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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 allemaal. 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 uitdagingen.

2
De basisuitrusting van sociaal-cultureel
werkers voor een wereld in verandering
Werken met groepen en gemeenschappen
Stefaan Gunst is sociaal-cultureel werker, adjunct-algemeendirecteur en hoofd van de gemeenschapscentra bij vzw ‘de Rand’. Dit agentschap van de Vlaamse Gemeenschap en de provincie
Vlaams-Brabant telt zeven gemeenschapscentra, waarvan zes in faciliteitengemeenten. Vzw ‘de
Rand’ doet aan taalpromotie in de regio, brengt relevant onderzoek over de regio samen, geeft
gemeenschapsbladen en een krant uit, organiseert het Gordelfestival, … Een erg ruime werking die
moet aansluiten op de eigenheid van de regio in de Vlaamse Rand rond Brussel en op de mensen,
groepen en gemeenschappen die daar leven.
De doelstellingen die door de overheid worden opgelegd, zijn nauw verbonden met de situatie in
de Vlaamse Rand. Van oudsher wordt hier het traditionele Vlaamse middenveld meegetrokken
in politieke en communautaire kwesties. Maar intussen kenmerkt die rand zich vooral door een
steeds groeiende diversiteit. In deze context gaan Stefaan en zijn team op zoek naar een aanbod
en projecten die beantwoorden aan de uiteenlopende behoeften van mensen, groepen en gemeenschappen in de Vlaamse Rand. In de gemeenschapscentra ontwikkelen ze praktijken waar het
Nederlands als taal een verbindende rol krijgt.
“Ik ben trots op de manier waarop we omgaan met een realiteit die niet altijd eenvoudig is. Je
werkt vanuit een organisatie met een Nederlandstalige profilering in gemeentes waar soms meer
dan de helft van de inwoners het Nederlands niet machtig is. En toch slagen we er in om mensen
samen rond de tafel te krijgen, om een positieve dynamiek te stimuleren waarbij mensen echt
naar elkaar toe komen en wederzijdse interesse krijgen in elkaar.”
Voor wie nieuw is in de lokale gemeenschap presenteert de Vlaamse Rand rond Brussel zich op
het eerste zicht eerder als een gesloten gemeenschap. Stefaan beschrijft hoe de gemeenschapscentra met steeds bredere blik kijken en gemeenschapsvorming opentrekken naar initiatieven
waaraan diverse mensen en nieuwkomers mee kunnen bouwen. Zo expliciteren en stimuleren
Stefaan en zijn team een open gemeenschap die door vele diverse handen wordt gedragen. Naarmate ze zelf die spirit ook uitstralen, zien ze die meer en meer terugkomen ook bij andere nieuwe
burgerinitiatieven in de Vlaamse Rand. Stefaan hoopt dat er vanuit het middenveld in de toekomst
nog meer zal worden ingezet op de diversiteit van de gemeenschap en zo nog een sterkere generator wordt van gemeenschapsvormende praktijken.

