijk innoveren. Beide studenten slaagden in hun masterproef.

3.

BEHOEFTEGERICHT WERKEN EN KLANTENWAARDERING

WERKINGSPRINCIPE BELEIDSPLAN

BEHEERSOVEREENKOMST

Behoefte- en vraaggericht werken.

Socius vzw toont in zijn voortgangsrapporten en bij de evaluatie aan het

De Socius-werking is afgestemd op de behoeften en vragen van de sector.

einde van de lopende beleidsperiode aan dat het erkende en gesubsidieerde

Aan de ene kant detecteren we behoeften en vragen die door de organisaties

sociaal-cultureel volwassenenwerk op een evenwichtige wijze wordt bereikt.
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uit de sector geformuleerd zijn. Aan de andere kant houden we rekening met
de behoeften en vragen die door andere stakeholders uit het sociaalcultureel volwassenenwerk worden geformuleerd. Het kan gaan van concrete
behoeften of vragen die betrekking hebben op een organisatie tot behoeften
of vragen die betrekking hebben op de hele sector. Behoeften of vragen
kunnen betrekking hebben op een concrete realiteit, maar kunnen evengoed
te maken hebben met voorziene ontwikkelingen en veranderingen in het

In zijn beleidsplan, voortgangsrapporten en eindevaluatie maakt Socius vzw
aantoonbaar dat zijn werking geënt is op vragen, noden en behoeften
geformuleerd door zijn stakeholders en hun waardering van de inspanningen
ter realisatie van de drie kernopdrachten: ondersteuning, ontwikkeling en
beeldvorming/communicatie. In het voorlaatste jaar van de beleidsperiode
organiseert het steunpunt een stakeholdersbevraging waarin onder meer
gepeild wordt naar de tevredenheid.

werkveld, de samenleving of het beleid.
Het beleidsplan 2011–2015 kwam tot stand op basis van een omgevingsanalyse en stakeholdersbevraging. (zie genese beleidsplan ‘Sterk werk’ Socius.be).
Dit vormde een goede basis voor het steunpunt om zijn doelstellingen te enten op de noden en behoeften van de diverse betrokkenen en op de
geformuleerde uitdagingen in de omgevingsanalyse.
Niet alleen in het kader van het beleidsplanningsproces maar dag in dag uit probeert het steunpunt de vinger aan de pols te houden. Specifiek doen we dat
bij de opmaak van de jaarprogramma’s. We gaan daarvoor in gesprek met een door Socius geïnstalleerde adviescommissie. Deze commissie wordt gevormd
door de werkveldvertegenwoordigers in het Socius-bestuur aangevuld met andere professionals uit de verschillende werksoorten.
In de vorige beleidsperiode besliste Socius al binnen de personeelsgroep vier werksoortelijke aanspreekpunten te creëren. Zij staan in voor netwerking,
wederzijdse informatiedoorstroming en behoeftedetectie. Dit zetten we door in deze beleidsperiode. De aanspreekpunten organiseren werksoortelijk overleg
met de coördinatoren van de respectievelijke werksoort en nemen deel aan de werksoortelijke werkgroepen binnen de belangenbehartiger.
Niet in het minst vormt de vraaggerichte dienstverlening een belangrijke schakel in het beantwoorden van behoeften uit het werkveld.
Het steunpunt vindt het belangrijk regelmatig te peilen naar de tevredenheid van zijn stakeholders. Dat doen we tijdens de stakeholdersbevraging bij de
opmaak van het beleidsplan, bij de adviescommissie en door de tevredenheid te bevragen bij publieksgerichte activiteiten en tijdens de vraaggerichte
dienstverlening. In 2015 scoorde het steunpunt een gemiddelde klantentevredenheid van 8.4/10.
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4.

