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WOORD VOORAF

2020, een jaar waarin heel de wereld rake klappen krijgt. Een moeilijk jaar, niet in het
minst voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. En op moeilijke momenten toont
het sociaal-cultureel volwassenenwerk nog eens waarom het zo onmisbaar is voor onze
maatschappij. Daarom vatten we in dit voortgangsrapport het jaar 2020 niet alleen in
cijfers, maar ook in beelden uit het werkveld.
2020, ook het jaar waarin onze digitalisering in een stroomversnelling kwam, we op
alle mogelijke manieren experimenteerden en vooral met heel de ploeg ontzettend veel
bijleerden.
2020, het langste jaar dat tegelijk voorbij is gevlogen. Of hoe tijd iets relatiefs en dubbelzinnigs is. Gelukkig zijn de cijfers in dit voortgangsrapport dat niet.
Op naar beter, dichter, meer en snel.

Fred Dhont
Directeur Socius
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DBEELD
BREEDBEELD LEREN IN EEN
DIGITALE WERKELIJKHEID

Maart 2020. Onwezenlijk. De lokalen sluiten. De telefoon doorschakelen naar
onze gsm. Mensen worden plots hoofden op een scherm. Een paar weken niet
naar kantoor, niet naar onze vertrouwde vormingslokalen. Zo zag het er op dat
moment nog naar uit. Snelle actie was nodig: deelnemers verwittigen, de geplande
vormingen uitstellen. Verplaatsen in de kalenders ergens na de paasvakantie,
zo dachten we toen nog. Maar het is anders gelopen. Het was geen kwestie van
verplaatsen of uitstellen. Het was een kwestie van omdenken, omschakelen. En
veel leren. Als organisatie en als medewerker. Corona is op een aantal vlakken
duidelijk een gamechanger gebleken. Ons aanbod en onze manier van werken
zullen nooit meer hetzelfde zijn.
Jozefien Godemont & Gie Van den Eeckhaut

DE EERSTE UITDAGING: DE
DIGITALE TECHNIEK ONDER DE
KNIE KRIJGEN

platformen voor webinars, online vergaderingen,
het werken met video’s en screencasts. We schreven blogs om orde te scheppen in de veelheid van
platformen. We speelden in op actuele vragen zoals:
‘Hoe veilig is Zoom?’. Veel mensen uit de sector vonden in Socius een eerste hulplijn voor heel concrete
vragen, overwegend technisch van aard.

Onze vertrouwde manieren van ‘live’ met elkaar
werken waren plots niet meer mogelijk. Geen vergaderingen of vormingssessies samen in een lokaal,
geen babbels tussendoor aan de koffiemachine,
niet meer samen na het werk vertrekken naar de
trein. Maar de digitale mogelijkheden zaten nog
niet in onze vingers. Niet in onze eigen vingers maar
afgaand op de signalen die we kregen, zeker ook
niet in de vingers van de professionals in de sector.
Op 19 maart al lanceerde Socius een bevraging van
de sector: ‘Coronacrisis: hoe kunnen we je helpen?’.
En de meest dringende nood was meteen duidelijk.
Mensen en organisaties moesten de weg nog zoeken
in platformen, tools en digitale mogelijkheden.
Letterlijk soms tot op het niveau van ‘de juiste knop
vinden om iemand binnen te laten’ of ‘schakelen
naar galleryview’. En die digitale mogelijkheden bleken plots veel omvangrijker dan ooit gedacht. Een
waarachtig bos waarin het moeilijk was de juiste
bomen te vinden.

TECHNIEK IS HARDWARE ÉN
SOFTWARE

Socius heeft meteen ingezet op het lenigen van
die eerste nood. Materiaal over online aanbod
gemaakt in pre-coronatijden werd meteen terug in
de vitrine geplaatst. We organiseerden op heel korte
termijn webinars om mensen de weg te wijzen naar

Socius kwam heel snel tot het besef dat je voor sterk
online werk ook de juiste hardware moet hebben. Al
tijdens de eerste lockdown bouwden we twee lokalen om tot een studio, geschikt voor de opname van
webinars, screencasts of podcasts. Een regiekamer,

We hebben die eerste ondersteuning graag geboden. De noodzaak was duidelijk, onze organisaties
hadden eerste hulp van technische aard nodig bij de
omslag naar de digitale werkelijkheid en we hadden
die basiskennis in huis. De plotse golf van vragen
hebben we dan ook trachten te stroomlijnen, wel
goed wetende dat dit geen blijvertje zou worden.
Dit soort eerder technische ondersteuning behoort
niet tot onze kernopdrachten. Gaandeweg zijn we
dan ook overgeschakeld naar doorverwijzing. Naar
sterke webinars hierover. Naar tutorials. Naar websites met overzichten. Naar specifieke aanbieders in
dit gebied.
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een achtergrondscherm, geluiddempende wandbekleding, een goede camera en microfoon.
Medewerkers leerden werken met de besturing van
die nieuwe setting: niet alleen de inhoud van wat we
doen moet professioneel en kwaliteitsvol zijn, ook
op het vlak van vorm en faciliteiten ligt de standaard
hoog.

“Online voel je als begeleider van een
leeractiviteit veel minder de sfeer en
temperatuur van de groep.”
Nog een andere technische uitdaging diende zich
aan op het moment dat online vergaderen stilaan
ingeburgerd geraakte. Waar we online vergaderen in
het begin als een oncomfortabele noodzaak zagen,
werd al snel duidelijk dat dit ook nieuwe mogelijkheden en voordelen met zich meebracht. Omdat de
verplaatsing wegviel, was het makkelijker om korte
vergaderingen te plannen met mensen uit verschillende organisaties. Medewerkers die thuis aan het
werken waren konden even inbellen om een deel
van een vergadering op kantoor mee te maken. Het
perspectief van ‘hybride vergaderingen’ diende zich
aan: vergaderingen waarin enkele deelnemers live
samen aan tafel vergaderen met mensen die thuis
achter hun computer zitten. Om dat te faciliteren,
investeerde Socius in een vergaderlokaal ingericht
met speciale microfoons en een camera verbonden
met een groot scherm. Een investering waarvan
we vermoeden dat die in de toekomst het overleg
met medewerkers, bestuursleden, deelnemers
aan vormingen of andere externe contacten zal
intensifiëren. Maar we moesten vaststellen dat de
investeringen uiteindelijk met het begin van de
tweede lockdown weer in de ijskast gingen. Het
werk speelde zich na de zomer weer voornamelijk
op het thuisfront af …
En dus werd Teams weer de plek waar we vergaderen. Zoom werd ons vormingslokaal: eerst één,
dan twee en ten slotte drie professionele accounts.
Webinargeek werd ons auditorium. We vonden de
weg naar gratis tools als Mural, Kahoot en Vevox,
maar merkten dat het soms ook loont om de betalende versies te nemen – zoals we deden voor Padlet,
een digitaal prikbord.

NIET ‘GEWOON VERDER DOEN
MAAR DAN ACHTER EEN SCHERM’!
Socius had al langer de ambitie om het aanbod te
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verruimen en te versterken met de mogelijkheden
die de digitale wereld ons biedt. Maar tot voor
corona deden we dat voorzichtig, weloverwogen
in kleinere experimenten. Meet-Ups voor communicatiemedewerkers, digitale toolboxen (toolbox
beleidsplanning, omgevingsanalyse, RADAR, …),
een online cursus groepsdynamica. Het opzet was
vooral: zoetjesaan leren hoe we onze dienstverlening konden versterken en verrijken in de digitale
wereld.
Corona zette deze ambitie plots op scherp. We
zagen dit als een kans: van de nood een deugd
maken, heet dat. En dus hebben we ons al heel snel
‘gesmeten’: we stelden niet alles uit naar een latere
datum, we namen de draad digitaal weer op. Maar
mensen zijn gewoontedieren. We probeerden in de
allereerste fase vaak het online werken op dezelfde
manier te organiseren als het offline werken ‘maar
dan achter een computerscherm’. Wij – en velen
met ons – hebben in de beginfase te weinig tijd
genomen om bij de aanpak van ons werk de wetmatigheden en de effecten van het online werken in
rekening te brengen. Dat leidde tot een sterk gevoel
van kwaliteitsverlies. Een paar voorbeelden. We
boekten vergaderingen in op dezelfde manier als bij
offline werk. Twee uur aaneensluitend vergaderen.
Meteen nadien weer een volgende. We realiseerden
ons te weinig dat werken voor een scherm meer
vermoeit. Dat rustpauzes meer nodig zijn. Eén uur
online werken vraagt evenveel energie als drie uur
fysiek samenwerken, zo klinkt het nu. We probeerden leerinhoud waar we normaal een volle dag voor
voorzien in één online sessie over te brengen. We
hebben met vallen en opstaan moeten leren dat je
met zestien mensen voor een scherm nooit dezelfde
interactie kan realiseren als wanneer je samen in
een vormingslokaal zit.
En dat is – achteraf bekeken – ook logisch: zowel de
begeleider van een leeractiviteit als de deelnemers
zijn op een heel andere manier betrokken. De begeleider heeft bijvoorbeeld veel minder informatie
om mee te werken. In een klassieke offline context
heb je altijd een soort van voorspel voor een bijeenkomst: deelnemers komen binnen, je drinkt een
koffietje. Iedereen krijgt de kans om even contact te
maken met enkele andere mensen. Binnenkomen in
een online bijeenkomst heeft altijd iets onwennigs.
Niemand durft iets te zeggen, microfoons staan
nog niet aan, je kijkt in afwachting nog even in je
mailbox. Als begeleider mis je de informele opstart
die al veel vertelt over je groep en de deelnemers. De
communicatie heeft ook een heel andere kwaliteit:

BREEDBEELD

het is veel moeilijker om de non-verbale signalen
te lezen, informele contacten of de uitwisseling van
blikken tussen deelnemers tijdens de bijeenkomst
vallen weg. Zeker in de beginfase moesten we het
vaak stellen met de geschreven informatie in de chat
of het amechtig gebruik van emoticons. Informatie
waarvan iedereen meteen voelde dat ze armer is
dan wat we uitwisselen in live contexten. Je voelt als
begeleider veel minder de sfeer, de temperatuur of
de gemoedsgesteltenis van je groep.
Het is ook minder vanzelfsprekend om je gehele
handelingsrepertoire aan te spreken: veel wordt
moeilijker of onmogelijk in een online context. Zelf
word je gereduceerd tot een ‘talking head’: waar je
normaal misschien rondloopt, je verhaal vertelt met
je hele lijf, zit je nu vast aan je stoel en word je voor
de deelnemer niet meer dan een hoofd gesteund op
schouders met maar één kijkrichting: je scherm.
Oefeningen waarbij bewogen moet worden, worden
vanzelfsprekend van het programma geschrapt:
geen energizers, geen rollenspel, zelfs het eenvoudig wisselen van groeperingsvormen wordt een
uitdaging. Van grote groep schakelen naar duo’s
om dan in deelgroepjes te inventariseren? We gaan
de complexiteit uit de weg en laten die werkwijze
gemakshalve vallen.
En we waren als begeleiders nog niet genoeg vertrouwd met de nieuwe mogelijkheden die online
werken ons biedt. Veel tools waren onbekend en
schrikten ons af. White boards. Padlet. Mural.
Vevox. Als we ze dan leerden kennen, gingen we
soms in overshoot: de tools verleidden ons om ze in
te zetten, en we verloren daardoor wel eens de echte,
inhoudelijke ambitie uit het oog. Het was een beetje
zoals met Powerpoint in de begindagen: we lieten
foto’s binnen zwiepen, tekst binnen ratelen met
de geluidjes van een typemachine – niet omdat het
nodig was maar eenvoudigweg omdat het kon. In
ieder geval kwam boven op de klassieke zorg van de
begeleider voor het leerproces, de groepsinteractie
en de inhoud nu plots ook de technische zorg: deelnemers binnenlaten, omgaan met haperende wifi,
schakelen tussen groepsindelingen of tools, zorgen
dat je goed in beeld zit en blijft, zorgen dat je micro
aan of uit staat op het juiste moment. Dat alles nam
in ons hoofd bandbreedte weg die we anders rechtstreeks kunnen inzetten voor onze kerntaak: het
leerproces goed begeleiden.
Maar ook de lerende is anders betrokken. Vaak
komt die van de keukentafel recht de vorming binnen en start hij koud. De aandachtsboog is korter:
we vinden het minder makkelijk om ons lang te

Leren in een digitale werkelijkheid

concentreren voor een scherm. Deelnemers zitten er
ook niet echt middenin, ze zitten letterlijk meer op
afstand waardoor interactie en ervaringen ook minder beklijven, minder raken. Ze zijn minder gedeeld
en er is minder een ‘samen-gevoel’. De drempel om
te spreken is dan ook groter: handje opsteken, micro
aanzetten, beurt afwachten. Bovendien is de sociale
controle kleiner en is de verleiding dus groter om
in te gaan op de prikkels uit de eigen omgeving:
iemand wil dat je dringend antwoordt op een mail,
een huisgenoot komt even binnen, de postbode belt
aan. En tot slot: de techniek staat soms echt in de
weg: een haperende wifi, een knop die je maar niet
kan vinden.

“In een online leercontext word je
als begeleider gereduceerd tot een
talking head met maar één kijkrichting: die van je scherm.”
ECHT OMDENKEN
We hebben dan ook heel snel na de paasvakantie de
echte omslag gemaakt: de nieuwe realiteit accepteren en binnen die context je taak goed vervullen kon
alleen maar door ons aanbod stevig om te denken.
Echt om te denken. Omdenken betekent hier dan:
de online werkelijkheid benaderen vanuit kansen,
niet vanuit problemen. Er was al enige ervaring, we
hadden al langer de globale ambitie om ons aanbod
ook vanuit de digitale mogelijkheden te verrijken.
Nu was het moment aangebroken om voluit te
experimenteren en te leren. Corona had gezorgd
voor een grote bereidheid bij ons doelpubliek, wij
hadden de ambitie om ons verhaal naar een digitaal
niveau te tillen. We hebben dat gedaan vanuit vier
uitgangspunten.
• ‘Iedereen mee in het bad’: de omslag ligt in
handen van de hele ploeg. We kunnen die maar
waarmaken als we digitaal werken niet tot een
bepaalde niche beperken. In elk inhoudsgebied
moeten we onderzoeken op welke manier het
digitale werken een meerwaarde kan bieden.
• ‘We gaan voor de volle breedte van werkvormen’:
van screencast tot online cursus, van webinar tot
intervisie, focusgroep of innovatielab via Zoom.
Van Padlet over Mural naar Vevox. We verkennen
het hele veld aan mogelijkheden.
• ‘We experimenteren en leren op eigen kosten’:
voor de zomervakantie was ons online aanbod
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gratis. Omdat we ons nog niet zeker voelden en
alles nog moesten ontwikkelen, vonden we het
niet meer dan fair dat we zelf het leergeld zouden
betalen.
• ‘Op onze bek gaan is het risico dat we willen lopen’:
Misschien was dat nog het belangrijkste uitgangspunt. Als je je in nieuwe gebieden beweegt als
organisatie of werker, kan je maar grenzen verleggen als je bereid bent om te mislukken. Mislukken
is niet erg, als achteraf grondig bekeken wordt wat
we kunnen leren over de mislukking. En als we
delen wat we hebben geleerd.

“De digitale Trefweek was een
heel sterk leermoment, zowel
voor Socius als voor mensen in
de sector. We leerden over
techniek en software, maar
vooral ook over de aanpak van
het online aanbod zelf.”
Dat betekende een heel andere manier van plannen
en programmeren. In kleinere blokken bijvoorbeeld. Of in kleinere groepen als er interactie nodig
was – maar tegelijk ook in grotere groepen als het
ging over kennisoverdracht. We moesten soms onze
doelstellingen bijstellen: niet alles wat we in een
groepscontext in onze vormingslokalen kunnen realiseren blijft mogelijk in een online context. Maar er
kwamen ook nieuwe settings bij: aan een ‘klassieke’
vorming werd een individueel opvolgingsgesprek
gekoppeld – of tussen twee sessies werd een half
uurtje coaching voorzien bij het uitwerken van een
toepassingsopdracht. Het speelveld werd groter
en daardoor rijker, meer op maat. Een verrijkende
ervaring voor zowel stafmedewerkers als lerenden.

