
PROGRAMMA 2019
januari
DO  Stoomcursus ‘Beleidsplanningsproces in één jaar’
MA  Vorming ‘Zelfevaluatie van je organisatie’
WO  Lerend netwerk voor leidinggevenden: coachend leidinggeven
DO  Vorming ‘Een sterkte-zwakteanalyse maken met 
  de SWOART-techniek’
VR  Kennismakingsdag nieuwe medewerkers
MA  Vorming ‘Van gegevens tot uitdagingen’
DO  Vorming ‘Doelstellingen en indicatoren formuleren’

februari
DI   Leertraject ‘Nieuwe vormen van verenigen’
DO  Workshop ‘Het expliciteren van visie mbt. rollen en functies in  
  het beleidsplan’
DO  Vorming ‘Afdelingsondersteuning voor beginners’
VR  Workshop ‘Digitale transformatie’
DI  Training ‘Crisiscommunicatie’
DO  Collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’
DO  Vorming ‘Aan de slag met de maatschappelijke bewegings-
  functie’

maart
DO  Vorming ‘Aan de slag met de cultuurfunctie’ 
MA Vorming ‘Aan de slag met de gemeenschapsvormende functie’
DO  Collegagroep ‘Begeleiders van lidverenigingen in ECF’
DI   Inspiratiedag ‘De kunst van vragen stellen’
DO  Vorming ‘Aan de slag met de leerfunctie’
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april
WO Vorming ‘Vormgeven aan vloeibare en verbonden organisaties’
DO  De beleidsplanningskliniek
WO De projectengenerator - van idee tot project(aanvraag)
DO  Vorming ‘Communicatie voor socialprofitorganisaties’

mei
VR  Vorming ‘Introductie werken met groepen’ 
MA Vorming ‘Communicatiebeleid en -strategie’ 
MA  Vorming ‘Vormgeven van je zakelijk plan’
MA  Infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de burger’
WO  Vorming ‘Motivatie en missie matchen in vrijwilligersbeleid’
DO  Studiedag ‘Lokale overheden en burgerinitiatieven’
MA Lerend netwerk ‘Politiserend werken’
MA Beleidsplanningskliniek voor nieuwe organisaties
DI  Bijeenkomst lerend netwerk voor leidinggevenden

juni
DO  Vorming ‘Sociaal-culturele praktijken’
WO De communicatiekliniek
MA Intervisie ‘Ik als begeleider van groepen’

september
VR  Traject ‘Werken met burgers’
DO  Vorming ‘Sociaal-cultureel handelen’
ZA  Studiedag ‘Aan de slag met je bestuur’
MA Vorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen voor 
  beginners’
DI  Leertraject ‘Afdelingsondersteuning voor gevorderden’
MA Bijeenkomst lerend netwerk voor leidinggevenden
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oktober
VR  Vorming ‘Jouw praktijk op papier’
DI   Training ‘Werken met groepen’
DO  Workshop ‘Lobbywerk op het Europees beleidsniveau’
MA  Vorming ‘Contentstrategie’
DO  Vorming ‘Je organisatie meenemen in verandering’

november
DO  Inspiratiedag ‘Werken met beeldentheater’ 
VR  Bijeenkomst lerend netwerk voor leidinggevenden
MA Infosessie ‘Erasmus+ en EPALE’
DO  Trefdag sociaal-cultureel werk
MA Training ‘Spelregelverandering’
DO  Vorming ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk en beleid’

december
DO  Vorming ‘Onderhandelen’

> Meer info en inschrijvingen op www.socius.be/agenda.  
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JOUW STEUNPUNT

Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor 
alle professionals en organisaties uit de sector. Dit doen we door een brede waaier 
aan activiteiten aan te bieden die je terugvindt in dit programma. 
 Maar we leveren ook maatwerk. Zo spelen we graag in op specifieke 
behoeften die niet aan bod komen tijdens onze vormingen, studiedagen of work-
shops. Heb je zo’n vraag? Stuur ons zeker een mail. Dan kijken we samen of we je 
kunnen helpen. 