ORGANISATIEONTWIKKELINGSPLAN EN KWALITEITSZORG

Flankerend met het beleidsplan werd ook een organisatieontwikkelingsplan opgesteld voor de periode 2011–2015. Voor de begeleiding van de uitwerking
van het organisatieontwikkelingsplan deed Socius een beroep op Annemie Simkens, European Excellende Assessor for EFQM.
Bij de start van het proces werden de doelstellingen en uitgangspunten opgelijst:
o

het organisatieontwikkelingsplan moet de uitvoering van het beleidsplan 2011–2015 ondersteunen.

o

het organisatieontwikkelingsplan moet gedragen en onderbouwd gerealiseerd worden d.m.v. een proces van betrokkenheid en samenspraak tussen
personeelsleden en bestuurders.

De focus zal gelegd worden op die elementen die de meeste impact hebben op een dynamisch en constructief klimaat in de organisatie en op elementen die
cruciaal zijn voor de strategische positionering van de organisatie. Voor de zelfevaluatie hanteerden we drie modellen:
1. het EFQM Excellence Model
2. het kennisdomein i.v.m. organisatieklimaat, SOQ
3. VIEW, een instrument dat inzicht geeft in stijlverschillen

N Resultaten
De resultaten van de zelfevaluatie werden verwerkt in een nota waarin de sterktes en groeikansen werden gedefinieerd. De groeikansen werden vertaald in
25 verbeteracties geordend binnen het EFQM model. Er werd een meerjarenplan opgesteld dat in jaarlijkse actieplannen wordt vertaald. Zoals we een
voortgangsrapport opmaken van het beleidsplan wordt ook jaarlijks een voortgangsrapport van de uitvoering van het organisatieontwikkelingsplan
voorgelegd aan personeel en bestuur van het steunpunt.

N Bronnen
o

Voorstel voor de begeleiding van de uitwerking van een organisatieontwikkelingsplan voor Socius vzw – Annemie Simkens – RVB_D301_16.03.2011_AS_IM.

o

Planning traject Organisatieontwikkelingsplan – RVB_D-302_16.03.2011_FD_IM.
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o

Traject voor het uitwerken van het organisatieontwikkelingsplan 2011-2015 – PowerPoint-presentatie – Annemie Simkens.

o

Zelfevaluatie Socius in functie van het organisatieontwikkelingsplan 2011-2015 van het steunpunt – RVB_D-304_16.03.2011_FD_IM.

o

Verwerking groeikansen zelfevaluatie naar verbeteracties in het kader van het organisatieontwikkelingsplan – RVB_D-303_16.03.2011_AS_IM.

o

OOP Fasering – RVB_D-305_16.03.2011_FC_IM.

N Voortgangsrapportering
In 2015 werd ingezet op een evaluatie van de organisatieontwikkeling van Socius. We hanteerden daarvoor dezelfde methodologie als die welke gehanteerd
werd in de aanloop naar de opmaak van het organisatieontwikkelingsplan voor Socius. Dit moest ons toelaten na te gaan waar we als organisate gegroeid
waren, waar we vooruitgang geboekt hebben en waar er nog verbeteracties liggen voor de volgende beleidsperiode. Samen met de evaluatie van het
organisatieontwikkelingsplan werd door het personeel en bestuur een evaluatie opgezet van de organisatie-inrichting en werden beslissingen genomen voor
de beleidsperiode 2016-2020.

5.