OOGSTEN VAN INZICHT EN
ERVARING
De zomer was een moment van reflectie. Een welkome pauze onder het motto: ‘reculer pour mieux
sauter’. De intentie was duidelijk: we zetten in op
een versnelde kennisopbouw rond het digitale leren
door grondig te reflecteren op de vele ervaringen in
het voorjaar. Daarom organiseerden we interne uitwissel- en leermomenten waarin we onze ervaringen
deelden en doorgaven aan elkaar. Daarnaast waren
er gesprekken met mensen uit ons werkveld over
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hun ervaringen met het digitale ‘leerwerk’. We verzamelden bruikbare inzichten om ze te systematiseren. We hanteerden daarbij verschillende kapstokken en vragen. Wat leren we over groepsdynamiek
in online contexten? Welke aanpak als begeleider
werkt beter? Welke online tools zijn handig in te
zetten? Waar moet je op letten bij de opbouw van
het leerproces? Hoe kan je interactie stimuleren of
diepgaander maken? Hoe breng je leerinhouden
of kennis over? We verbonden onze ervaringen in
online contexten aan wat we al lang goed kennen:
wetenschappelijke inzichten in groepsdynamica
en leerprocessen, methodisch denken, agogisch
handelen. Door samen dieper in te gaan op onze
ervaringen zetten we als organisatie grote stappen vooruit. Groot genoeg om klaar te staan voor
een sterk en deze keer ook betalend aanbod in het
najaar.
Doorheen deze oefeningen groeide het besef dat
online werken veel meer is dan de techniek onder
de knie krijgen: online werken aan leerprocessen
vraagt een eigen agogische benadering. Of zoals we
het hebben genoemd: een eigen didactiek van het
online leren. Didactiek is een praktische en toepassingsgerichte discipline die we vooral kennen uit
de context van het onderwijs. Het doel is om onderwijskundige en educatieve contexten zo kwalitatief
mogelijk op te zetten. Het vertrekpunt is de vraag
hoe we het leren van kennis, vaardigheden of attitudes kunnen bevorderen door digitale leercontexten
verstandig uit te bouwen – eventueel in een goede
balans met offline leren, wat we ‘blended learning’
noemen. Zo’n didactiek van het online leren kan
leiden tot een dynamische set van handelingsregels,
kaders, handreikingen, tips en tricks en mogelijke
toepassingen. Die ontstaat uit het samenspel van
begeleiders die hun ervaringen nauwkeurig en
reflectief onderzoeken in combinatie met een
wetenschappelijke onderbouw op basis van inzichten uit de groepsdynamica en de leertheorie.
De context van het sociaal-cultureel werk vereist
duidelijk een andere didactiek dan de context van
bijvoorbeeld onderwijs: we mikken op een ander
palet van leerprocessen en we werken met mensen
met heel andere achtergronden of leerkenmerken.
Met het ontwikkelen van zo’n didactiek reikt onze
horizon veel verder dan het coronatijdperk: het
besef dat online werken en leren meer dan waarschijnlijk een blijver is, maakt het voor Socius als
steunpunt de moeite waard om te investeren in het
ontwikkelen van een didactiek van het online leren
en de bijhorende ondersteuning van professionals
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Individueel

en hun organisaties. Dat is voor ons de eigen insteek
waarmee we een authentieke meerwaarde kunnen
bieden. En daarmee laten we ook de ondersteuning
op het technische terrein min of meer achter ons.
Hiervoor verwijzen we graag naar informatiebronnen en spelers die daarvoor beter geschikt zijn.

- Screencast
- Blog of Vlog
- Filmpje

- Eigen voorbeeld posten
- Individuele
coaching

Kijkers

NAAR EEN SOCIAAL-CULTURELE
ONLINE DIDACTIEK
In een druk bijgewoond webinar in oktober zetten
we dan de eerste lijnen uit voor die online didactiek – uiteraard bekeken door een sociaal-culturele
bril. Zowel de begeleider als wie lerend voor de
computer zit, is anders betrokken in de online context. Groepsprocessen laten zich minder makkelijk
lezen, interacties lopen minder vlot, de aandacht
van iedereen vasthouden is minder vanzelfsprekend. Een bruikbare didactiek houdt daar rekening
mee. De kernboodschap is dat we als begeleiders
van online leerprocessen onze rol als regisseur nog
sterker moeten opnemen dan wanneer we lijfelijk
aanwezig zijn bij elkaar. Dat betekent dat je voorbereiding moet resulteren in een sterk en minutieus
uitgewerkt scenario en dat je tijdens de uitvoering
online moet optreden als een duidelijk aanwezige
regisseur.
Om tot een sterk scenario te komen, moet je als
begeleider weloverwogen keuzes maken over de
leerinhoud – maar zeker ook over de gewenste leerprocessen. Bijvoorbeeld: wil je je deelnemers vooral
aanspreken als ‘kijkers’ die opnemen en onthouden
wat je hen wil bijbrengen? Of spreek je hen veeleer
aan als ‘acteurs’: mensen die actief zelf kennis
delen, ideeën ontwikkelen, leren van elkaar, vragen
stellen, …? Gaat het over kennisoverdracht dan wel
over samen kennis construeren? Of nog: denk je dat
mensen het leerproces beter samen in groep doormaken om te kunnen profiteren van elkaars vragen
of bijdragen? Of kan het leerproces evengoed alleen
gebeuren? In functie van de antwoorden op die vragen kan je al een keuze maken voor de setting die de
voorkeur geniet voor je online initiatief.

Acteurs
- Webinar
- Online
cursus

- Intervisie
- Brainstorm
- Uitwisseling

Leren in of van de groep

Om je leerdoelen te realiseren moet je heel concrete
didactische keuzes maken. De strijd om de aandacht is daarbij erg belangrijk. Die aandacht kan
je maar houden als je de tijd en de activiteit van je
deelnemers goed beheert: sessies beperken in tijd,
voldoende afwisseling, en vooral ook regelmatig
je deelnemers actief betrekken. Met dat voor ogen
kan je methodische keuzes maken: hoe pak je het
gesprek aan, hoe ga je je verhaal vertellen, welke
digitale tools ga je onderweg als hulpmiddel inzetten, hoe ga je resultaten oogsten, …? Het helpt om
je planning tot in detail uit te werken tot een echt
scenario, zeker als er tijdens het leerproces ook
technisch moet geschakeld worden (indelen in
breakoutrooms, inschakelen van een digitale tool,
polls, …).
Tijdens het online werk zelf moet je als begeleider je
rol als regisseur heel bewust en expliciet opnemen.
Transparantie en duidelijkheid breng je door de
structuur regelmatig opnieuw zichtbaar te maken.
Je houdt de aandacht door levendig en authentiek
te communiceren over voorbeelden en verhalen.
Je zoekt alle kansen op om de mensen waarmee je
werkt actief te betrekken. En je reageert heel alert op
wat zich aandient: een handje dat wordt opgestoken
maar ook lichaamstaal die wijst op een mogelijke
inbreng, een vraag die wordt gepost in de chat, mensen die sukkelen met de techniek.
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EEN GROOT LEERMOMENT: DE
DIGITALE TREFWEEK
Op het einde van de zomer leefden we nog in het perspectief van een heropstart. Tot de tweede golf zich
aandiende en we voor de moeilijke vraag stonden
wat we zouden doen met onze jaarlijkse Trefdag,
naar traditie in november. Gelukkig hadden we de
tegenwoordigheid van geest om van een probleem
een kans te maken en snel de beslissing te nemen
om alles om te gooien naar een online Trefweek,
nog voor de tweede reeks beperkende maatregelen
werd opgelegd. Ook hier hanteerden we het principe
van volle kracht vooruit, experimenteren met alles
wat we in huis hebben. Experimenteren om te leren.
Alles op één dag programmeren bleek technisch
onmogelijk. We konden niet anders dan ervoor
kiezen om alles te spreiden over een week; net
daardoor kreeg iedereen de kans om op eigen
tempo en volgens de eigen agenda het hele aanbod
mee te maken. Live of uitgesteld door te herbekijken. Een unicum in de Trefdaggeschiedenis: geen
keuzestress deze keer. Door de spreiding konden
we heel andere formules uitproberen dan op een
klassieke Trefdag. We hebben het hele register
bespeeld. Vooraf opgenomen dagopeners met Maud
Vanhauwaert – veel bekeken en sterk geapprecieerd.
Elke middag een doorgeefbijdrage: mensen die elk
vanuit hun invalshoek verder borduurden op de
vraag wat de pandemie voor onze samenleving zou
kunnen betekenen op langere termijn. Klassieke
lezingen en debatten online. Experimenten met
online napraten, denk: café en toog en iets lekkers. Deelnemers konden bovendien alles wat ze
gemist hadden later bekijken. En nee: niet alles is

uitgedraaid zoals gehoopt. Maar het meeste wel en
soms onverwacht veel beter. In ieder geval was de
digitale Trefweek een heel sterk leermoment, zowel
voor Socius als voor mensen in de sector. We leerden
over techniek en software, maar vooral ook over de
aanpak van het aanbod zelf.

“Online aanbod biedt de
mogelijkheid om thematisch
korter op de bal te spelen:
vragen van het werkveld of de
maatschappelijke actualiteit
kunnen sneller een plek
krijgen in onze kalenders.”
Twee belangrijke lessen kunnen we alvast meegeven. Ten eerste: voor een online aanbod kan je de
aankondigingstijd beperkter houden. Het aanbod
zelf is doorgaans korter en deelnemers hoeven
er zich niet voor te verplaatsen. Het past daarom
veel makkelijker in agenda’s. En dus vinden deelnemers het niet erg om een activiteit slechts twee
of drie weken op voorhand aangekondigd te zien.
Integendeel: het lijkt heel erg op gewoon ergens
een vergadering inplannen – iets wat we goed kennen. Online aanbod biedt in de toekomst daarom
de mogelijkheid om thematisch korter op de bal te
spelen: vragen van het werkveld of de maatschappelijke actualiteit kunnen sneller een plek krijgen in
onze kalenders. De tweede les is theoretisch evident
maar is ook in de praktijk echt waar: het bereik van
het aanbod kan er veel groter door worden. Meer
deelnemers via rechtstreekse betrokkenheid (real
time meevolgen) maar ook via het bekijken van de
opnames achteraf. En bovendien vindt een breder
publiek de weg: mensen waarvoor anders geen
plaats is op de Trefdag omdat ze niet tot de kerndoelgroep van onze organisatie behoren, kunnen nu
wel iets meepikken uit onze sector.

HET VERVOLG: SAMEN LEREN MET
HET WERKVELD?
Socius wil de sociaal-culturele online didactiek
samen met het werkveld verder ontwikkelen. Vanuit
die intentie vroegen we de deelnemers op het einde
van het webinar ‘Sterke online leerprocessen’ om
hun leervragen over online leerprocessen in de chat
te formuleren. De oogst was rijk.

22

Socius Voortgangsrapport 2020

Leren in een digitale werkelijkheid

BREEDBEELD

Er tekenden zich vier grote leerclusters af.
Een eerste cluster van vragen had betrekking op het
doelpubliek. Hoe zet je online leerprocessen op met
individuen, groepen of zelfs netwerken? Hoe ondersteun je deelnemers die digitaal laaggeletterd zijn,
anderstalig of die andere drempels ervaren (bv. hoe
creëer je online laagdrempelige ontmoetingskansen
voor mensen in een armoedesituatie?).
Een tweede cluster van leervragen ging over de kern
van de leerprocessen die sociaal-cultureel werkers
willen opzetten. Hoe stimuleer je die processen?
Processen van leren vormen de basis, soms in de
vorm van kennisoverdracht, maar vaak ook gekoppeld aan andere processen: co-creëren (bv. aan
praktijken of projecten), het delen van ideeën en
ervaringen, en het samen doen (bv. aanleren van
praktische vaardigheden, een training).
Een derde cluster leervragen zoomt in op de concrete formats die je online kunt gebruiken. Wat
zijn mogelijkheden en beperkingen van online
leren tijdens een webinar, een online vorming, een
screencast, online intervisie of uitwisseling?
En ten slotte had een groot aandeel leervragen te
maken met de regie van online leerprocessen. Hoe
bouw je een scenario op? Hoe zorg je voor voldoende
interactie met de deelnemers? Welke werkvormen
werken online en op welke tools kan ik een beroep
doen? Hoe kan ik in de toekomst blended leerprocessen opzetten?

DOELPUBLIEK

Individu
Groep
Netwerk

Digitale
geletterdheid

Taal

Drempels

(LEER)
PROCESSEN

Leren

Co-creëren

Delen

Samen doen

FORMATS

Webinar

Online vorming

Screencast

Online intervisie

REGIE

Opbouw
scenario

Interactie

Werkvormen
en tools

Blended

Online
uitwisseling
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Socius greep deze leervragen aan en ontwikkelde
een modulair aanbod in het voorjaar van 2021. Een
aanbod dat kansen biedt om samen met het werkveld te groeien in de online didactiek.

definiëren, en om elkaar op het spoor te brengen van
relevante bronnen van kennis en expertise. Nadien
deelt Socius de praktische wijsheid van de deelnemersgroep met het ruimere werkveld.

WEBINAR ONLINE KENNISOVERDACHT (115 dlnmrs) (12 feb)

ONLINE UITWISSELING ONLINE LEREN MET... (6 dlnmrs per kansengroep)

Mensen met een
mentale beperking
(22 feb)

Mensen in armoede
(9 mrt)

Senioren met
lage digitale
geletterdheid
(15 mrt)

Anderstalige
mensen
(24 mrt)

ONLINE VORMING INTERACTIEF ONLINE LEREN MET... (max. 12 dlnmrs)
(1 sessie die 3 keer aangeboden wordt: 11 mrt, 29 apr, 27 mei)

ONLINE INTERVISIE EN UITWISSELING ONLINE COCREATIE (max. 7 dlnmrs)
(Traject van 3 sessies: 23 apr, 7 en 28 mei)

ONLINE KENNISOVERDRACHT

INTERACTIEF ONLINE LEREN

Tijdens dit webinar krijgen deelnemers stap voor
stap inzicht in het overdragen van online kennis.
Ze komen heel concreet en praktisch te weten hoe
ze hun aanbod kunnen opbouwen en uitvoeren. De
volgende thema’s komen aan bod: groepsgrootte en
duur van de sessies, scenariodenken en scripting,
expliciteren van de verhaallijn, interactie en betrokkenheid, tools en werkvormen en blended learning.

Dit interactief webinar in Teams wijden we aan
interactief online leren. Tijdens dit webinar staan
12 deelnemers ervaringsgericht stil bij de volgende
vragen: welke fases bouw je in je online bijeenkomst
in? Wat is de meerwaarde van interactie? Welke
doelen dient interactie? Welke gratis tools kun je
inzetten?
ONLINE COCREATIE

ONLINE LEREN MET

Sociaal-cultureel werkers in verschillende organisaties
gaan de uitdaging aan om digitale leerkansen te creëren voor mensen met een mentale beperking, mensen
in armoede, senioren met lage digitale geletterdheid
en anderstaligen. Maar ze hebben voorlopig slechts
een beperkte kennis- en handelingsbasis om op
terug te vallen: inzichten, methodieken en tools, tips
en tricks. Socius brengt daarom 6 sociaal-cultureel
werkers samen die ervaring hebben met - en expertise
over - het online leren met een bepaalde kansengroep.
We gaan cocreatief aan de slag om: specifieke noden
en drempels te inventariseren, uit te wisselen over wat
ze probeerden en mogelijks succesvol is, specifieke
voorwaarden voor succesvolle online leerprocessen te
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In deze interactieve vorming verkent een groep van
7 sociaal-cultureel werkers mét ervaring in de offline
context de mogelijkheden van online cocreatie. De
deelnemers ondervinden online cocreatie aan den
lijve en ontdekken samen wat ze daaruit kunnen
leren voor hun rol als begeleider. Tijdens de 3 sessies maken deelnemers ervaringsgericht kennis met
online methodieken voor intervisie, brainstorming,
designoefenigen en prototyping.

DE TOEKOMST IS 'BLENDED'
Sociaal-cultureel werkers in het algemeen en Socius
in het bijzonder zullen in de toekomst ongetwijfeld
blijvend inzetten op de mogelijkheden die de
digitale werkelijkheid ons biedt. Naast ons klassiek

BREEDBEELD

offline aanbod dient zich een heel reservoir van
mogelijkheden voor digitaal leren aan. In die zin is
de coronacrisis een kans gebleken die we met beide
handen kunnen aangrijpen. Er opent zich in die toekomst trouwens nog een nieuw vat vol mogelijkheden. Tot nu toe was het een of-of-verhaal. We waren
het gewend om leercontexten offline te organiseren
en werden dan plots de andere richting uitgeslingerd – waarbij we alles online moesten doen.
Als we elkaar terug in levenden lijve kunnen ontmoeten, kunnen we volop gaan experimenteren met
‘blended learning’ – wat in het Nederlands zoveel
betekent als ‘gemengde leervormen’. Bijvoorbeeld:
screencasts ter voorbereiding van een eerste offline
vormingsdag of om tussen de vormingsdagen
nieuwe leerinhouden aan te reiken. Een online
coachingmoment voor kleine groepjes die werken
aan een tussentijdse opdracht. Een individueel

Leren in een digitale werkelijkheid

“Als we elkaar terug in levenden lijve
kunnen ontmoeten, kunnen we
volop gaan experimenteren met
‘blended learning’ en profiteren
van het beste van twee werelden.”
coachingmoment ter afronding, waarbij cursisten
nog gerichte vragen kunnen stellen. We zullen
samen met sociaal-culturele professionals uitzoeken hoe we off- en online zo kunnen combineren
dat we leerprocessen versterken en verdiepen. En
hoe we ze tegelijk misschien ook efficiënter en
duurzamer kunnen organiseren wegens minder tijd
en minder verplaatsingen. We kunnen profiteren
van het beste van twee werelden. Laat ons dat vooral
volop doen.
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BELEIDSPLAN 2016 - 2020:
VLOEIBAAR & VERBONDEN

Met onze jaarprogramma's vertalen we de doelstellingen uit ons beleidsplan naar
concrete acties, trajecten of projecten. We gaven ons beleidsplan 2016-2020 de
naam 'Vloeibaar & verbonden'.

Die naam kwam er niet toevallig. Onze heersende samenlevingsmodellen botsen op hun grenzen. Door
snelle maatschappelijke evoluties worden oude vormen, gewoontes en patronen in vraag gesteld. Deze ontwikkelingen brengen niet alleen uitdagingen met zich mee, ze bieden ook kansen en zijn een motor van
dynamiek en verandering. We leven in een tijdsgewricht dat volop in transitie is. We leven in vloeibare tijden.
Ook de sociaal-culturele praktijk, de sociaal-culturele organisaties en het sociaal-cultureel beleid ontsnappen hier niet aan. De praktijk transformeert zich vanuit wetmatigheden die deze veranderende tijd
typeren. Er groeit een diepgaand besef dat we verbinding moeten maken, verbonden geraken, willen we het
hoofd kunnen bieden aan deze uitdagingen. Praktijkgemeenschappen vormen, samenwerken en netwerken, vitale coalities smeden. Vanuit een gemeenschappelijk streven naar sociaal-culturele participatie, naar
het opnemen van onze rollen in de samenleving en het vervullen van onze maatschappelijke functies.
In ons beleidsplan 2016-2020 schuiven we vier strategische doelen naar voren:
•
•
•
•

Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun professionele ontwikkeling.
Organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk zijn gestimuleerd om missie- en context
gedreven te werken.
De dynamiek in het sociaal-culturele werkveld om samen een meer inclusieve, democratische,
solidaire en duurzame samenleving te realiseren, is versterkt.
Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen en implementeren van nieuwe
beleidskaders.