Voor meer informatie over al onze activiteiten in 2019 kan je kijken op:  
www.socius.be/agenda.   

JOUW NETWERK 

Ook in 2019 kan je tijdens al onze activiteiten professionals uit andere organisa-
ties ontmoeten, je netwerk verder uitbouwen en ideeën uitwisselen. 
 Toch is er één datum die je alvast met stip in je agenda mag aanduiden: 
in 2019 gaat de Trefdag sociaal-cultureel werk door op donderdag 21 november. 
Dat is de dag waarop professionals uit onze sector elkaar treffen. Voor straffe 
sprekers. Voor scherpe debatten. Voor verdiepende interviews. Voor creatieve 
workshops. Kortom: voor inspirerende ontmoetingen.

JOUW AANSPREEKPUNTEN

VERENIGINGEN EN ETNISCH-CULTURELE 

FEDERATIES 

<   Jozefien Godemont  jozefien.godemont@socius.be 

LANDELIJKE VORMINGSINSTELLINGEN 

>   Gie Van den Eeckhaut  gie@socius.be

BEWEGINGEN 

>   Emilie Van Daele  emilie.vandaele@socius.be

JOUW AANBOD

Met ons aanbod spelen we in op de behoeften van verschillende professionals in 
de sector én op thema’s die ertoe doen. Onze activiteiten dragen labels als ‘sociaal- 
culturele professionals’, ‘organisatieontwikkeling’ en ‘nieuwkomers’. Zo zie je in 
één oogopslag welke vormingen, studiedagen en workshops op jouw maat zijn.

 Sociaal-culturele professionals 

Wil je inspiratie opdoen over het ondersteunen van lokale afdelingen? Heb je zin 
om mee burgerinitiatieven op te zetten? Kan je extra inzichten gebruiken over 
hoe je vrijwilligers ondersteunt of hoe je met groepen werkt? Of zoek je hand-
vaten om politiserend te werken? Dan zijn de activiteiten met dit label echt iets 
voor jou. 

 Organisatieontwikkeling 

Op zoek naar gouden tips rond leidinggeven? Is jouw organisatie in volle digitale 
transformatie, maar kan je nog wat how-to’s gebruiken? Wil je weten hoe je jouw 
organisatie vloeibaar en verbonden vormgeeft? Wil je ontdekken welke moge-
lijkheden Europa je biedt op het vlak van projectondersteuning, uitwisseling en 
financiering? Bekijk dan zeker ons aanbod rond organisatieontwikkeling. 

 Beleidsplanning + decreet 

De visitatie en de deadline voor het indienen van een nieuw beleidsplan in het 
kader van het nieuwe decreet zijn het komende jaar ongetwijfeld agendabepa-
lend binnen jouw organisatie. Socius wil je hierbij helpen met een uitgebreid 
ondersteuningspakket. 
Voor alle relevante informatie over het nieuwe decreet, één plek:  
www.socius.be/decreet. 

 Communicatie 

Zet je je eerste stappen als communicatiemedewerker? Of ben je al meer bedre-
ven in het vak en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Wil je te 
weten komen hoe je werk maakt van je communicatiebeleid of hoe je een rake 
contentstrategie uitstippelt? Schrijf je dan zeker in voor een van deze sessies. 

 Nieuwkomers 

Pas gestart in de sector? Vormt de begeleiding van afdelingen een nieuwe 
uitdaging voor jou? Heb je nood aan meer achtergrond en basiskennis over het 
werken met groepen of vrijwilligers? Wil je wegwijs geraken in het kluwen van 
begrippen en kaders over sociaal-cultureel werk? Dan zijn deze sessies helemaal 
jouw ding. 

VORMINGPLUS-CENTRA 

<   Bea Elskens  bea.elskens@socius.be
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CONTACT
Socius, steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk vzw 
Sainctelettesquare 19 – 1000 Brussel

T 02 215 27 08
E welkom@socius.be
W www.socius.be 
 www.veranderalles.be
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