BELEIDSPLANNINGSPROCES

In de loop van 2014 en 2015 maakten de ploeg en het bestuur van Socius werk van een nieuw beleidsplan voor de periode 2016–2020. Een
beleidsplanningscel coördineerde een proces in zes stappen om tot een gedragen beleidsplan te komen: planningsproces ontwerpen, stakeholders
bevragen, beleidsuitdagingen bepalen, beleidsplan ontwerpen en beleidsplan intern en extern goedkeuren. Hierna volgt een overzicht van die zes stappen.
We staan daarbij stil bij vaststellingen en keuzes die bepalend zijn geweest voor het uiteindelijke beleidsplan.
Dit planningsproces volgt in grote lijnen de aanpak die we ook in de vorige beleidsperiode hanteerden. Deze aanpak leidde ons toen al tot een gedragen en
onderbouwd beleidsplan. Om op die succeservaring verder te bouwen, besteedden we deze keer extra aandacht aan een uitgebreide stakeholdersbevraging,
kozen we om met een SWO-ART te werken in plaats van de meer klassieke SWOT-analyse en verkenden we de Theory of Change (TOC) als denkkader om
onze doelstellingen zo resultaatgericht mogelijk te formuleren.
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N Planningsproces ontwerpen
Eind december 2013 bespraken we binnen het team en het Dagelijks Bestuur van Socius een voorstel van werkwijze en timing voor het ontwikkelen van een
nieuw beleidsplan voor de periode 2016–2020. Dat resulteerde in een ontwerp van planningsproces dat we in januari en in maart 2014 voorstelden aan
respectievelijk onze Raad van Bestuur en Algemene Vergadering. Beide raden gaven groen licht om de volgende vier stappen van het
beleidsplanningsproces te doorlopen onder coördinatie van een beleidsplanningscel (i.e. COV-XL), bestaande uit de directeur, de twee coördinatoren, twee
stafmedewerkers en een administratief medewerker.

N Stakeholders bevragen
Tussen september 2014 en januari 2015 organiseerden we een uitgebreide bevraging, inclusief tevredenheidspeiling, bij onze stakeholders. Op basis van
een stakeholdersmapping bepaalden we welke groepen we wilden bevragen en stelden we criteria op voor de selectie van zo’n divers mogelijk staal aan
relevante stakeholders. We onderscheidden drie stakeholdersgroepen:
1. externe primaire stakeholders, actoren uit het erkende sociaal-cultureel volwassenenwerk en de bevoegde overheid
2. externe secundaire stakeholders, belangenbehartigers, steunpunten en kenniscentra uit het sociaal-culturele veld
3. interne stakeholders, personeel en bestuur van Socius
We ambieerden een bevraging van een 50-tal externe stakeholders: 37 externe primaire stakeholders, waaronder een vertegenwoordiging van 25% van
het totaal aantal erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties en 13 externe secundaire stakeholders
Om een gevarieerd staal van externe primaire stakeholders te kunnen raadplegen, selecteerden we op basis van volgende variabelen:
o

de werksoort

o

de mate van deelname aan Socius-activiteiten

o

de grootte van de organisatie

o

de functie van de respondent (coördinator – agogische medewerker)
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In totaal raadpleegden we 46 individuele externe en 16 interne stakeholders. We organiseerden daarboven 4 aftoetsingsgesprekken bij actoren uit het
werkveld op basis van de synthese van de stakeholdersbevraging. Onderstaande tabellen geven een gedetailleerd overzicht van alle stakeholders die we
uiteindelijk betrokken – inclusief de vier externe primaire stakeholders uit de aftoetsingsgesprekken.