LEESWIJZER

Hierna volgt een overzicht van de manier waarop onze activiteiten passen binnen de uitvoering van ons
beleidsplan.
Bij alle activiteiten die we in 2020 organiseerden, vermelden we of we ze realiseerden binnen ons open
aanbod, door onze basiswerking of via onze media. We geven ook aan welke activiteiten we noodgedwongen
annuleerden omwille van de coronamaatregelen en welke initiatieven we ter vervanging of bijkomend
online aanboden.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1

Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun professionele
ontwikkeling.
OPERATIONELE DOELSTELLING 1

Er is een gedragen beroepskader voor sociaal-cultureel handelen.
2020
PRO 2030

basiswerking

in voorbereiding

OPERATIONELE DOELSTELLING 2

Ze betrekken zich op het sociaal-culturele werkveld en op andere sociaal-culturele
beroepskrachten.
2020
Socius Trefweek 2020

open aanbod

online

Voorbereiding medewerkersdag Vormingplus

basiswerking

in voorbereiding

Vorming 'Introductie werken met groepen'

open aanbod

geannuleerd

Training ‘Werken met groepen’

open aanbod

geannuleerd

Online cursus ‘Groepsdynamica’

open aanbod

geannuleerd

Kennismakingsdag nieuwe medewerkers

open aanbod

offline

Vorming ‘Sociaal-culturele praktijken’

open aanbod

geannuleerd

Vorming ‘Sociaal-cultureel handelen'

open aanbod

blended

Vorming ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk en beleid’

open aanbod

online

Vorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen voor
beginners’

open aanbod

blended

Intervisiegroep afdelingsbegeleiders

open aanbod

online

Intervisiegroep ‘Begeleiders van lidverenigingen in etnisch-culturele
federaties’

open aanbod

online

Vorming ‘Afdelingsbegeleiding voor beginners’

open aanbod

blended

Workshop ‘Nieuwe vormen van verenigen’ (2 sessies)

open aanbod

blended

Onderdompeling ‘Diversiteit en kansengroepen’

open aanbod

offline

Vorming ‘Omgaan met polarisering’

open aanbod

offline

Leerreis ‘Diversiteit’

open aanbod

geannuleerd

Plaatsbezoek 'Macht herverdelen'

open aanbod

geannuleerd

Interculturele solidariteit: een kritische blik op verbinding

open aanbod

online

Screencast en intervisie 'Interculturele solidariteit'

open aanbod

online

Webinar 'Maatschappelijke polarisering'

open aanbod

online

Inspiratiedag ‘Visuele werkvormen’

open aanbod

offline

Training ‘Werken met beeldentheater’

open aanbod

offline

Digitaal atelier (3 sessies)

open aanbod

geannuleerd

OPERATIONELE DOELSTELLING 3

Ze werken aan hun professionele ontwikkeling.
2020
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Collegagroep 'Politiserend werken'

open aanbod

blended

Visie- en ontwikkeltraject politiserend werken

basiswerking

in voorbereiding

Vorming ‘Lobbywerk’

open aanbod

geannuleerd

Webinar 'Video & chat: welk platform moet ik kiezen'

open aanbod

online

Webinar ‘Sterke online leerprocessen’

open aanbod

online

OPERATIONELE DOELSTELLING 4

Ze duiden de betekenis en waarde van hun sociaal-culturele praktijk.
2020
Training ‘Je praktijk beschrijven en sturen vanuit de functie’

open aanbod

online
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Organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn gestimuleerd om
missie- en contextgedreven te werken.
OPERATIONELE DOELSTELLING 1

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties gebruiken inzichten en hefbomen om
maatschappelijk innoverend te werken.
2020
Training ‘Spelregelverandering ‘

open aanbod

geannuleerd

OPERATIONELE DOELSTELLING 2

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zetten in op goed leiderschap,
organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid.
2020
Vorming 'Coachend leidinggeven'

open aanbod

offline

Vorming 'Weerbaarheid bij leidinggevenden en teams'

open aanbod

online

Uitwisselingsmoment 'Hoe pakken we de coronacrisis aan?'

open aanbod

online

Zoomsessie 'Opstarten na corona: hoe pakken we het aan?'

open aanbod

online

Terugkoppeling 'Hoe pakken we de coronacrisis aan'

open aanbod

online

Intervisie ‘Versterk jezelf als leidinggevende’

open aanbod

geannuleerd

Project ‘Meer kleur in je medewerkersploeg’

basiswerking

geannuleerd

Vorming ‘Hoe de kwaliteit van je bestuur versterken als professional’

open aanbod

online

Uitrol nieuwe code cultural governance

open aanbod

geannuleerd

Vorming ‘Bouwen aan je voortgangsrapport’

open aanbod

geannuleerd

Vorming ‘Motivatie en missie matchen in een vrijwilligersbeleid’

open aanbod

blended

Vorming ‘Zakelijk beleid voor kleine organisaties’

open aanbod

offline

Vorming ‘Nieuwe businessmodellen voor verenigingen’

open aanbod

offline

Aan de slag met de Sustatool

open aanbod

geannuleerd

Ontwikkeling zelfevaluatietool

basiswerking

in voorbereiding

Introductie in EFQM (2 sessies)

open aanbod

online

Leidinggeven vanop afstand

open aanbod

online

OPERATIONELE DOELSTELLING 3

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties werken samen en opereren in netwerken.
2020
Werksoortelijke bijeenkomsten Vormingplus

basiswerking

blended

Vorming ‘Samenwerken en netwerken’

open aanbod

geannuleerd

OPERATIONELE DOELSTELLING 4

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties dragen hun ambities en realisaties uit.
2020
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Vorming ‘Diversiteitscommunicatie’

open aanbod

offline

Vorming 'Communicatiebeleid en -strategie' (2 sessies)

open aanbod

offline

Vorming ‘Contentstrategie’

open aanbod

geannuleerd
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Vorming 'Communicatie voor socialprofitorganisaties'

open aanbod

geannuleerd

Vorming 'Marketing voor socialprofitorganisaties'

open aanbod

geannuleerd

Collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’

open aanbod

blended

Workshop ‘Opstellen van een communicatieplan’

open aanbod

geannuleerd

De communicatiekliniek

open aanbod

geannuleerd

Infosessie ‘UiTPAS’ (3 sessies)

open aanbod

blended

Zoomsessie 'Thema's UiTdatabank'

open aanbod

online

OPERATIONELE DOELSTELLING 5

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties verwerven de nodige middelen om hun beoogde
impact te realiseren.
2020
Infosessie 'Creatief Europa en Europa voor de Burger'

open aanbod

geannuleerd

Infosessie 'Erasmus+ en EPALE'

open aanbod

online

Vorming ‘Nieuwe businessmodellen voor verenigingen’

open aanbod

offline

Infosessie '3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele open aanbod
ambities'

geannuleerd

De Zaak Cultuur

online

open aanbod
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3

De dynamiek in het sociaal-culturele werkveld om samen een meer inclusieve,
democratische, solidaire en duurzame samenleving te realiseren is versterkt.
OPERATIONELE DOELSTELLING 1

Leer- en deelplekken voor innoverende sociaal-culturele praktijken bieden kansen tot
uitwisseling.
2020
Meetup ‘Digitaal in non-profit’

open aanbod

offline

OPERATIONELE DOELSTELLING 2

Samenstromen van sociaal-culturele praktijken en hun bijdrage aan maatschappelijk
innoveren zijn uitgedragen in het werkveld en naar de beleidsmakers.
2020
Veranderalles
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4

Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen en implementeren
van nieuwe beleidskaders.
OPERATIONELE DOELSTELLING 1

Er is een toekomstvisie op sociaal-cultureel werk.
2020
Methodiekendag 'Aan de slag met burgers'

open aanbod

online

Conceptualisering en voorbereiding landschapstekening sociaalcultureel werk

basiswerking

in voorbereiding

Veldverkenning burgerinitiatieven

basiswerking

in voorbereiding

OPERATIONELE DOELSTELLING 2

Het Vlaamse beleidstraject sociaal-cultureel werk is ondersteund.
OPERATIONELE DOELSTELLING 3

Sociaal-culturele organisaties zijn gealigneerd op het nieuw Vlaams beleidskader.
2020
De projectengenerator

open aanbod

geannuleerd

Vorming ‘Impactgericht werken en je voortgang rapporteren’

open aanbod

blended

Laborol@home

open aanbod

geannuleerd

Webinar ‘Laborol’

open aanbod

online

Kennismakings- en oriëntatiedag voor nieuwe erkende organisaties

open aanbod

online

Webinar(s) ‘Het decreet’

open aanbod

geannuleerd

OPERATIONELE DOELSTELLING 4

Visie, strategie en bouwstenen voor het ontwikkelen van vitale coalities tussen lokale
overheden en de burgermaatschappij zijn ontwikkeld en uitgedragen.
2020
Inspiratiemoment 'Burgerinitiatieven laten bloeien'

open aanbod

offline
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COMMUNICATIE- EN INFORMATIECENTRUM
2020
Socius.be

Socius-media

Socius e-zine

Socius-media

Facebook: Sociaalcultureel

Socius-media

Twitter: @Sociustweets

Socius-media

Socius magazine 2020

Socius-media

Publicaties werking Socius

Socius-media

Zichtbaarheidsinitiatief sector

Socius-media

ORGANISEREN VAN STAKEHOLDERSBETROKKENHEID, VERTEGENWOORDIGING & PLEITBEZORGING, BELEIDSOPVOLGING
2020
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Aanspreekpunten

stakeholdersbetrokkenheid

Opvolgen Europees beleid

beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake vrijwilligers

beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake levenslang leren

beleidsopvolging
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Het hoeft niet gezegd dat 2020 een uitzonderlijk jaar was. De coronacrisis dwong ook ons om ons gepland
aanbod aan activiteiten grondig te herzien, waar mogelijk digitaal te vertalen of bijkomende initiatieven te
ondernemen. Onderstaand schema geeft aan welke activiteiten we moesten annuleren (en om welke reden),
welke activiteiten we digitaal aanpakten en welke activiteiten we bijkomend op touw hebben gezet.
Aanbod activiteiten 2020
GEANNULEERD

GEPLAND & DOORGEGAAN

Het onderwerp en opzet leenden zich niet makkelijk tot
een online aanpak:
• Vorming 'Introductie werken met groepen'
• Training ‘Werken met groepen’
• Intervisie ‘Versterk jezelf als leidinggevende’
• Training ‘Spelregelverandering’
• De projectengenerator
• Vorming ’Contentstrategie’
• Workshop ‘Opstellen van een communicatieplan’

Offline
• Kennismakingsdag ‘Nieuwe medewerkers’
• Vorming ‘Omgaan met polarisering’
• Onderdompeling ‘Diversiteit en kansengroepen’
• Inspiratiedag ‘Visuele werkvormen’
• Training ‘Werken met beeldentheater’
• Inspiratiemoment burgerinitiatieven
• Vorming ‘Nieuwe businessmodellen voor
verenigingen’
• Vorming ‘Diversiteitscommunicatie’
• Vorming 'Communicatiebeleid en -strategie'
(2 sessies)
• Meetup ‘Digitaal in non-profit’

De geplande activiteit omvatte plaatsbezoeken:
• Leerreis diversiteit
• Plaatsbezoek ‘Macht herverdelen’
• Laborol@home
• Vorming ‘Sociaal-culturele praktijken’
Er werd met partners en/of met externe deskundigen
gewerkt voor wie het niet kon of niet evident was om de
activiteit online te laten doorgaan:
• Vorming ‘Samenwerken en netwerken’
• De communicatiekliniek
• Vorming ‘Communicatie voor social-profitorganisaties’
• Vorming ‘Marketing voor socialprofitorganisaties’
• Vorming ‘Lobbywerk’
• Infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de Burger’
• Informatiesessie ‘3 subsidieregelingen voor projecten
met sociaal-culturele ambities’
De oorspronkelijk geplande datum kon niet aangehouden
worden als gevolg van de coronacrisis:
• Uitrol nieuwe code cultural governance
• Aan de slag met de Sustatool
Personeelsbeschikbaarheid:
• Digitaal atelier
Andere redenen:
• Online cursus ‘Groepsdynamica’ (vooral inschrijvingen
van buiten de sector)
• Vorming ‘Bouwen aan je voortgangsrapport’ (dubbel
op met vorming ‘Impactgedreven werken en je
voortgang rapporteren’)
• Webinar(s) het decreet (weinig relevantie dit nu aan te
bieden)

Blended
• Vorming ‘Sociaal-cultureel handelen’
• Vorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen voor beginners’
• Vorming ‘Afdelingsbegeleiding voor beginners’
• Workshop ‘Nieuwe vormen van verenigen’
(2 sessies)
• Collegagroep 'Politiserend werken'
• Visie- en ontwikkeltraject ‘Politiserend werken’
• Vorming ‘Motivatie en missie matchen in een
vrijwilligersbeleid’
• Collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’
• Infosessie ‘UiTPAS’ (3 sessies)
• Vorming ‘Impactgericht werken en je voortgang
rapporteren’
Online
• Vorming ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk en
beleid’
• Intervisiegroep ‘Afdelingsbegeleiders’
• Intervisiegroep ‘Begeleiders van lidverenigingen in
etnisch-culturele federaties’
• Training ‘Je praktijk beschrijven en sturen vanuit
de functie’
• Vorming 'Coachend leidinggeven'
• Vorming 'Weerbaarheid bij leidinggevenden en
teams'
• Vorming ‘Hoe de kwaliteit van je bestuur versterken
als professional’
• Vorming ‘Zakelijk beleid voor kleine organisaties’
• Infosessie 'Erasmus+ en EPALE'
• Kennismakings- en oriëntatiedag voor nieuwe
erkende organisaties
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EXTRA ONLINE AANBOD – Aanvankelijk niet gepland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Interculturele solidariteit: een kritische blik op
verbinding
Screencast en intervisie 'Interculturele solidariteit'
Webinar 'Maatschappelijke polarisering'
Uitwisselingsmoment 'Hoe pakken we de coronacrisis aan?'
Zoomsessie 'Opstarten na corona: hoe pakken we
het aan?
Introductie in EFQM (2 sessies)
Vorming ‘Leidinggeven vanop afstand’
Zoomsessie ‘Thema's UiTdatabank’
De Zaak Cultuur
Methodiekendag ‘Aan de slag met burgers’
Webinar ‘Laborol’
Webinar ‘Sterke online leerprocessen’

Beleidsplan 2016-2020: vloeibaar & verbonden

37

FOC

CUS
FOCUS ACHTER DE
CORONASCHERMEN

Eén jaar is verstreken sinds de eerste lockdown. Wat aanvankelijk afgedaan werd
als een griepje groeide uit tot een pandemie. Virologen traden op de voorgrond.
Er werd gezocht naar wegen om het virus te temmen in afwachting van vaccins.
Gezondheidsbelangen werden afgewogen tegen andere belangen. Beperkingen
werden de norm. Waar we vrij in zijn, de uitzondering. Met de start van de
pandemie start ook een rollercoaster van overleg en structuren waarin Socius, net
als De Federatie, betrokken werd. Met één doel: de cultuursector ondersteunen
om deze crisis te overleven.
Fred Dhont & Gie Van den Eeckhaut

RECONSTRUCTIE VAN EEN
ROLLERCOASTER
Op 11 maart 2020 vond op uitnodiging van het
Departement een eerste ‘spoedoverleg’ plaats tussen
een aantal steunpunten en belangenorganisaties
uit de cultuursector, het kabinet van minister van
Cultuur Jan Jambon en het Departement Cultuur,
Jeugd en Media (CJM).
Er zullen nog 16 andere overlegmomenten volgen in 2020. Taskforces, covid-19-overleg, crisiscellen, klankbordgroepen, …. ze passeren allemaal de
revue. 2021 kondigt zich niet anders aan. Het is duidelijk dat we nog lang niet uit deze crisis zijn en dat
de impact op de cultuursector zich nog jarenlang zal
laten voelen.
Parallel aan het overleg met het Departement
CJM werd van bij de start van de coronacrisis een
intensief overleg en een samenwerking opgestart
tussen Socius en De Federatie. In een cel van vier
personen, de twee directeurs en twee stafmedewerkers, wordt informatie uitgewisseld, worden
taken verdeeld (Wie neemt welke rol op in de communicatie naar de sector? Wie fungeert waarvoor
als helpdesk?...), worden zaken ontwikkeld (de
coronagids, ….) en worden gezamenlijke nota’s of

standpunten ontwikkeld (voorstellen om de impact
op lange termijn in kaart te brengen, voorstellen
van exitstrategieën, voorstellen van compenserende
maatregelen, …) op vraag van het departement of op
eigen initiatief.
Het overleg tussen de cultuursector, het
Departement CJM en het kabinet ontwikkelt zich op
een aantal assen.
1. Doorgeefluik voor specifieke vragen en kwesties
die leven op het terrein in de deelsectoren
Het overleg fungeert als doorgeefluik voor kwesties en vragen die eigen zijn aan de specifieke deelsectoren. Dit leidde onder meer tot een uitgebreide
Q&A in een samenwerking tussen het Departement
en Cultuurloket. Een Q&A die tot op vandaag wordt
geactualiseerd en een ruim overzicht biedt van coronamaatregelen waar cultuurspelers een beroep op
kunnen doen.
2. Platform om de impact van de coronacrisis op
de sectoren in kaart te brengen en compenserende
maatregelen te verkennen
Het overleg concentreerde zich op de vraag wat
de impact is van de coronacrissis op de sectoren, hoe
dit op een methodologisch verantwoorde manier in
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kaart kan worden gebracht op korte en lange termijn
en welke sectorspecifieke maatregelen de overheid
zou kunnen nemen op korte en lange termijn. De

Binnen dit overleg werd gezocht naar manieren
om op een meer efficiënte en eenduidige manier
informatie te laten doorstromen en aanspreekbaar

“De spreiding van bevoegdheden, het aantal ministers, de
spanningen en discussies tussen machtsniveaus zijn volgens
infectiologe Erika Vlieghe een ‘killing factor’ geweest.”
Federatie, Cultuurloket en het Departement fungeerden als belangrijkste informatiekanalen met
betrekking tot deze maatregelen voor de sector van
het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

te zijn voor vragen vanop het terrein, bijvoorbeeld
door telefonische helpdesks in het leven te roepen.

