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Sociaal-cultureel werkers zijn ‘omni’, 
‘multi’ en ‘flexi’: van veel markten  
thuis en breed inzetbaar. Hun 
werkveld is de samenleving, hun 
grondstof zijn mensen, hun doel: 
samen met anderen bijdragen aan een 
democratische, solidaire, inclusieve 
en duurzame toekomst voor ons al-
lemaal. Om dit brede functieprofiel 
waar te maken, zetten ze specifieke 
kerncompetenties in. Die maken de 
sociaal-cultureel werkers tot wat ze 
zijn: changemakers van micro- tot 
macroniveau in een context vol uit-
dagingen. Fo
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De basisuitrusting van sociaal-cultureel 
werkers voor een wereld in verandering 

veranderingspotentieel versterken  

Rosalie Heens is sociaal-cultureel werkster bij Netwerk Bewust Verbruiken. In Brussel ondersteunt 
ze de Repair Cafés en ze zet campagnes op over repareren in een wegwerpmaatschappij. Ze schip-
pert tussen café en Europees beleid. Veel beleidsbeslissingen die een invloed hebben op de produc-
tie en consumptie van spullen worden zelfs op het Europese niveau genomen. Dat bestuursniveau 
lijkt vaak veraf voor de deelnemers en vrijwilligers in de Repair Cafés. Zij nemen deel om hun 
spullen weer te kunnen gebruiken, voor het sociale contact of omdat ze graag bezig zijn met hun 
handen. Bij het Netwerk Bewust Verbruiken kan Rosalie beleid en praktijk inzake hergebruik en re-
pareren op elkaar afstemmen. Door die twee aspecten te verbinden, vergroot ze de daad- en draag-
kacht van repair vrijwilligers en ontwikkelen ze samen een maatschappelijk draagvlak voor meer 
duurzame productie en consumptie.  

Waar andere Europese partners misschien beter uitgerust zijn voor studiewerk en beleidsbeïnvloe-
ding ziet Rosalie vooral de sterkte van de sociaal-culturele praktijken van het Netwerk Bewust 
Verbruiken.  

“Informatie verzamelen en netwerken is erg belangrijk om internationaal op het beleid te kunnen 
wegen. Gelukkig hebben we partners die daar sterk in zijn. Zij hebben een grotere studiedienst en 
ook meer middelen en mensen dan wij. De sterkte van Netwerk Bewust Verbruiken is het draag-
vlak dat we kunnen ontwikkelen. We hebben een breed netwerk van organisaties en een directe 
link met burgers die het belang van repareren in de praktijk omzetten.”   

Van november 2018 tot mei 2019 organiseerde het Netwerk Bewust Verbruiken een groot Repa-
reeronderzoek waarin ze ook individuele reparateurs bevroegen. Het onderzoek zorgde voor pu-
blieke zichtbaarheid van de mogelijkheden en de voordelen van repareren. Daarnaast gaf het aan 
de reparateurs een perspectief en plaatste hun verhaal in een breder kader. Voor Rosalie is het 
soms een evenwichtsoefening om te schipperen tussen de dagelijkse praktische vragen van Re-
pair Cafés, het ondersteunen van vrijwilligersgroepen en het campagnematige beleidswerk.  