N Algemeen overzicht bereik stakeholdersbevraging
Externe stakeholders

Interne stakeholders
Werkveld

33

Overheid

4

Belangenbehartigers

4

Steunpunten

5

Werkveld

4

Primaire
Personeel

12

Secundaire
Bestuurders
Aftoetsingsgesprekken
TOTAAL = 66

50

4
16

N Detail bereik stakeholdersbevraging
Stakeholderscategorie

WS of stakeholdersgroep

Extern
Prim. DG

Mate van deelname aan Socius-activiteiten

Grootte organisatie

Functie respondent

Bereikt

Klein

Agogisch

Coördinator

Niet bereikt

Middel Groot

Totaal

LVI

7

1

0

3

5

4

4

8

VER

9

1

2

4

4

5

5

10

BEW

6

1

3

2

2

3

4

7

VHS

7

1

0

4

4

4

4

8

Overheid

4
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Sec. DG

Belangenbehartiger

4

Steunpunten

5

Aftoetsingsgesprekken

4

Algemeen totaal

50

N zie Leeswijzer tabellen p. 6

Stakeholderscategorie

Intern

Stakeholdersgroep

Functie respondent

Totaal

administratief

agogisch

leidinggevend

2

8

2

12

4

4

personeel
bestuurder

Algemeen totaal

16

Om de antwoorden van de stakeholders op een systematische wijze te verwerken, stelden we een gestandaardiseerde vragenlijst op in drie rubrieken:
1. Wat geweest is: een reeks vragen die peilden naar meerwaarde en betekenis, doelgroepen, werking en opdrachten van en voor Socius. In deze rubriek
namen we ook specifieke evaluatievragen op over de zichtbaarheidsinitiatieven.
2. Wat aan de gang is: een reeks vragen die peilden naar trends en maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het ondersteunen van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
3. Wat we kunnen doen: een reeks vragen die peilden naar resultaten die Socius volgens de stakeholders moet realiseren tegen 2020 en naar de wijze
waarop we die resultaten best kunnen bereiken.
Met deze drie rubrieken komen we tegemoet aan de bepalingen uit het decreet en de beheersovereenkomst: waardering van de inspanningen door de
stakeholders, tevredenheid van de stakeholders en behoeftedetectie.
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Omwille van de specificiteit van onze primaire en secundaire stakeholders ontwikkelden we twee licht verschillende vragenlijsten, een op maat van primaire
stakeholders en een op maat van secundaire stakeholders. We stelden ook infocharts ter beschikking die de respondenten te allen tijde konden raadplegen.
Deze infocharts gaven een inkijk in een aantal feitelijkheden met betrekking tot de werking van Socius voor de periode 2011–2013. Zowel de vragenlijsten
als de infocharts bezorgden we vooraf aan de geselecteerde stakeholders.
Stakeholders bevroegen we schriftelijk en mondeling, deels in groep, deels individueel. We hielden zes groepsgesprekken: vier met respondenten uit de vier
werksoorten, een met het personeel en een met het bestuur. Er stonden telkens twee medewerkers van Socius in voor de mondelinge bevragingen. Iemand
stelde de vragen en begeleidde het gesprek, een andere medewerker nam verslag. Zowel voor de bevraging als voor de verslaggeving stelden we instructies
op. Bij schriftelijke bevragingen vormden de uitgeschreven antwoorden van de respondent het verslag. Op deze manier beschikken we over een uitgebreide
schriftelijke weergave van alle bevragingen.