3. Overleg dat zich concentreerde op het bepalen
van exitstrategieën en wat daarvoor nodig is

13 maart 2020 om middernacht gaat de cultuursector op slot. Naast een rits andere maatregelen
beslist de Belgische federale regering dat alle
evenementen worden afgelast. Sportieve en culturele manifestaties zijn niet langer toegelaten.
Pretparken en musea worden gesloten. Regionale
en lokalen overheden krijgen de bevoegdheid om
strengere maatregelen uit te vaardigen. Op 18
maart ’s middags gaan we in lockdown. Essentiële
winkels blijven open. We zijn aangewezen op wandelen, fietsen of joggen.

Het beslissen van een lockdown is makkelijker
dan het bepalen van een strategie om stapsgewijs
een exit uit die lockdown te realiseren, wetende dat
de pandemie maar kan beslecht worden met een
afdoend vaccin en een groot deel van de bevolking
dat gevaccineerd is. In mensentaal: vanaf wanneer
kunnen we epidemologisch verantwoord bepaalde
activiteiten uit de cultuursector terug toelaten en
onder welke condities? Rond deze vragen werd
intensief overleg georganiseerd waaraan ook virologen deelnamen die deel uitmaakten van Gees,
Celeval of Gems.
In eerste instantie werd ingezet op de ontwikkeling van een exitstrategie uit de eerste lockdown en
van sectorgidsen of protocollen om op een coronaveilige manier activiteiten toe te laten.
Met het besef dat er na de eerste golf zich waarschijnlijk in het najaar een nieuwe heropflakkering
of nieuwe golf van de pandemie zou aandienen,
werd ingezet op het ontwikkelen van een soort
‘Coronabarometer’ die eenduidig aangeeft wat kan
onder welke epidemologische fase. In de tweede
helft van 2020 is hierover intensief overlegd. Ook
met andere sectoren zoals jeugd en sport. Begin
2021 lijkt het alsof er nog altijd geen exitstrategie is
die perspectief geeft aan de cultuursector.
4. Overleg over communicatie- en informatiestrategieën
Van bij de start van de coronacrisis was het
duidelijk dat communicatie cruciaal is. We weten
ondertussen dat deze communicatie niet altijd even
makkelijk was voor overheden (op de verschillende
niveaus), dat het al eens fout liep, maar dat ook de
informatiedoorstroming binnen sectoren naar
bepaalde doelgroepen niet altijd even vlot verliep.
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Vanaf 24 april kondigen zich de eerste versoepelingen aan in het kader van een exitstrategie: een
geleidelijke versoepeling van de maatregelen met
behoud van de essentiële regels inzake hygiëne en
afstand. Voor de cultuursector is het wachten tot 8
juni. In beperkte mate kunnen bepaalde activiteiten onder condities terug doorgaan. Deze specifieke
regels worden vastgelegd in protocollen. Op 24 juni
en 9 juli volgen verdere versoepelingen. Maar het
blijft rijden met de rem op.
In september gaan alle knipperlichten terug aan.
Desondanks worden op 23 september nog extra
versoepelingen uitgevaardigd door de minderheidsregering Wilmès II. Samen met het aantreden van
de nieuwe regering-De Croo kondigen zich, gezien
de “zorgwekkende epidemiologische toestand” en
de verhoogde druk op de gezondheidszorg terug
verstrengingen aan. De cultuursector gaat op 16
oktober terug op slot. 2020 laat zich lezen als een
cultuurjojo. De cultuursector is zwaar getroffen
en vraagt perspectief. Veel cultuurwerkers zijn de
wanhoop nabij.

Achter de coronaschermen

FOCUS

EEN COMPLEX LAND, COMPLEXE OVERLEGSTRUCTUREN
Het overleg tussen de cultuursector, het departement CJM en het kabinet kan niet los gezien worden
van andere overlegstructuren binnen Vlaanderen of tussen Vlaanderen en het federale overheidsniveau.
Overlegstructuren die echter meermaals wijzigden tijdens de coronacrisis. Hieronder vind je een schets van
de huidige overlegstructuur in een federaal land als België.

CULTUURSECTOR

VLAAMSE OVERHEID

FEDERAAL

Vlaamse Regering

Overlegcomité

ANDERE DEELREGERINGEN

Franse Gemeenschap
Waalse Gewest
Duitstalige Gemeenschap
Brussel Hoofdstedelijk Gewest

Federale regering

Klankbordgroep
(vaste en beperkte
delegatie)
Socius, De Federatie,
Kunstenpunt, OKO, FARO,
OCE, Circuscentrum,
CULT, VI.BE, OP/TIL,
VOFTP, bioscoopsector

Coördinatie Corona
(kabinetten en
ambtenaren)

Coronacommissaris

Sciensano
Departement CJM

RAG

Gems

EEN OVERHEID OP ZOEK NAAR ZICHZELF EN EEN CORONA-AANPAK

Het virus was nieuw en toont zich taai. Wereldwijd werd gezocht naar manieren om ermee om te gaan. De
gehanteerde aanpak verschilt van land tot land. De complexiteit van ons land maakte het er niet makkelijker
op. De spreiding van bevoegdheden, het aantal ministers, de spanningen en discussies tussen machtsniveaus
zijn volgens infectiologe Erika Vlieghe een ‘killing factor’ geweest. Doorheen de coronacrisis zochten de federale
en andere regeringen meermaals naar efficiëntere werkmethoden in de chaos van overheidsstructuren.
Tijdens de regering-Wilmès II werden beslissingen genomen binnen de Nationale Veiligheidsraad (die bestaat
uit de eerste minister en de vice-eersteministers, uitgebreid met de ministers-presidenten van de gewesten en de
gemeenschappen). Onder de regering-De Croo verschoof dit naar het Overlegcomité (een overlegorgaan waarin
vertegenwoordigers zetelen van de verschillende Belgische regeringen). Ook het Nationaal Crisiscentrum trad
in werking.
De verschillende overheden lieten zich in hun beleid adviseren door verschillende adviesorganen zoals de RAG
(Risk Assessment Group) en de RMG (Risk Management Group). Daarnaast werden specifieke adviesgroepen
bestaande uit experten opgericht. Ook daar zien we tijdens het bestrijden van de pandemie verschuivingen
ontstaan. Ze lieten zich optekenen als evenwichtsoefeningen tussen verschillende belangen en perspectieven:
gezondheidsbelangen, economische belangen …
Zo liet ex-premier Sophie Wilmès zich tijdens de eerste golf bijstaan door de Gees, een aparte groep van experts
(vooral virologen) die de exitstrategie moest bepalen. Eind augustus werden zij bedankt voor bewezen diensten.
Het zwaartepunt verschoof naar het officiële adviesorgaan Celeval dat evenwichtiger georganiseerd werd met
de inbreng van onder anderen gezondheidseconoom Lieven Annemans en ex-ceo van bpost Johnny Thijs. Dat
liep faliekant af door interne ruzies. Bij het aantreden van de regering-De Croo werd een coronacommissaris
aangesteld. Hij stelde orde op zaken in het hoogste adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad. Celeval
ging in slaapmodus en de strenge virologenaanpak kreeg eerherstel. De adviesgroep – officieel ‘Expertencomité
Beheersstrategie’ – heet ‘GEMS’, een acroniem voor ‘Groep van Experts voor Managementstrategie van COVID19’, en staat opnieuw onder leiding van professor Erika Vlieghe.
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CORONAGIDS.BE: “WE ZIJN NIET
ANGSTIG, WEL VERSTANDIG.”
Al heel snel werd duidelijk dat er na de complete
lockdown een fase moest komen waarin alle activiteiten stapsgewijs en met gezond verstand terug
konden opstarten. Er is in dat verband gesproken
over ‘afbouwplannen’, een ‘exitstrategie’, ‘coronabarometers’ in verschillende vormen en sinds het
einde van 2020 vervuilt de Engelse term ‘relaxation’
ons coronataalgebruik. Naar de steunpunten en
belangenbehartigers werd gekeken om per sector
een specifieke gids te ontwikkelen in samenspraak
met de virologen. De Federatie en Socius stonden
daarvoor gelukkig klaar.

“2020 laat zich lezen als een cultuurjojo.
Veel cultuurwerkers zijn de wanhoop nabij.”
Deze gids moet dienstbaar zijn voor iedereen die
sociaal-culturele activiteiten of activiteiten in het
kader van de amateurkunsten wil organiseren onder
een coronaregime. Maar dat gaat uiteraard over een
heel divers landschap van activiteiten en organisaties. Groepsbijeenkomsten hebben heel diverse uitzichten en schalen. Het spreekt bijvoorbeeld vanzelf
dat er een groot verschil is tussen een protestmars,
een vormingsweekend, de organisatie van een
ruilbeurs en de bestuursvergadering van een lokale
vereniging. Een nul-risico voor verspreiding van
COVID-19 bij de organisatie van groepsactiviteiten
bestaat niet. Het komt er dus op aan om de risico’s te
beheren en te beheersen en ze zo tot een minimum
te herleiden. Daarvoor zijn organisatoren én deelnemers samen verantwoordelijk. Onze gids is dan
ook opgebouwd rond een generieke lijst van vragen
en mogelijke tips die elke organisator kan helpen
bij het inschatten van mogelijke risico’s en bij het
aftoetsen of aan alle mogelijke veiligheidsmaatregelen is gedacht. De ondertussen gekende ‘gouden
regels’ vormden daarbij de algemene leidraad.
Met het uitwerken van de coronagids beoogden
we twee doelstellingen:
•
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De eerste is de belangrijkste: zorgen dat elke activiteit die plaatsvindt onder een sociaal-culturele
noemer zo veilig als mogelijk wordt georganiseerd binnen de wettelijke regels zoals die actueel geldig zijn. De zorg voor elkaar – zo eigen aan
onze sector – vereist van iedere betrokkene een
maximale inspanning om verdere besmetting te
voorkomen.
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•

Met de tweede doelstelling wilden we mensen
toch ook aanmoedigen om terug activiteiten te
organiseren en zo het sociaal-culturele leven
terug op te starten. Veel mensen in het sociaalcultureel werk wilden een antwoord geven op
sociaal-culturele noden: de nood aan contact,
zorg voor de gemeenschap, het actief houden
van de civiele samenleving en netwerken tussen
mensen, educatief werk, culturele activiteiten ...
Want dat is wat we goed kunnen en dat is waar

“Vanaf de lancering van de
website www.coronagids.be
kwam er een stormvloed van
vragen binnen bij Socius en
De Federatie.”
de samenleving ook duidelijk blijvend nood aan
heeft. Maar er kwamen signalen dat mensen
bang waren voor de verantwoordelijkheid: “Stel
dat iemand toch besmet geraakt op onze activiteit, word ik dan verantwoordelijk gesteld?” De
coronagids moest mensen in staat stellen om met
voldoende vertrouwen hun praktijken terug op
te starten. Als organisatoren zich hielden aan de
wettelijke regels en konden aantonen dat ze zich
aan het ‘zorgvuldigheidsprincipe’ hielden door
de aanbevelingen en principes van de coronagids
op te volgen, was hun aansprakelijkheid beperkt
in het geval van besmetting.

vergaderd worden?”, “Kunnen wij onze kookworkshops laten doorgaan?”, “In mijn cursus kalligrafie
kan ik niet altijd afstand houden. Krijg ik daarvoor
een uitzondering?”, “In ons bestuur zetelen partners
die samenwonen. Moeten we die meetellen?”. Vragen
die ons telkens weer inspireerden tot verbeteringen
in de volgende versie van de coronagids en die ook bij
virologen wel eens de wenkbrauwen deden fronsen.
Tot oktober volgden we met de gids de versoepelingen en de scenario’s die door het federaal en
Vlaams beleid werden uitgetekend. En toen ging op
23 oktober de deur weer op slot en moesten we op
www.coronagids.be aankondigen dat geen enkele
activiteit nog kon. In de maanden die volgden werd
wel nog nagedacht over een gefaseerde exitstrategie,
maar werd het duidelijk dat de cultuursector zeker
niet op de eerste rij staat bij het terug loslaten van de
maatregelen. Op de valreep kwam in december nog
het bericht dat we in de eerste maanden van 2021
onze gids moesten aanpassen aan een nieuw basisprotocol voor Cultuur. Naast de ‘Zes gouden regels’
zullen ook de ‘Tien geboden’ van kracht gaan als
basis voor de vernieuwde coronagids. Wordt ongetwijfeld vervolgd …

Eind april werd de eerste basis voor de coronagids
gelegd in overleg met De Federatie. De eerste ontwerpen werden voorgelegd aan een aantal erkende
organisaties van diverse aard. Zo kwamen we op het
spoor van mogelijke vragen of problemen rond de
voorgestelde maatregelen. Onze ontwerpen werden
ook besproken met en gevalideerd door virologen die
daarvoor het mandaat hadden van de overheid. Begin
juni kwam de eerste versie online, snel gevolgd door
aangepaste versies afgestemd op de opeenvolgende
protocollen voor Cultuur zoals ze werden goedgekeurd door de minister van Cultuur.
Vanaf de lancering van de website www.coronagids.be
kwam er een stormvloed van vragen binnen bij Socius
en De Federatie. Mails en telefoons met vragen van
de meest diverse cultuuractoren over hun specifieke
activiteit of accommodatie. “Mogen we met onze
gezelschapsspellenclub nog Risk spelen?”, “Mag er
in ons cultuurcentrum met twee groepen tegelijk
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Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel
werkers en organisaties kunnen deelnemen. Al deze vormingen, workshops,
studiedagen, enz. vormen samen ons open aanbod.
Bij al onze initiatieven besteden we bijzondere aandacht aan netwerkmogelijkheden voor onze deelnemers. Daarnaast zetten we ook specifieke activiteiten op
touw waardoor sociaal-culturele professionals collega’s van andere organisaties
kunnen leren kennen, hun netwerk verder uitbouwen, onderling van gedachten
wisselen of gewoon kunnen genieten van fijne ontmoetingen.
Uiteraard was er van dat laatste weinig sprake in 2020. Door corona moesten we
ons vormingsaanbod grondig herzien. Waar mogelijk werkten we digitale alternatieven uit, in andere gevallen gingen we over tot de annulering van activiteiten of
namen we nieuwe initiatieven waarmee we inspeelden op de behoeften en noden
van professionals en organisaties ten gevolge van de coronacrisis. Dat deden we
onder meer aan de hand van een online bevraging die we begin april op touw
zetten.

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun professionele
ontwikkeling.
Naast vrijwilligers telt het brede sociaal-culturele veld veel beroepskrachten. Werkveld en beroepskrachten staan momenteel onder druk.
We stellen een groot verloop (in- en uitstroom) vast van beroepskrachten in het sociaal-culturele veld.
Veel organisaties doen ook steeds meer een beroep op freelancers. Daarnaast is er in het werkveld een toenemende diversifiëring in verschillende beroepsprofielen merkbaar. ‘De’ sociaal-cultureel werker bestaat
dus niet. Gemeenschapswerkers, cultuur- en educatieprogrammatoren en bemiddelaars, sociaal-culturele
begeleiders, campagnemedewerkers en belangenbehartigers maken deel uit van heel diverse teams en
organisaties.
Deze evoluties dagen niet alleen ons als steunpunt uit, maar ook het hoger onderwijs als ‘leverancier’
van toekomstige beroepskrachten. We merken echter dat de specifieke opleidingen die toeleiden naar het
sociaal-culturele veld steeds meer in vraag gesteld worden. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de verdere
ontwikkeling van de sociaal-culturele professie.
Ten slotte worden er steeds hogere professionele eisen gesteld aan individuele beroepskrachten. Ze
worden uitgedaagd hun sociaal-cultureel handelen te vernieuwen als antwoord op trends en evoluties in de
samenleving. Bovendien worden ze steeds meer geappelleerd om de betekenis en waarde van hun praktijk
(aan) te duiden en/of te verantwoorden.
Socius kent een rijke en gewaardeerde traditie op het vlak van de ondersteuning van de professionele
ontwikkeling. Als partner van de sociaal-culturele beroepskrachten zetten we deze traditie voort.
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I. NIEUWE PROFESSIONALS IN DE SECTOR
Elk jaar opnieuw telt de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk heel wat nieuwe professionals. Als
steunpunt willen we betrokkenheid creëren binnen de sociaal-culturele gemeenschap en tussen alle sociaalculturele werkers: zowel kersverse beroepskrachten als professionals met meer kilometers op de teller. Daarom
reiken we nieuwe beroepskrachten informatie en kennis aan en zorgen we voor netwerkmogelijkheden en kennisen ervaringsuitwisseling.
Ook in 2020 organiseerden we een kennismakingsdag voor nieuwe medewerkers. Tijdens deze dag leren
de deelnemers zich oriënteren in het werkveld en proeven ze van de voornaamste aspecten van het sociaalcultureel volwassenenwerk. Hoe zit onze sector in elkaar? Wat is een decreet? Wat is de sociaal-culturele
methodiek? Wat zijn werksoorten, functies, … ? Ze maken verder uitgebreid kennis met het steunpunt, leren
andere medewerkers uit de sector kennen en krijgen de kans ervaringen uit te wisselen.
“Een zeer warm onthaal en goede balans tussen theorie en praktijkvoorbeelden. ”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Kennismakingsdag nieuwe medewerkers’)
Om de nieuwkomers in de sector verder wegwijs te maken in het kluwen van sociaal-culturele begrippen en kaders, voorzagen we drie vormingen. De vorming 'Sociaal-culturele praktijken’ moesten we
noodgedwongen annuleren. De vorming 'Sociaal-cultureel handelen' herdachten we naar een ‘blended’
initiatief. Een eerste bijeenkomst ging begin oktober zoals gepland in onze vormingslokalen door. Omwille
van de coronamaatregelen voorzagen we aansluitend nog vier online sessies. De vorming 'Sociaal-cultureel
volwassenenwerk en beleid’ werd najaar 2020 uitgerold in de vorm van drie webinars en een afsluitende
Zoom-sessie.

II. LEER- EN GROEIKANSEN VOOR PROFESSIONALS
Dagelijks werken sociaal-culturele organisaties en beroepskrachten aan maatschappelijke uitdagingen en stimuleren ze de ontwikkeling van deelnemers, vrijwilligers, burgers of gemeenschappen. Zo geven ze mee vorm aan de
sociaal-culturele functies en rollen die ze opnemen. Via een uitgebreid aanbod willen we professionals daarbij
begeleiden en ondersteunen.
ONDERSTEUNEN VAN GROEPEN, AFDELINGEN EN VRIJWILLIGERS

De tweedaagse vorming ‘Afdelingsbegeleiding voor beginners’ richt zich specifiek tot nieuwkomers in
de sector. Op basis van het levensfasemodel bekijken we onder meer welke rol afdelingsbegeleiders kunnen
opnemen en welke werkvormen ze hierbij kunnen hanteren. Daarnaast speelt de ervaringsuitwisseling met
andere beginnende afdelingsbegeleiders een belangrijke rol binnen de opleiding. De eerste dag van deze vorming vond plaats in de lokalen van Socius, het vervolg in de vorm van vier online sessies.
“Ik vond de combinatie van één dag effectief samenkomen in Brussel en dan verder online werken eigenlijk
verrassend aangenaam en goed werken. (Ook al was het oorspronkelijk niet de bedoeling uiteraard J.) Het was
fijn om tijdens de lockdownperiode een soort extra groepje te hebben om ervaringen mee uit te wisselen...”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Afdelingsbegeleiding voor beginners’)
Tijdens de begeleide intervisie ‘Afdelingsbegeleiders’ verkennen ervaren afdelingsbegeleiders concrete
situaties uit hun werkpraktijk met een groep van collega-afdelingsbegeleiders. Via collegiale ondersteuning
en advies komen ze tot nieuwe inzichten en/of oplossingen die hen helpen om moeilijke of uitdagende
situaties met lokale groepen en vrijwilligers in de toekomst anders aan te pakken. De intervisie vond plaats
tijdens drie online sessies.
Begeleiders in een etnisch-culturele federatie ondersteunen lidverenigingen op tal van vlakken. Doordat
ze veel op de baan zijn, ontbreekt wel eens de tijd om uit te wisselen met collega-begeleiders. Tijdens de acht
online sessies van de collegagroep ‘Begeleiders van lidverenigingen in etnisch-culturele federaties’ stonden
we stil bij de vragen, ervaringen en praktijken die hen beroeren.
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De voorziene vorming en training rond het werken met groepen vonden noodgedwongen niet plaats.
Beide initiatieven worden in 2021 opnieuw aangeboden, net zoals de online cursus ‘Groepsdynamica’.
Tijdens de vorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen voor beginners’ maken nieuwkomers
in de sector ervaringsgericht kennis met werkvormen en gesprekstechnieken om vrijwilligers doorheen hun
vrijwilligersloopbaan hands-on te ondersteunen. De eerste dag van deze vorming vond plaats in de lokalen
van Socius, het vervolg werd aangepakt via drie online sessies.
INZETTEN OP DIVERSITEIT EN INTERCULTURALITEIT

De tweedaagse onderdompeling ‘Diversiteit en kansengroepen’ bood de gelegenheid aan sociaal-culturele professionals om op een ongedwongen wijze intensief samen te werken met mensen uit voor hen minder vertrouwde doelgroepen. De deelnemers kregen geen theoretische uiteenzetting, maar namen samen
deel aan twee sociaal-culturele praktijken: KOOKMET van het Brusselse Cultureghem en de RuimteVaart in
Leuven, een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen.
“Omdat ik er nog niet mee bezig geweest ben (collega's al wel), was het voor mij interessant om over participatie
na te denken en uit te wisselen. Ik ben geïnspireerd om met diverse groepen te werken rond gemeenschappelijke thema’s. Hier is ontmoeting en verbinding belangrijk. En dat past héél goed in een aantal van de
operationele doelen van ons nieuw beleidsplan. Ik besef na deze vorming dat we al in de goede richting gaan
met participatie. Maar we zijn er nog niet”
(uit evaluatieformulier onderdompeling ‘Diversiteit en kansengroepen’)
De geplande leerreis ‘Diversiteit’ en het plaatsbezoek ‘Macht herverdelen’ konden niet doorgaan. In
plaast daarvan boden we twee online initiatieven aan.
Vanuit interculturele solidariteit en het streven naar een meer gelijke samenleving stellen sociaalculturele organisaties maatschappelijke pijnpunten aan de kaak. Zo vervullen zij hun kritische rol. Tijdens
de online ontmoeting ‘Interculturele solidariteit: een kritische blik op verbinding’ gingen de deelnemers in
gesprek met Kif Kif en Motief over de vraag of het mogelijk is om tegelijkertijd expliciet kritisch te zijn en te
verbinden?
Een beter begrip en inzicht in kaders rond interculturaliteit laat organisaties toe op zoek te gaan naar de
meerwaarde van diversiteit voor hun werking en de rol die zij te spelen hebben in een superdiverse omgeving. Dat laatste was ook de centrale leervraag in het traject ‘Interculturele solidariteit’. Het vijfdaagse online
traject werd voorafgegaan door een screencast die samen met een leeslijst extra informatie gaf bij een aantal
basisconcepten.
POLITISEREND WERKEN EN OMGAAN MET POLARISERING

De deelnemers aan de collegagroep ‘Politiserend werken’ gingen samen dieper in op de vraag wat politiserend werken voor hen als professional kan betekenen. Good practices, bad practices, ideeën, inzichten,
… delen, reflecteren en leren van elkaar stonden daarbij centraal. De groep kwam twee keer samen in de
vormingslokalen van Socius. Tussendoor vond er tweemaal een online uitwisseling plaats.
“We hebben duidelijk nog veel werk voor de boeg, zowel wat betreft het bepalen van kwesties, het bepalen van
een strategie, het opbouwen van een achterban, het mobiliseren, ... Tijdens de collegagroep kregen we heel wat
inspiratie en bruikbare tips om mee aan de slag te gaan de komende jaren. Het handelingskader zal ik ook
gebruiken als fundament om aan politisering te doen.”
(uit evaluatieformulier collegagroep ‘Politiserend werken’)
Tijdens de vorming ‘Omgaan met polarisering’ reikten we inzichten aan in de mechanismen die bij polarisatie spelen. De deelnemers gingen vervolgens met die theoretische kennis aan slag en leerden deze toe te
passen op de eigen praktijk.
In het webinar ‘Maatschappelijke polarisering’ maakten we een onderscheid tussen verschillende
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niveaus en vormen van polarisering en gingen we dieper in op de specifieke blik van het sociaal-cultureel
werk op polarisering. Welke rol kunnen organisaties opnemen in zogenaamde gepolariseerde debatten en
wat zijn de verschillende manieren om hierop in te spelen?
DIGITALE OMSLAG

Om in te spelen op de eerste noden van de organisaties in coronatijden organiseerde Socius het webinar
‘Video & chat: welk platform moet ik kiezen?’. Tijdens dit webinar bekeken we samen met de deelnemers
hoe ze het voor hen meest geschikte platform konden kiezen om online te vergaderen, chatten, vorming
geven …
De digitale ateliers die we in het najaar planden konden niet doorgaan door het langdurig uitvallen van
de betrokken stafmedewerker.
Het webinar ‘Sterke online leerprocessen’ is het eerste initiatief in een reeks waarin we gaandeweg een
kader willen ontwikkelen om te bouwen aan sterke online leerprocessen. Het eerste webinar richtte zich op
het verwerven van inzicht. Wat gebeurt er anders in groepsprocessen die zich online afspelen? Hoe anders
zijn leerprocessen in online contexten? Wat met het ‘leren in groep’ als typische sociaal-culturele kwaliteit?
Hoe bepaalt de context van zowel de lerende als de begeleider de kwaliteit van de leerprocessen en hoe kunnen we daarmee rekening houden? …
“Een combinatie van online en offline werking is ideaal. Ook voor na de coronacrisis is dit handig.”
(uit evaluatieformulier webinar ‘Sterke online leerprocessen’)
INSPIRERENDE EN STERKE PRAKTIJKEN

Het aantal mensen dat zich bij voorkeur verenigt in lossere, soms tijdelijke verbanden groeit. Mensen
verbinden zich aan een idee of een missie, meer dan aan een organisatie. Sociaal-culturele werkers staan
dus voor de uitdaging om andersoortige praktijken van verenigen mogelijk te maken. De workshop ‘Nieuwe
vormen van verenigingen’ bracht professionals samen om hun ideeën voor sociaal-culturele praktijken die
mensen op een innovatieve manier verenigen, te verdiepen en verscherpen. De workshop bestond uit één
fysieke en vier online bijeenkomsten.
“Mooi en sowieso leerrijk, verruimend om met collega's aan de slag te gaan op een creatieve wijze. Altijd opnieuw
inspirerend en opbouwend en nu nog meer in COVID-tijden. Het gevoel dat je er niet alleen voor staat, het delen
van bedenkingen, ervaringen, feiten en emoties is een ‘waaw-moment voor mij!.”
(uit evaluatieformulier workshop ‘Nieuwe vormen van verenigingen’)
Het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk stelt dat de praktijken die organisaties
op touw zetten een herkenbare bijdrage moeten leveren aan de realisatie van de gekozen functies. De
meerdaagse online training ‘Je praktijk beschrijven en sturen vanuit de functies’ vertrok vanuit twee vragen.
Welke processen beoogt de praktijk en hoe kan je deze zo nauwkeurig mogelijk beschrijven vanuit de functies? En hoe kan je je praktijk versterken door ze scherper te oriënteren op de functies die je wil realiseren?
Tijdens de training ‘Werken met beeldentheater’ maakten de deelnemers ervaringsgericht kennis met
verschillende werkvormen uit het beeldentheater van Boal. Ze kregen een kader en handvatten om door
middel van beeldentheater aan de slag te gaan met wat er leeft in een bepaalde groep. Bijzondere aandacht
ging uit naar de vertaalslag naar hun praktijk als groepsbegeleider.
De inspiratiedag ‘Visuele werkvormen’ bood sociaal-culturele professionals de kans om hands-on en
gericht kennis te maken met de bouwstenen van de visuele taal. Deelnemers leerden hoe ze zichzelf en groepen aan het tekenen kunnen zetten. Samen creëren stond hierbij centraal.
De vorming ‘Lobbywerk’ werd omwille van de coronamaatregelen geannuleerd en zal in 2021 opnieuw
worden aangeboden.
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III. SECTORMOMENTEN
Bij al onze initiatieven besteden we bijzondere aandacht aan netwerkmogelijkheden voor onze deelnemers.
Daarnaast zetten we ook specifieke activiteiten op touw waardoor sociaal-culturele professionals collega’s van
andere organisaties kunnen leren kennen, hun netwerk verder uitbouwen, onderling van gedachten wisselen of
gewoon kunnen genieten van fijne ontmoetingen.
TREFWEEK 2020

Op de derde donderdag van november ruimen we normaal gezien baan voor onze Trefdag. Corona daagde ons uit
om creatiever te zijn en om ons jaarlijks sectorevent digitaal te herdenken.
Zo werd de Trefdag een heuse Trefweek. Te volgen op kantoor of thuis. Een ander decor maar opnieuw
met een pleiade van sprekers en organisaties die uitdagen om mee na te denken over de samenleving van
morgen. Mensen die stuk voor stuk de samenleving kunnen lezen en op de proppen komen met prikkelende
alternatieven die confronteren en de verbeelding aanwakkeren.
›

Een nieuwe wereld na corona? Wat leert de geschiedenis ons over pandemieën? (Tim Soens) (video)

›

Tussen straat en staat: politisering in de strijd tegen racisme (Youssef Kobo, Primrose Ntumba, Omar Ba
& Abbie Boutkabout) (Zoom-debat)

›

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Thomas Decreus (Thomas Decreus) (video)

›

Wat betekenen waarden en normen in het sociaal-cultureel werk anno 2020? (Mark Elchardus & Anya
Topolski) (Zoom-debat)

›

Chantal Mouffe over de radicale democratie (Chantal Mouffe & Guy Gypens) (video)

›

Hoe stel je je kritisch op tegenover Siri en Alexa? (Pieter Ballon) (webinar)

›

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Barbara Janssens (Barbara Janssens) (video)

›

Aan tafel met onze minister van Cultuur (Jan Jambon) (video)

›

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Bleri Lleshi (Bleri Lleshi) (video)

›

Waarom zwijgen geen optie is (Anthony Bosschem & Nicky Aerts) (video)

›

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan jou (Zoom-debat)

›

Pulse neemt je mee op digitale praktijksafari bij Hof van Busleyden (Sigrid Bosmans & Willy Thomas)

We openden elke dag van de Trefweek met een videobijdrage van Maud Vanhauwaert. Op pagina 75 vind
je meer gedetailleerde info over de Trefweek.
“De verschillende werkvormen op verschillende momenten van de dag! Voor ieder wat wils. Heerlijk ook dat
we die kunnen herbekijken. Ik ga er zeker nog induiken de komende weken. Leuk om in deze coronatijden
inhoudelijk bezig te zijn.”
(uit evaluatieformulier ‘Trefweek 2020’)
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
Organisaties uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk zijn gestimuleerd om
missie- en contextgedreven te werken.
Maatschappelijke trends en transities dagen het sociaal-cultureel werk fundamenteel uit. In deze snel
veranderende tijd kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties niet blijven stilstaan. Ze worden
aangezet tot reflectie en verandering, samenwerking, het werken aan hun zichtbaarheid en het zoeken naar
nieuwe vormen en middelen om hun missie te realiseren.
Socius wil sociaal-culturele volwassenenorganisaties toerusten om zich krachtig te ontwikkelen voor de toekomst. Daarvoor zijn, naast goed leiderschap, flexibiliteit en veranderingsvermogen van de organisatie nodig.
Samenwerking en netwerking zijn onontbeerlijk. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zijn al lang
geen alleenspelers meer. De overheid en tal van (social)profitorganisaties zijn actief op hetzelfde terrein en
delen soms dezelfde ambities. Dit biedt kansen om krachten te bundelen en samen te werken vanuit een
gemeenschappelijk streven.
In onze gemediatiseerde samenleving staan sociaal-culturele volwassenenorganisaties voor de uitdaging
werk te maken van hun zichtbaarheid. Ze moeten een draagvlak creëren door hun ambities en realisaties uit
te dragen in de samenleving.
De financiële en economische crisis heeft impact op organisaties. Overheidsmiddelen komen onder
druk te staan, publieke financiering wordt scherper onder de loep genomen, organisaties worden geresponsabiliseerd om hun inkomstenstromen te diversifiëren, enz. Sociaal-culturele volwassenenorganisaties verkennen daarom nieuwe organisatieformats, alternatieve juridische vormen en hebben verhoogde aandacht
voor hun financiële werking. Dit stelt hen in staat middelen te verzamelen voor de realisatie van hun missie.
Socius ondersteunt sociaal-culturele volwassenenorganisaties om ze verder te laten uitgroeien tot krachtige organisaties voor een verbeelde toekomst.