N Synthese en SWO-ART
In december 2014 brachten we alle informatie samen voor een analyse die we in een synthesenota – inclusief een SWO-ART – neerschreven.
Twee leden van het COV-XL bereidden de analyse van het ruwe materiaal voor. Onafhankelijk van elkaar maakten zij eerst per stakeholdersgroep
samenvattingen van de individuele bevragingen. Vervolgens kwamen zij op basis van overleg tot een gezamenlijke samenvatting per stakeholdersgroep. Voor
de globale synthese volgden we dezelfde werkwijze. Beide leden van het COV-XL zorgden eerst voor twee onafhankelijke globale syntheses op basis van alle
samenvattingen per stakeholdersgroep. Vervolgens vergeleken ze beide werkstukken om uiteindelijk een globale synthese van de stakeholdersbevraging op
te stellen. Deze synthese toetsten we af bij de vier andere leden van de beleidsplanningscel. Door eerst onafhankelijk van elkaar te werken en vervolgens
gezamenlijk te synthetiseren, werden individuele interpretaties en stokpaardjes vermeden.
Op basis van de globale synthese stelden we een SWO-ART op. Een SWO-ART (sterktes, zwaktes, mogelijkheden – aspiraties, resultaten, bedreigingen) geldt
als alternatief voor een klassieke SWOT (sterktes, zwaktes, mogelijkheden, bedreigingen). Een SWOT benadrukt vaak het negatieve en richt de aandacht
sterk op interne organisatiekwesties. De meer recente werkvorm SOAR (sterktes, mogelijkheden, aspiraties, resultaten) vermijdt deze valkuil. Maar om de
aandacht voor zwaktes en bedreigingen niet uit het oog te verliezen, ontwikkelde Socius een combinatie van beide werkvormen: de SWO-ART. Een werkvorm
die we meteen toepasten in ons eigen beleidsplanningsproces. Het resultaat van de SWO-ART werd ten slotte tijdens aftoetsingsgesprekken besproken met
vier externe primaire stakeholders.
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N Beleidsuitdagingen bepalen
Op basis van de SWO-ART kwamen we tot een set beleidsuitdagingen en een aantal spanningsvelden. Tijdens de beleidsdag op 11 februari 2015, waarop
alle medewerkers en bestuurders werden uitgenodigd, overliepen we gezamenlijk de SWO-ART en onderwierpen we de beleidsuitdagingen en
spanningsvelden aan een kritische blik. Dit resulteerde in een weloverwogen set van acht beleidsuitdagingen waarop we onze toekomstplannen verder
afstemden, vijf spanningsvelden waarop we balanceren om onze ondersteuningsopdracht waar te maken en zes operationele uitdagingen.
Tijdens een tweede beleidsdag (2 april 2015) kozen uiteindelijk alle medewerkers en een vertegenwoordiging van het bestuur die beleidsuitdagingen waarop
we ons beleidsplan oriënteerden.

N Beleidsplan ontwerpen
Met de focus op de gekozen beleidsuitdagingen en de relatie ervan tot de spanningsvelden, gingen alle Socius-medewerkers en een vertegenwoordiging van
de Raad van Bestuur tijdens een derde beleidsdag (3 april 2015) aan de slag om de strategische doelen te bepalen en een eerste aanzet te formuleren voor
operationele doelen.
Om deze doelen zo resultaatgericht mogelijk te formuleren vielen we terug op inzichten uit een interne vorming (28 januari 2015) over de Theory of Change
(TOC). TOC is een denkkader om maatschappelijke veranderingen en bijbehorende interventies resultaatgericht te plannen en op te volgen. Tijdens deze
derde beleidsdag namen we ons ook voor om onze missie te actualiseren en meer in lijn te formuleren met onze strategische oriëntatie.

N Beleidsplan intern goedkeuren
Tussen april en juni 2015 stelden we het doelstellingenkader en de geactualiseerde missie in verschillende stappen op punt:
o

bespreking van een ontwerp met de beleidsplanningscel (COV-XL)

o

bespreking aangepast ontwerp met alle medewerkers

o

eerste aftoets van het ontwerp met de Administratie Cultuur (door Dagelijks Bestuur en directie)

o

bespreking van het ontwerp in de Raad van Bestuur

Tijdens een extra Algemene Vergadering (24 juni 2015) keurden de leden het doelenkader van het beleidsplan 2016-2020, zoals het hier voorligt, goed.
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N Beleidsplan extern goedkeuren
In het najaar werd een beleidsplan, samen met een personeelsplan en financieel plan (zoals goedgekeurd binnen de statutaire organen van Socius)
ingediend bij het Departement CJSM en het Kabinet. De overheid keurde het beleidsplan goed.

6.

CONTACTGEGEVENS

Socius – steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk
Erkend als steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk volgens het decreet van 4 april 2003 door de Vlaamse Gemeenschap.
Kernopdrachten: ‘praktijkondersteuning’, ‘praktijkontwikkeling’ en ‘beeldvorming en communicatie’.
Gallaitstraat 86 bus 4
1030 Brussel
T 02 215 27 08
F 02 215 80 75
E welkom@socius.be
www.socius.be
www.prettiggeleerd.be
www.oscaronline.be
www.laatmensenschitteren.be
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