I. LERENDE LEIDINGGEVENDEN
Leidinggeven aan een team vergt inzichten en vaardigheden die je niet op de schoolbanken meekrijgt. Hoe maak je
van een team een (h)echt team? Hoe motiveer je medewerkers? Hoe ga je om met weerstand tegen verandering of
met conflicten? … Socius zet in op de ondersteuning van sterke leidinggevende professionals.
Als leidinggevende ben je genoodzaakt om verschillende leiderschapsstijlen te hanteren, waaronder
ook een coachende stijl. Hierbij heb je niet alleen oog voor je resultaten, maar besteed je ook voortdurend
aandacht aan je medewerkers: feedback geven én ontvangen, delegeren, overleggen, instructies geven, … In
de vorming ‘Coachend leidinggeven’ reikten we inzichten aan en deelden leidinggevenden hun ervaringen.
“Vooral kapstokken, handvaten om aan de slag te gaan in mijn toekomstige job als leidinggevende. De
praktijkuitwisseling met andere leidinggevenden vind ik ook zeker en vast een meerwaarde!”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Coachend leidinggeven’)
Leidinggevenden moeten hun team in een soms onzekere context leiden: veranderende omgevingsfactoren, werkdruk, beperkte middelen, …. Dit brengt druk met zich mee. Daarom is het belangrijk om te werken
aan de weerbaarheid van je team én jezelf. Tijdens de online vorming ‘Weerbaarheid bij leidinggevenden
en teams’ bekeken we wat energievreters zijn in het werk als leidinggevende, hoe ermee om te gaan en wat
leidinggevenden kunnen doen om zichzelf en hun team veerkrachtig te maken.
Bestuurders hebben een fundamentele taak in het leiden van organisaties. Ze zijn de hoeders van de
richting van de organisatie, zowel inhoudelijk als zakelijk. Om deze rol kwalitatief te vervullen moeten ze op
de steun van het operationele deel van de organisatie kunnen rekenen. Het is de taak van de leidinggevende
om dit vlot te laten verlopen. Tijdens de Zoom-sessie ‘De kwaliteit van je bestuur versterken’ bekeken we hoe
leidinggevenden de kwaliteit van hun bestuur kunnen versterken.
Bij heel wat sociaal-culturele organisaties was telewerk al voor de coronacrisis ingeburgerd. Voor andere
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was het een keuze uit overmacht. Maar ook organisaties die over lokale afdelingen beschikken zijn vertrouwd
met leidinggeven vanop afstand. Dat voegt een extra dimensie toe aan de taken van leidinggevenden. Ze
sturen medewerkers aan die ze niet of minder vaak zien. Ze zetten in op teamontwikkeling met personen die
niet altijd fysiek samenzitten. Daarover ging het in de online vorming ‘Leidinggeven vanop afstand: enkele
basisinzichten’.
De coronacrisis haalde het werk van de meeste organisaties uit de sector ondersteboven. Organisaties
werden gedwongen om snel op zoek te gaan naar manieren om met deze onverwachte situatie om te gaan.
Leidinggevenden moesten daarbij zeer creatief te werk gaan en stonden voor heel wat uitdagingen. Tijdens
de online uitwisseling ‘Hoe pakken we de coronacrisis aan?’ wisselden de deelnemers ervaringen en tips uit
met hun collega’s.
In uitzonderlijke periodes worden organisaties geconfronteerd met een nieuwe dynamiek. Sommige
aspecten hiervan geven energie, andere roepen meer twijfels op. Het is belangrijk om na te denken over de
manier waarop organisaties hun heropstart aanpakken. De begeleiding van de medewerkers bij de heropstart, de reorganisatie van het werk en de communicatie naar het team en de achterban zijn maar enkele
zaken die leidinggevenden doordacht moet opnemen. Tijdens de online uitwisseling ‘Terug opstarten na
corona, hoe pakken we het aan?’ wisselden leidinggevenden hun plannen rond de heropstart van hun organisatie uit.
De intervisie ‘Versterk jezelf als leidinggevende’ kon omwille van de coronamaatregelen niet doorgaan.

II. STERKE ORGANISATIES
Sociaal-culturele praktijken floreren in sterke organisaties met goede leidinggevenden en een goed bestuur.
Daarom helpen we organisaties bij de ontwikkeling van een diversiteitsbeleid, hun interne processen en het voeren
van een kwaliteitsbeleid.
Organisaties moeten een goede match maken tussen de motivaties van vrijwilligers en hun eigen doelstellingen. Om vrijwilligers blijvend te motiveren moeten ze die match doortrekken in hun vrijwilligersbeleid
van welkom tot afscheid. En dat voor alle types van vrijwilligers. Tijdens de tweedaagse vorming ‘Motivatie
en missie matchen in vrijwilligersbeleid’ kregen de deelnemers zicht op de belangrijkste werkprincipes en
bouwstenen om een missiegedreven vrijwilligersbeleid in hun organisatie uit te bouwen. De eerste dag van
deze vorming vond plaats in de lokalen van Socius, het vervolg werd aangepakt via vier online sessies.
In hun streven naar verdere professionalisering worden kleine organisaties met extra uitdagingen
geconfronteerd om hun doelen met een beperkte groep medewerkers te realiseren. Het is begrijpelijk dat
hierdoor de meeste energie en aandacht naar de inhoudelijke werking gaat, maar ook kleine organisaties
moeten inzetten op hun zakelijk beleid. Tijdens de vorming ‘Zakelijk beleid voor kleine organisaties’ reikten
we kennis, ideeën, voorbeelden en tools aan en gingen we in op verschillende domeinen van het zakelijk
beleid van organisaties.
“Het was heel interessant om een overzicht te hebben van wat het zakelijk beleid nu juist allemaal inhoudt, want ik zag
de bomen niet meer door het bos. Daarnaast heb ik geleerd dat kwaliteitsbeleid belangrijk is voor kleine organisaties
en het helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn. Door de voorbeelden kan je er zelf mee aan de slag gaan.”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Zakelijk beleid voor kleine organisaties’)
Een aantal organisaties uit de sector hebben ervaring met EFQM 2013 of deelaspecten ervan. Ondertussen
is er de herwerkte versie EFQM 2020. Deze versie integreert enkele aspecten die het model nog relevanter
maken voor sociaal-culturele organisaties. Tijdens de oline vorming ‘Introductie in EFQM’ maakten de deelnemers kennis met de basisinzichten van EFQM 2020. We organiseerden de vorming tweemaal.
Met het project ‘Meer kleur in je medewerkersploeg: inzetten op een divers personeelsbeleid’ zorgen we
ervoor dat organisaties advies op maat krijgen bij de aanpak en uitwerking van hun sollicitatieprocedure
voor vaste en freelance medewerkers. We selecteerden drie consulenten die de deelnemende organisaties
konden inschakelen, waarbij Socius tot 2/3 van de kostprijs op zich nam. In 2020 ontvingen we van drie
organisaties een vraag om begeleiding, die omwille van corona niet kon doorgaan.
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Dankzij een project gesteund door MVO Vlaanderen ontwikkelen Pulsenetwerk, Kunstenpunt, Faro, VAF,
FOS, Route 2030 en Socius een instrument om de duurzaamheidsstrategie van organisaties op te zetten of
te optimaliseren. De geplande workshop ‘Aan de slag met de Sustatool’ kon niet plaatsvinden omdat het
instrument nog in volle ontwikkeling is.
De training ‘Spelregelverandering’ kon omwille van de coronamaatregelen niet plaatsvinden. De vorming ‘Uitrol nieuwe code cultural governance’ en ‘Samenwerken en netwerken’ konden najaar 2020 niet
doorgaan en worden begin 2021 opnieuw aangeboden.

III. COMMUNICATIE VERSTERKEN
Ook voor sociaal-culturele organisaties is een doordachte aanpak van hun communicatie van groot belang.
Communicatie helpt om doelgroepen te bereiken en doelstellingen te realiseren. Bovendien levert het ook een
belangrijke bijdrage aan het imago, de erkenning en dus ook de financiering van organisaties.
Met de collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’ reikt Socius een platform aan waarop communicatieprofessionals van gedachten kunnen wisselen en van elkaar leren. De bijeenkomsten van de groep volgden
doorgaans hetzelfde stramien. In de voormiddag nodigden we een spreker uit om tekst en uitleg te geven bij
een onderwerp dat de groep zelf bepaalde. In de namiddag namen de deelnemers het woord en gingen ze
aan de slag met hun eigen vragen of die van hun collega's. De groep kwam twee keer samen in de vormingslokalen van Socius, twee bijeenkomsten vonden online plaats.
Een effectief communicatiebeleid veronderstelt een geïntegreerde en integrale aanpak van de communicatie
van je organisatie. Tijdens de vorming ‘Communicatiebeleid en -strategie’ kregen de deelnemers een introductie in socialprofitcommunicatie en formuleerden we antwoorden op enkele belangrijke vragen die organisaties hebben met betrekking tot hun communicatiebeleid. We organiseerden deze vorming tweemaal.
“Eindelijk legt iemand uit hoe je een specifieke doelgroep kunt definiëren. Goed overzicht van het nut en bereik
van de sociale media. Zeer bruikbare basis van communicatiebeleid. Zeker ook nuttig als je al een tijdje in de
sector werkt.”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Communicatiebeleid en -strategie’)
De vorming ‘Diversiteitscommunicatie’ wilde sociaal-culturele professionals inspireren en nieuwe inzichten en vaardigheden aanbieden om aan diversiteitscommunicatie te doen. Ingrid Tiggelovend, auteur van
het boek ‘Diversiteitscommunicatie. Verbindende communicatie & marketing’, stond in voor de begeleiding
van de vorming. Aan bod kwamen vaardigheden voor een actief diversiteitsbeleid, gerichte publiekswerving, verbindende communicatie in woord en beeld en het uitwerken van een verbindend verhaal, vrij van
stereotypes.
UiTPAS is het Vlaamse spaar- en voordelenprogramma dat vrijetijdsparticipatie stimuleert met extra aandacht voor mensen in armoede. Met UiTPAS kan je een schat aan participatiegegevens verzamelen om zo je
publiek beter te leren kennen en daarmee communicatie te voeren en acties op te zetten. In de informatiesessie ‘UiTPAS’ legden we stap voor stap uit hoe UiTPAS een meerwaarde kan betekenen voor organisaties.
De sessie was een samenwerkingsverband met publiq en werd driemaal aangeboden.
Jaarlijks voeren meer dan 28.000 organisatoren meer dan 215.000 activiteiten in de UiTdatabank in. Door
je aanbod een keer in te voeren, staat het ook meteen op heel wat vindplaatsen, online en offline. Publiq,
de organisatie die de databank beheert, is volop bezig met een grondige hertekening van de databank en
website. Samen met Socius bekijkt publiq hoe we het cursus- en vormingsaanbod op de site beter kunnen
profileren en meer aandacht geven. Naar aanleiding hiervan organiseerde Socius een online sessie ‘Thema’s
UiTdatabank’.
Omwille van de coronacrisis konden verschillende vormingsactiviteiten rond communicatie niet plaatsvinden. De meerdaagse opleidingen ‘Communicatie voor socialprofitorganisaties’ en ‘Marketing voor
socialprofitorganisaties’ worden net zoals ‘De Communicatiekliniek’ volgend jaar opnieuw aangeboden.
De vorming ‘Contentstrategie’ en de workshop ‘Opstellen van een communicatieplan’ zullen in de loop van
2021 aangeboden worden in het kader van de geplande communicatie-ateliers.
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IV. EUROPEES AAN DE SLAG
Organisaties kunnen dezelfde doelen en ambities delen. Door zich onderling te verbinden kunnen krachtige partnerschappen ontstaan. Dat hoeft zich niet te beperken tot de landsgrenzen. Heel wat organisaties zetten nu al met
buitenlandse organisaties projecten op of opereren in internationale netwerken. Deze organisaties kunnen rekenen
op ondersteuning bij de realisatie van hun internationale ambities.
Het Europees subsidieprogramma Erasmus+ ondersteunt sociaal-culturele organisaties die internationaal willen samenwerken rond alles wat met vorming en leren te maken heeft. Kernactie 1 subsidieert
cursussen, workshops, stages en leerervaringen van sociaal-culturele medewerkers in het buitenland.
Kernactie 2 ondersteunt strategische partnerschappen en staat open voor projecten van organisaties uit de
niet-formele en informele educatie. Tijdens een infosessie onder begeleiding van Renilde Reynders (agentschap EPOS) konden de deelnemers kennisnemen van de mogelijkheden die het programma biedt.
De infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de Burger’ kon niet plaatsvinden, maar wordt in 2021
opnieuw aangeboden.

V. FINANCIEEL VEERKRACHTIGE ORGANISATIES
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zijn op zoek naar nieuwe inkomstenbronnen. Ze verkennen alternatieve
juridische organisatievormen waarmee ze hun socialprofitdoelen kunnen bereiken: projectwerking, crowdfunding,
verkoop van diensten, enz. Daarom ondersteunt Socius organisaties in het verder ontwikkelen van hun financieel
beleid en in hun zoektocht naar aangepaste organisatievormen.
Overheden besparen en mensen zijn er minder happig op om betalend lid te worden van een vereniging.
Een duurzaam financieel beleid voeren betekent in dat geval dat organisaties best een bredere denkoefening
uitvoeren rond hun businessmodel. In de vorming ‘Nieuwe businessmodellen voor verenigingen’ maakten
de deelnemers kennis met de praktijk en de theorie.
Socius nam een actieve rol op in De Zaak Cultuur, een reeks van drie online sessies die inzoomden op
de toekomst van de cultuursector. De Zaak Cultuur was een gezamenlijk initiatief van het Circuscentrum,
Cultuurconnect, Cultuurloket, Demos, FARO, Kunstenpunt, meemoo, OP/TIL, publiq, Pulse, VAF, VI.BE en
Socius. Socius stond mee in voor de sessie ‘Financiële veerkracht’. Aan twaalf spraakmakers werd gevraagd
om een brief te schrijven vanuit het jaar 2030. In die imaginaire toekomst staat het culturele ecosysteem er
financieel uitstekend voor. De brieven blikken terug op de huidige periode en beschrijven de stappen die
naar dit toekomstbestendig cultureel ecosysteem geleid hebben. Het debat op 4 december destilleerde de
kernideeën uit de brieven en legde ze voor aan een expertenpanel: Sigrid Bousset (onafhankelijk cultuurmanager in de letteren), Dominique Savelkoul (directeur Mu.ZEE en Permekemuseum), Jeroen Sleurs (directeur
Gezinsbond) en Marijke Vandebuerie (directeur Film Fest Gent).
“Het is niet evident om concrete zaken zomaar in te voegen in je organisatie. Meer een eyeopener rond efficiëntie
en dergelijke meer.”
(uit evaluatieformulier ‘Nieuwe businessmodellen voor verenigingen’)
De infosessie ‘3 subsidieregelingen voor projecten met sociaal-culturele ambities’ werd omwille van de
coronamaatregelen geannuleerd.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 3
De dynamiek in het sociaal-culturele werkveld om samen een meer inclusieve,
democratische, solidaire en duurzame samenleving te realiseren is versterkt.
We leven in een tijdsgewricht waarin maatschappelijke veranderingen en uitdagingen stilaan een diep
besef doen groeien dat verder doen zoals we bezig zijn niet langer een optie is. De oude antwoorden en recepturen volstaan niet meer om de complexe en hardnekkige maatschappelijke en ecologische uitdagingen aan
te pakken. We moeten op zoek naar vernieuwing, naar maatschappelijke innovatie.
Als maatschappelijke actor wil het sociaal-cultureel werk bijdragen tot relevante maatschappelijke innovaties. Relevant in die zin dat ze de ‘spelregels’ van onze samenleving – zoals die zijn bepaald door cultuur,
structuren, macht en economische wetmatigheden – zo veranderen dat ze meer democratisch, inclusief,
solidair en duurzaam worden. Dat doet het sociaal-cultureel werk door sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen die hiertoe bijdragen. Deze stroom van initiatieven vormt zo een voorafspiegeling van de nieuwe
spelregels die het sociaal-cultureel werk in onze samenleving wil introduceren en verankeren.
Sociaal-culturele praktijken dragen bij tot relevante maatschappelijke innovaties. Daarom willen we ze
ondersteunen, versterken en zichtbaar maken.

I. MEETUP ‘DIGITAL IN NON-PROFIT’
De meetup ‘Digital in non-profit’ is een open ontmoetingsplek voor iedereen die met digitale transformatie in de (Vlaamse) non-profitsector bezig is. De bedoeling van de bijeenkomsten is het uitwisselen van
kennis en ervaring over allerlei aspecten van digitalisering in de non-profitsector. Tijdens de bijeenkomst
in februari ging Katrien de Troyer (projectmanager Cultuurconnect) in op het maken van keuzes in leertechnologie. Inge Devos en Relinde Theunynck (vormingsdienst ACV) lichtten toe hoe ze de ontwikkeling van
e-learning voor hun leden aanpakten.
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen en implementeren
van nieuwe beleidskaders.
Op 7 juli 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In de algemene toelichting omschrijft de decreetgever het sociaal-cultureel volwassenenwerk als een
belangrijk onderdeel van een democratische samenleving. De nieuwe wetgeving moet het sociaal-cultureel
volwassenenwerk “de mogelijkheid bieden om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de
hedendaagse samenleving, wil de intrinsieke waarde van het sociaal-cultureel volwassenenwerk koesteren en de
veelzijdigheid en de dynamiek van het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterken. Dit moet bijdragen tot een
sterkere zichtbaarheid en profilering van de sector.”. Het nieuwe decreet stelt organisaties en de sector voor
uitdagingen. Als steunpunt willen we ondersteuning bieden aan organisaties en het werkveld om zich te
aligneren op het nieuwe decreet.
Onder invloed van de Vlaamse decentralisatiepolitiek maken lokale overheden vanaf de jaren negentig
in toenemende mate werk van een cultuurbeleid. Een beleid dat ook ondersteuning van het sociaal-cultureel
werk behelst. Vijfentwintig jaar later zijn zowel de lokale overheden als het werkveld sterk veranderd. Lokale
overheden worden steeds belangrijker voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Bij die overheden groeit ook het besef dat ze voor de aanpak van deze uitdagingen best een partnerschap aangaan met
de burgermaatschappij. Lokale overheden zoeken naar vitale coalities met die burgermaatschappij waarvan
het sociaal-cultureel werk een belangrijk onderdeel vormt.

I. SPOREN NAAR EEN NIEUW DECREET
In 2017 gaf de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het nieuwe decreet voor het sociaal-cultureel
volwassenenwerk. Socius voorziet een uitgebreid vormingsaanbod om organisaties te ondersteunen zodat ze zich
kunnen aligneren op het nieuwe beleidskader.
Tijdens de online ‘Kennismakings- en oriëntatiedag voor nieuwe erkende organisaties’ heetten we de
organisaties die toetreden tot het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk hartelijk welkom in de sector.
We lieten de deelnemers kennismaken met het aanbod en de dienstverlening van Socius en gaven een uitgebreide introductie in het terrein.
“Het was interessant om enkele organisaties van dichterbij te leren kennen en zo ideeën op te doen voor samenwerkingen. De informatie van de Administratie was ook heel nuttig om een goed overzicht te hebben van de
komende beleidsperiode.”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Kennismakings- en oriëntatiedag voor nieuwe erkende organisaties’)
Het is lang niet altijd vanzelfsprekend voor organisaties om de laboratoriumrol op te nemen. Tijdens
het webinar ‘De laborol realiseren in je organisatie’ formuleerden we een antwoord op een aantal vragen.
Wat moeten we in het sociaal-cultureel werk begrijpen onder de laboratoriumrol? Wat is maatschappelijk
innoveren? Hoe kunnen we de relatie met de functies begrijpen? Hoe kan je in je organisatie gunstige voorwaarden creëren voor het realiseren van de laboratoriumrol? …
Voor organisaties is het beleidsplan de basis van hun werking voor de periode 2021-2025. Dit plan
houdt rekening met de beoordelingselementen uit het decreet dat organisaties uitdaagt om hun bijdrage
(impact) en voortgang aan te tonen. Op die manier is het voortgangsrapport een belangrijk document voor
de volgende visitatieronde. Organisaties besteden daarom best van meet af aan aandacht aan de wijze
waarop ze hun voortgang en resultaten monitoren, evalueren en rapporteren. Het online vormingstraject
‘Impactgericht werken en je voortgang rapporteren’ bood een kader en reikte aandachtspunten en tips aan.
Het traject besloeg meerdere dagdelen op maat van organisaties met een regionale werking, ‘verenigingswerk’, ‘bewegingswerk’ en ‘vormingswerk’.
De ‘Projectengenerator’ en het ondersteuningsaanbod ‘Laborol@home’ konden niet doorgaan, ook het
geplande webinar over het nieuwe decreet vond niet plaats maar wordt begin 2021 opnieuw aangeboden.
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II. INZETTEN OP VITALE COALITIES
Het lokale beleidsniveau neemt in belang toe. Daarmee start ook de zoektocht naar een hernieuwde relatie tussen lokale overheden en de burgermaatschappij. Als onderdeel van de bredere burgersamenleving heeft ook het
sociaal-cultureel werk hier alle belang bij. Socius wil in dit proces alle betrokken spelers bouwstenen en inspiratie
aanreiken.
Burgers slaan de handen in elkaar om samen maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Soms met
een bestuur of andere organisaties als partner, vaker wars van alle bestaande instituties. Lokale overheden
maken van hun kant werk van burgerparticipatie en zoeken manieren om ruimte te creëren voor deze initiatieven. Met wisselend succes. Wat kunnen lokale besturen ondernemen om een rijke voedingsbodem voor
burgerinitiatieven te laten ontstaan? En hoe kunnen ze die initiatieven laten bloeien? Dàt was de centrale
vraag van ons inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven laten bloeien’. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende sprekers aan het woord: Mohamed Ridouani (burgemeester stad Leuven), Elke Plovie (UCLL),
Erik Béatse (Hal 5), Igor Geubbelmans (ex-afdelingshoofd Vrije Tijd Balen), Geert Laarmans (dorpsconsulent
Mechelen), Christa Truyen (Vormingplus Kempen), Annelies Van der Donckt (projectleider stadsontwikkeling in Vilvoorde) en Gie Van den Eeckhaut.
Tijdens de methodiekendag ‘Aan de slag met burgers’ zetten we vier verschillende methodieken en handelingskaders in de kijker: ‘De Oasis game en de gemeente Wetteren’, ‘Werken met burgers: een handelingskader ontwikkeld door Vormingplus Kempen en Socius’, ‘Van plek naar gedeelde wij-k’ en ‘Over CitizenDEV,
Connecteurs en ABCD’. Ze werden stuk voor stuk ontwikkeld in en/of voor het sociaal-culturele werkveld. De
vier webinars hadden ten slotte met elkaar gemeen dat ze inspiratie boden om lokaal aan de slag te gaan met
bewoners die elkaar niet noodzakelijk kennen.
“Alles zat heel goed in elkaar, mooie balans tussen (theoretische) duiding en inspiratie voor concrete actie.
De verschillende invalshoeken en praktijkvoorbeelden maakten de methodiekendag afwisselend, erg
inspirerend ... en goed verteerbaar J. Tegelijk liep een mix van basisprincipes en werkzame elementen voor
burgerschapspraktijken als een rode draad doorheen alle sessies die samen een coherent en leerrijk geheel
vormden.”
(uit evaluatieformulier methodiekendag ‘Aan de slag met burgers’)
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BREED

DBEELD
BREEDBEELD WAT MAG JE DE
KOMENDE VIJF JAAR VAN
SOCIUS VERWACHTEN?

Met dit voortgangsrapport sluiten we de beleidsperiode 2016-2020 af. We richten
nu resoluut de blik vooruit om in een nieuwe beleidsperiode sociaal-culturele
organisaties en initiatieven in hun civiel actorschap te versterken. Met ons
beleidsplan voor 2021-2025 zijn we daar ook helemaal klaar voor. Wat mag je de
komende vijf jaar van het steunpunt sociaal-cultureel werk verwachten?
Max Frans & Hilke Charels
WAT VOORAFGING
Een beleidsplan schrijf je natuurlijk niet in 1-2-3. Eind 2018 gaven we de aftrap van ons beleidsplanningsproces met de verzameling van alle gegevens. We kozen ervoor om veel aandacht en tijd
te investeren in een behoefteonderzoek, zowel bij onze primaire als secundaire doelgroepen. Dat
bij onze primaire doelgroepen besteedden we uit aan onderzoeksbureau Indiville1, het andere
voerden we zelf uit.
Alle verzamelde data vormden de basis van een SWOT-analyse en een reeks beleidsuitdagingen
die we met heel ons team en bestuur meticuleus onder de loep namen tijdens een beleidstweedaagse. Het resultaat? Duidelijke beleidskeuzes en een set strategische en operationele
doelstellingen.
Ons nieuwe beleidsplan – inclusief een zakelijk plan – werd voorgelegd aan een externe beoordelingscommissie die de subsidieaanvraag en het bijhorende subsidiebedrag positief adviseerde.
Na dit positief advies startte een onderhandeling met de Vlaamse Regering die leidde tot een
addendum bij onze subsidieaanvraag en een goedgekeurde beheersovereenkomst.

ONZE MISSIE
We ijveren voor een democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. Sociaalculturele praktijken dragen daar wezenlijk toe bij. Daarom versterken we sociaal-culturele organisaties en initiatieven in hun civiel actorschap.
We werken aan praktijkondersteuning en -ontwikkeling en het delen van ervaringen, kennis en
expertise. We zetten in op verbinding binnen en buiten het werkveld en brengen sociaal-culturele
actoren en hun bijdrage aan de samenleving in beeld.
We oriënteren onze werking op de vragen en behoeften van onze stakeholders en nemen tegelijkertijd de rol op van inspirator en vernieuwer.
Onze doelen realiseren we klantgericht, met zin voor kwaliteit en respect voor diversiteit.
Samenwerken en netwerken staan daarbij voorop.
Als erkend, autonoom en pluralistisch steunpunt voor sociaal-cultureel werk zijn we partner
van het werkveld en van de Vlaamse overheid.

1
Je komt meer te weten over de resultaten van dit onderzoek in het artikel ‘De noden en behoeften van onze primaire
stakeholders’ dat je terugvindt in ons Voortgangsrapport 2019. Je kan dit downloaden via socius.be/publicatie.
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Max Frans & Hilke Charels

VAN PLAN NAAR PRAKTIJK
Ons beleidsplan is klaar, de nieuwe beleidsperiode is ingezet. Tijd om al onze doelen in de praktijk te
brengen en om onze decretale taken – praktijkondersteuning en -ontwikkeling, platformfunctie, beeldvorming en promotie – op te nemen.
We ontwikkelden een set van 4 strategische en 16 operationele doelstellingen. In ons beleidsplan schetsen we bij al deze doelstellingen in grote lijnen onze werking voor de volgende vijf jaar. Per operationeel doel
geven we ook aan hoeveel personeels- en werkingsmiddelen we willen inzetten om dat doel te realiseren.
Een gedetailleerd overzicht van al deze doelen zou ons te ver leiden, maar we bundelden de belangrijkste
informatie ook in een 10-puntenprogramma om je snel en gericht zicht te geven op onze toekomstplannen.

ONS 10-PUNTENPROGRAMMA
1. We ondersteunen civiel actorschap in het sociaal-cultureel werk. Dat zit in ons DNA.
2. We zorgen voor een gevarieerd aanbod aan ondersteuningsinitiatieven. We doen dat op maat, off- en
online. We hebben daarbij deskundigheidsbevordering, kennis- en ervaringsdeling, ontmoeting en netwerking als resultaat voor ogen.
3. We zetten in op vraaggestuurde werking. We doen dat door gerichte interventies uit te voeren of we verwijzen door naar andere geschikte begeleiders.
4. We ontwikkelen onze expertisegebieden voortdurend: sociaal-cultureel handelen, werken met vrijwilligers, aansluiting vinden op een cultureel diverse en digitale samenleving, organisatieontwikkeling,
communicatie en marketing.
5. We kiezen voor drie meerjarige ontwikkeltrajecten:
•

we werken een ondersteuningspakket uit rond de sociaal-culturele rollen en functies,

•

we nemen het voortouw in een traject rond de politiserende rol en verspreiden en implementeren het
samen met andere actoren uit het bredere sociaal werk uit,

•

we bouwen met anderen aan een ondersteuningsnetwerk voor burgerinitiatieven.

6. We trekken de kaart van onderzoek:
•

we stellen een onderzoeksagenda op vanuit twee perspectieven: praktijk en beleid,

•

we maken sectorbrede analyses op basis van subsidieaanvragen en voortgangsrapporten,

•

we voeren onderzoek naar de waarde en betekenis van civiel sociaal-cultureel actorschap voor de
samenleving.

7. We dragen het collectieve verhaal en de betekenis van het werkveld uit. We brengen de diversiteit van de
praktijken en de output van het werkveld in beeld.
8. We brengen de praktijkgemeenschap en zijn stakeholders tijdens sectorevenementen bijeen.
9. We maken een landschapstekening en een maatschappelijke contextanalyse ter ondersteuning van het
werkveld.
10. We stellen kennis en expertise ter beschikking en vormen zo een schakel naar andere sectoren, de opleidings- en onderzoekswereld en het beleid. We verbinden het werkveld met buitenlandse expertise en
praktijk.

Met ons nieuwe beleidsplan en het 10-puntenprogramma behouden we wat goed was, maar trekken we
tegelijkertijd nieuwe sporen om sociaal-culturele organisaties en initiatieven nog beter te versterken in hun
civiel actorschap.

60

Socius Voortgangsrapport 2020

BREEDBEELD

Wat mag je de komende vijf jaar van Socius verwachten?

ONS DOELPUBLIEK
Een belangrijke wijziging schuilt in het doelpubliek waarop we ons richten. Als steunpunt voor het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen en Brussel zijn we er voor alle sociaal-culturele werkers en organisaties. We
blijven ons in eerste instantie richten tot alle erkende en gesubsidieerde organisaties uit de sector van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk, maar met de start van de nieuwe beleidsperiode zijn we er daarnaast ook
voor niet-erkende civiele sociaal-culturele oganisaties, initiatieven en de mensen die zich ervoor inzetten.
Ben je een bestuurder, een agogische beroepskracht, een leidinggevende, een freelancer, IT’er, communicatiemedewerker of een zakelijke professional die een civiele sociaal-culturele praktijk of organisatie
vormgeeft? Bijvoorbeeld de trekker van een burgerinitiatief met een sociaal-culturele focus? Of een vrijwilligerscoördinator in een niet-gesubsidieerde sociaal-culturele organisatie? Ook dan ben je bij ons welkom.
Ten slotte willen we ook aanspreekbaar en betekenisvol zijn voor de Vlaamse overheid, lokale overheden,
belangenbehartigers, voor de sector relevante opleidingsverstrekkers en onderzoekscentra en verschillende
bovenbouwactoren.

“Met ons nieuwe beleidsplan en het 10-puntenprogramma behouden
we wat goed was, maar trekken we tegelijkertijd nieuwe sporen om
sociaal-culturele organisaties en initiatieven nog beter te versterken
in hun civiel actorschap.”
OPEN AANBOD EN VRAAGGESTUURDE WERKING
Uiteraard mag je ook de komende vijf jaar rekenen op een gevarieerd aanbod aan praktijkgerichte
ondersteuningsinitiatieven, op maat, off- en online: vormingen, workshops, inspiratiedagen, webinars, …
Bovendien stemmen we ons aanbod af op maat van verschillende doelgroepen en hun ervaringsniveau. Zo
zijn er trainingen en vormingsreeksen speciaal voor beginners, voor gevorderden, voor afdelingsbegeleiders,
voor communicatiemedewerkers …
Welke thema’s je terugvindt in ons open aanbod? Dat is echt heel divers: van ondersteuning voor
agogische medewerkers in hun sociaal-culturele praktijk tot vrijwilligerswerking, organisatieontwikkeling, marketing, communicatie en de digitale mogelijkheden voor jouw praktijk tot relevante subsidiekaders, aansluiting bij een superdiverse samenleving en expertise-uitwisseling over het ondersteunen van
burgerinitiatieven.
Tot slot zal je ook in de nieuwe beleidsperiode met jouw specifieke vragen bij ons terechtkunnen. We vinden het namelijk belangrijk dat we op maat kunnen werken. Samen verkennen we jouw vraag, we bekijken
of we de nodige competenties in huis hebben en realiseren maatgerichte interventies in jouw organisatie.
Hebben we die expertise niet in huis, dan zorgen we voor een gerichte doorverwijzing.

MEERJARIGE TRAJECTEN EN ONDERZOEKEN
In de komende vijf jaar zullen we stevig inzetten op verschillende meerjarige ontwikkeltrajecten en
onderzoeken.
In drie ontwikkeltrajecten zetten we – samen of in dialoog met partners – stappen vooruit in het opbouwen van kennis en inzichten en het ontwikkelen van ondersteuningsmateriaal:
•

In een eerste traject werken we een ondersteuningspakket uit rond het onderbouwen, vormgeven en
expliciteren van de sociaal-culturele rollen en functies in de praktijk.

•

Daarnaast nemen we het voortouw in een traject rond politiserend handelen. Dit doen we samen met
andere spelers uit het bredere sociaal werk.

•

Tot slot bouwen we mee aan een ondersteuningsnetwerk voor burgerinitiatieven in onze samenleving.
Zo krijgt initiatief van onderuit een plaats en de kans om zich verder te ontwikkelen.
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Maar we trekken ook de kaart van onderzoek:
•

We stellen een onderzoeksagenda sociaal-cultureel werk op met relevantie voor de praktijk en het beleid.

•

We maken sectorbrede analyses op basis van de subsidieaanvragen en voortgangsrapporten van de
erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Waarop wil de sector de komende vijf jaar inzetten?
Hoe willen organisaties deze beleidsperiode het verschil maken? Tegelijk bieden zo’n analyses ook een
inkijk in de diversiteit van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Zo willen we bijdragen aan het verhogen van de kennis en inzichten over de sector.

•

Ten slotte besteden we een onderzoek uit dat peilt naar de waarde en betekenis van civiele sociaalculturele praktijken voor de samenleving. Zo onderbouwen we niet alleen de bijdrage van deze sector aan
een samenleving in verandering, maar maken we die ook zichtbaar.

“De landschapstekening zal een beschrijving inhouden van de belangrijkste sociaal-culturele spelers, hun rollen, positionering en relaties
met de bredere samenleving. Maar ook de belangrijkste uitdagingen,
kansen en bedreigingen voor ons werkveld.”
ONZE MEDIA
Jou ondersteunen, dat doen we niet enkel met een mix van on- en offline activiteiten, maar ook met
onze media. Alles wat je moet weten om helemaal mee te zijn vind je op onze site: inspirerende praktijken,
projectoproepen, sectornieuws, …
Maar onze media zijn eigenlijk ook jouw media. We zijn namelijk altijd op zoek naar straffe praktijken,
mooie verhalen en rake columns om te verspreiden in de sector. Eén keer per jaar doen we dat in ons Sociusmagazine, en nog veel vaker doen we dat in de vorm van blogs, video’s op ons YouTube-kanaal en natuurlijk
ook op Facebook en Twitter. Neem dus zeker contact met ons op als je een bericht wil verspreiden of een
inspirerende praktijk wil delen.
Die praktijken kunnen dan rekenen op een mooie plek in onze vitrine. Want we gaan de Socius-site grondig hertekenen zodat die nog meer een helder beeld schetst van het civiel sociaal-cultureel werkveld en een
staalkaart biedt van praktijken en initiatieven die onze sector zo straf maken.

LANDSCHAPSTEKENING EN MAATSCHAPPELIJKE CONTEXTANALYSE
Ons werkveld en de maatschappelijke omgeving waarin we als sector actief zijn, veranderen continu. Om
je hier als sector en als beleid toe te kunnen verhouden, maken we werk van een landschapstekening en een
maatschappelijke contextanalyse die deze veranderingen in beeld brengen.
De landschapstekening zal een beschrijving inhouden van de belangrijkste sociaal-culturele spelers,
hun rollen, positionering en relaties met de bredere samenleving. Maar ook de belangrijkste uitdagingen,
kansen en bedreigingen voor ons werkveld.
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Daarnaast brengen we de meest relevante evoluties en trends in beeld en verwerken we informatie over
de internationale ontwikkelingen op het vlak van de civiele samenleving – en de vragen die deze ontwikkelingen oproepen. Een vette kluif dus en vooral een schat aan informatie die we eind 2023 zullen ontsluiten.
Tegen dan mag je ook een uitgekiende maatschappelijke contextanalyse van ons verwachten. Mooi op
tijd voor je subsidieaanvraag eind 2024. Want om weloverwogen strategische keuzes te kunnen maken in
je beleidsplan, heb je een helder beeld nodig van de maatschappelijke omgeving waarin je opereert en de
recente ontwikkelingen die zich daarin voordoen.

GEDEELD NARRATIEF EN STERKE PRAKTIJKEN
Het civiel sociaal-cultureel werkveld kent een rijke schakering aan thema’s, doelgroepen en praktijken
waar voortdurend nieuwe initiatieven en organisaties op de voorgrond treden. Tegelijkertijd heeft het geen
eenduidige, sterke en gedragen identiteit. Een gedeeld en geëxpliciteerd narratief draagt hiertoe bij, net
zoals de veelheid aan initiatieven en praktijken die erachter schuilgaan.
Daarom zullen we in de nieuwe beleidsperiode het collectieve verhaal en de betekenis van het werkveld
actief naar onze partners en stakeholders uitdragen en nog meer inzetten op het in beeld brengen van de
praktijken en output van het werkveld. Zo willen we de beeld- en identiteitsvorming van het sociaal-cultureel
werk versterken.

“In de komende vijf jaar zullen we stevig inzetten op verschillende
meerjarige ontwikkeltrajecten en onderzoeken.”
ONTMOETEN, NETWERKEN EN ERVARINGEN DELEN
Als steunpunt nemen we een platformfunctie op in de sector en brengen we mensen samen. Daarom
krijg je in de vele initiatieven en events die we organiseren de kans om collega’s uit de praktijkgemeenschap
en stakeholders van het sociaal-cultureel werk te ontmoeten, met hen te netwerken en ervaringen te delen.
Dan moet je naast ons vormingsaanbod ook maar denken aan ons jaarlijkse Trefevent, de
Communicatiekliniek en het inspiratiemoment voor burgerinitiatieven. Bovendien nemen we deze beleidsperiode ook deel aan de Sociaal Werk Conferentie in 2022, organiseren we een Festival van de Democratie in
2024 én een evenement rond culturele diversiteit in het sociaal-cultureel werk in 2025.

BRUGGEN SLAAN
Als steunpunt ontwikkelden we doorheen de jaren veel kennis en expertise over het werkveld.
Verschillende stakeholders kloppen hiervoor bij ons aan. Denk maar aan beleidsmedewerkers die op basis
van kennis en inzicht hun beleid willen voeden. Of opleidingsmedewerkers die willen aansluiten op deze
arbeidsmarkt. Maar ook de onderzoekswereld doet een beroep op ons helikopterperspectief en onze diepgaande terreinkennis.
Ook in de nieuwe beleidsperiode stellen we alles in het werk om vanuit onze positie als kennis- en expertisecentrum een brug te slaan van de sector naar belangrijke stakeholders.

MEER WETEN?
Wil je graag nog meer weten over onze plannen voor de volgende vijf jaar? Ons beleidsplan er volledig op
nalezen? Of een blik werpen op onze beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap?
Dat kan, ga naar www.socius.be/beleidsplan voor alle info.
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Als steunpunt bieden we een brede waaier van activiteiten aan voor sociaalculturele werkers en organisaties. Al deze activiteiten vormen samen ons open
aanbod. Maar daarnaast leveren we ook maatwerk. Zo spelen we in op specifieke
behoeften en vragen van één of meerdere organisaties. Vragen die niet altijd
beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, studiedag of workshop. Dat
noemen we onze vraaggestuurde werking.

Via onze vraaggerichte manier van werken krijgen we ook een beter zicht op de ondersteuningsbehoeften
van de professionals en organisaties uit de sector. Dit is waardevolle informatie die we meenemen in onze
eigen planningsprocessen.
‘Ter plekke gaan’ – offline of online in coronatijden – zorgt niet alleen voor een goede voeling met wat
er leeft in het werkveld. Het biedt ons ook leermogelijkheden. Concepten, methoden en inzichten worden
afgezet ten opzichte van praktijken en processen zoals ze zich op de werkvloer afspelen. Dit leren ‘on the job’
stelt onze eigen expertise op scherp.
Maar bovenal is het vraaggericht werken een verhaal van impact. Kennis die we ontwikkelen brengen we
op die plekken waar mensen er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. We slagen er met andere woorden in
om onze knowhow meer te laten doordringen in de werking van organisaties.

37 INITIATIEVEN
Binnengekomen vragen worden telkens besproken en bekeken in verhouding tot de aanwezige expertise
en wederzijdse mogelijkheden op het vlak van tijd en ruimte. Bij vragen waar we geen antwoord op kunnen
bieden, verwijzen we in de mate van het mogelijke door.
In 2020 ontvingen we in totaal 69 vragen van binnen en buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op 29 vragen gingen we om verschillende redenen niet in. Van de 40 vragen die we positief
beantwoordden, resulteerden er uiteindelijk 37 in een ondersteuning ten belope van 42 dagdelen. 1
Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van 2019 toen we 98 vraaggestuurde ondersteuningen realiseerden ten belope van 192 dagdelen. Daar zijn twee verklaring voor.
20% van de vraaggestuurde ondersteuningen uit 2019 waren het rechtstreekse gevolg van de visitaties in
de sector. Organisaties wiens visitatie in een negatieve eindbeoordeling resulteerde, konden bij het steunpunt terecht voor een meerdaags remediëringstraject. 18 organisaties gingen op deze vraag in en konden zo
rekenen op 81 dagdelen ondersteuning.
De coronacrisis zorgde daarnaast voor het wegvallen van een heel pak studiedagen, conferenties en
andere offline activiteiten waarvoor organisaties van binnen en buiten de sector vaak hun weg vinden naar
Socius.

1

Je vindt meer cijfermateriaal over onze vraaggestuurde werking op p.83
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FOCUS NIEUWE BURGERINITIATIEVEN VERRIJKEN
HET MIDDENVELD

Burgerinitiatieven, burgercollectieven, commons … Je kan er niet meer naast
kijken. Ook Socius niet. Met de verbreding van een steunpunt sociaal-cultureel
volwassenenwerk naar een steunpunt sociaal-cultureel werk willen we in de
komende jaren ook betekenisvol zijn voor deze nieuwe spelers op het middenveld.
Een zoektocht.
Nele Vanderhulst

NAAR EEN STEUNPUNT SOCIAALCULTUREEL WERK
Waar tot 2020 de focus van Socius lag op de
ondersteuning van door de Vlaamse overheid
erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties, wordt deze doelgroep vanaf 2021
verruimd. Naast het realiseren van onze kerntaken
voor onze kernsector willen we als steunpunt ook
betekensvol zijn voor andere sociaal-culturele initiatieven in de civiele samenleving.
Dit is het gevolg van een wijzigende overheidsvisie op het subsidiëren van sectorale steunpunten.
Een beleidsvisie die haar beslag kreeg in het verzameldecreet cultuur van 2019. Dit hield onder meer
in dat de Vlaamse overheid in de toekomst niet
langer een steunpunt ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ maar wel een steunpunt ‘sociaal-cultureel
werk’ kon subsidiëren.
Maar dat sociaal-cultureel werk en het bijhorende ‘werkveld’ laten zich moeilijk grijpen,
laat staan afbakenen. Overleg tussen Socius, het
Departement CJM en het toenmalige kabinet
Cultuur bracht meer duidelijkheid. In het verlengde
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk richt het
steunpunt zich in de toekomst op de ondersteuning
van een ruimer veld van ‘civiel’ sociaal-cultureel
werk. Sociaal-culturele overheidsvoorzieningen als
bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra,

cultuurdiensten, vrijetijdsdiensten, … vallen daarmee buiten de scope.

ONDERSTEUNING VAN HET CIVIEL
SOCIAAL-CULTUREEL WERK
Die civiele samenleving, en als onderdeel daarvan
het civiel sociaal-cultureel werk, is een onmisbare
schakel in een levendige democratie. Het is ook een
dynamisch gegeven. Dat is haar sterkte. Steeds weer
opnieuw zien we burgers vanuit een betrokkenheid
en bewogenheid rond allerhande kwesties samen
initiatief nemen in de publieke sfeer. Initiatieven
die van tijdelijke aard zijn of uitgroeien tot een duurzame werking. Deze dynamiek is niet vreemd aan
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. De sociaalculturele volwassenenorganisaties van vandaag zijn
zelf ooit ontstaan vanuit een ‘burgerinitiatief’. Deze
nieuwe sociaal-culturele initiatieven vormen zo,
naast en met gevestigde sociaal-culturele spelers
een samenstroom die dag in dag uit werk maakt
van een een inclusieve, solidaire, democratische en
duurzame samenleving.
Voor dat brede civiel sociaal-cultureel werk wil
Socius er zijn. Maar hoe kunnen we als steunpunt,
naast de gerichtheid op het erkende sociaalcultureel volwassenenwerk, ook voor andere civiele
sociaal-culturele initiatieven betekenisvol zijn?
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Onze kerntaken vormen hierbij ons leidmotief:
•

Welke vragen, noden en behoeften leven er bij
burgerinitiatieven? Hoe kunnen we samen met
anderen mee zorgen voor ondersteuning van
deze initiatieven?

•

Hoe kunnen we zorgen voor de verdere ontwikkeling van de kennisbasis over deze nieuwe spelers van de civiele samenleving? Wat kunnen wij
daartoe bijdragen als steunpunt? Hoe verknopen
we ons met andere expertise- en kenniscentra?

•

Hoe kunnen we bijdragen aan beeldvorming
over burgerinitiatieven als onderdeel van een
ruimer civiel sociaal-cultureel werk? Hoe kunnen we de waarde en betekenis van dit veld op
begrip brengen en uitdragen?

•

Hoe kunnen we onze platformfunctie opnemen?
Hoe kunnen we burgerinitiatieven verbinden
met elkaar, hoe kunnen we connectie maken tussen dit nieuwe civiele initiatief en het bestaande
sociaal-cultureel volwassenenwerk, hoe kunnen
we bijdragen aan een optimale relatie tussen
deze initiatieven en overheden?

“Door bestaand empirisch onderzoek
te ontsluiten willen we bijdragen
tot een gemeenschappelijke kennis
en taal over ‘burgerinitiatieven’.”
Het mag duidelijk zijn dat Socius hierin geen
alleenspeler kan en mag zijn. Enkel door ons als
steunpunt te verbinden met anderen kunnen we
deze kerntaken realiseren. In het opnemen van deze
kerntaken streven we zoveel als mogelijk partnerschappen na.
De ambitie mocht dan van in het begin min of
meer duidelijk zijn. Op welke manier we dit vormgeven is een proces. In 2020 maakte Socius daarin een
doorstart om ook de komende jaren verder op in te
zetten. In wat volgt krijg je een inkijk in dit proces en
de bijhorende realisaties.

HET VELD VERKENNEN
De doelgroepuitbreiding voor het steunpunt riep
direct heel wat vragen op. De verzameling nieuwe
burgerinitiatieven in het sociaal-culturele werkveld
laat zich moeilijk afbakenen, laat staan dat er een
inventaris van bestaat. De ene keer spreekt men van
burgerinitiatieven, dan weer van burgercollectieven,
burgerbewegingen, burgercoöperaties en soms
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ook van commons. We ontberen data, informatie
en kennis over dit nieuwe veld. We gingen directe
gesprekken aan met enkele van deze nieuwe sociaalculturele initiatieven, daarnaast organiseerden we
gesprekken met bevoorrechte getuigen en experten.
Dit volstond niet. Al snel bleek dat er nood was aan
een bredere en diepgaandere verkenning.
In 2020 gingen collega Marc Jans en ik van
start met een ‘veldverkenning burgerinitiatieven’.
‘Veldverkenning’, …. What’s in a name? De veldverkenning heeft niet als bedoeling een inventaris te
maken van bestaande initiatieven. Met de veldverkenning burgerinitiatieven willen we vanuit onze
rol als kennis- en expertisecentrum wel een status
quaestionis opmaken van bestaand empirisch
onderzoek over burgerinitiatieven en brengen we in
kaart welke actoren in Vlaanderen en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zich richten op de ondersteuning en versterking van burgerinitiatieven.
Echter niet met de ambitie om exhaustief en allesomvattend te zijn. We willen hiermee niet grijpen
wat ongrijpbaar is, zoals één van de geïnterviewden
het mooi verwoordde.
Door bestaand empirisch onderzoek te ontsluiten willen we bijdragen tot een gemeenschappelijke
kennis en taal over ‘burgerinitiatieven’. We willen
ook zichtbaar maken wie partners zijn ter versterking van burgerinitiatief en op die manier actoren
met elkaar in contact brengen. Deze verkenning laat
ons als steunpunt ook toe om scherpere en onderbouwde keuzes te maken in het ontwikkelen van een
werking voor dit veld, ons te positioneren en ons te
verbinden met de academische wereld en andere
actoren die een ondersteuningsrol opnemen ten
aanzien van burgerinitiatieven.
Het voorbije jaar investeerden we in de fase van
de gegevensverzameling. Meer dan 60 literatuurbronnen en 30 interviews later liggen meer dan 300
bladzijden aan inzichten, reflecties en feitelijke
gegevens te wachten op een analyse door de onderzoekers. In de tweede helft van 2021 hopen we de
resultaten van die analyse te ontsluiten.

SAMEN BOUWEN AAN EEN
ONDERSTEUNINGSNETWERK VOOR
BURGERINITIATIEVEN
Kunnen wij als tweedelijnsorganisatie betekenisvol zijn voor nieuwe initiatieven in het middenveld die dikwijls lokaal of bovenlokaal spelen? Of
moeten we een specifieke rol opnemen in de ontwikkeling van een breder ondersteuningsnetwerk voor
die burgerinitiatieven? In dit laatste vonden we een

FOCUS

gedeelde ambitie met De Wakkere Burger die reeds
eerste stappen op het terrein had gezet.
Het ‘ondersteuningsnetwerk burgerinitiatieven’
maakt mooi zichtbaar wat een partnerschap kan
betekenen. Het netwerk staat open voor middenveldorganisaties die hun rol als ondersteuner van
burgerinitiatieven willen versterken. De bijeenkomsten van het netwerk bieden de gelegenheid elkaar
te informeren over waar men mee bezig is en te
leren van elkaar. Door externe deskundigen uit te
nodigen (de thema’s worden aangebracht door de
leden van het netwerk) versterken we de capaciteit
van de leden om burgerinitiatief nog beter te ondersteunen. Leden leggen eigen vragen of kwesties voor
waarop anderen input geven.
Veel organisaties rond de tafel zoeken zelf nog
naar een manier waarop ze betekenisvol kunnen
zijn voor burgerinitiatieven en welke plaats ze dit in
hun eigen organisatie (kunnen) geven. Het ondersteuningsnetwerk groeit min of meer organisch.
In de loop van 2020 sloten enkele etnisch-culturele
federaties aan, ingegeven door de vaststelling dat die
vele ontelbare ‘zelforganisaties’ in wezen ook organisaties zijn waar burgers zelf het initiatief nemen.
Het vermaledijde virus heeft ook voor het
ondersteuningsnetwerk een rem op de voortgang
gezet. Een zoekend netwerk als dit was tijdens de
coronapandemie niet top of mind bij veel leden van
het netwerk. De kiemen zijn echter gelegd en de
interesse voor het ondersteuningsnetwerk groeit.

INSPIRATIEMOMENTEN
Het mag ondertussen duidelijk zijn: de vele
nieuwe spelers op het middenveld trekken
de aandacht van velen, ook buiten het erkend
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Beleidsmakers,
organisaties allerhande, steunpunten, belangenbehartigers, kennisinstellingen … vragen zich af hoe
ze zich tot deze nieuwe burgerinitiatieven kunnen
verhouden en hen ondersteunen. Leren van elkaar
en geïnspireerd worden helpt in deze zoek- en leerprocessen. Daarom beslisten we met Socius jaarlijks
een inspiratiemoment rond burgerinitiatieven te
organiseren.
Op 22 september 2020 ging het eerste
Inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven laten bloeien’
door in Hal 5 in Kessel-Lo. De focus lag op wat
lokale besturen kunnen doen als ze het initiatief
van burgers in hun gemeente een plaats willen
geven en versterken. Op welke manier kunnen zij
drempels wegwerken? Hoe zien we de relatie tussen

Nieuwe burgerinitiatieven verrijken het middenveld

ambtenaren en burgerinitiatieven? Wat veronderstelt dit aan opstelling, houding en competenties
van ambtenaren?

“Meer dan 60 literatuurbronnen en
30 interviews later liggen meer dan
300 bladzijden aan inzichten,
reflecties en feitelijke gegevens te
wachten op een analyse door de
onderzoekers.”
Verschillende cases, wetenschappelijke inzichten en een panelgesprek inspireerden zowel lokale
besturen als sociaal-culturele organisaties en initiatiefnemers van burgerinitiatieven over mogelijke
partnerschappen tussen een lokaal bestuur en het
civiele sociaal-culturele veld.
Als sluitstuk van het inspiratiemoment presenteerden we de Socius-publicatie ‘Take Five… vijf
minuten of langer nadenken over hoe gemeenten
lokale burgerinitiatieven laten bloeien’. Aan de
basis van deze publicatie lag een in 2017 door
Socius georganiseerde studiereis over de relatie
tussen lokale besturen en burgerinitiatieven in de
provincie Noord-Brabant (Nederland). In opvolging
van deze studiereis formuleerde een lees- en studiegroep in de zomer van 2018 een aantal verdiepende
inzichten over hoe die gerealiseerd kan worden. Uit
die ervaringen en inzichten ontstond Take Five, een
leidraad voor reflectie en het maken van keuzes.
In 2021 staat een tweede inspiratiemoment
burgerinitiatieven gepland. Op de agenda staat
de bekendmaking van de resultaten van de
veldverkenning.

BURGERINITIATIEVEN EN DE
RELATIE MET LOKALE BESTUREN
In februari lanceerde de VVSG, de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten, een oproep tot
experten voor het ‘Labo Lokale Burgerparticipatie’.
Vlaams minister van Samenleven en Binnenlands
Bestuur Bart Somers initieerde een partnerschap
met VVSG dat zich gedurende drie jaar focust op
lokale burgerbetrokkenheid, inspraak en cocreatie. Het opzet van het Labo van lokale besturen
en experts: het inventariseren en analyseren van
innovatieve lokale praktijken die cocreatief worden
aangepakt en/of door burgerinitiatief geïnitieerd.
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Vanuit de vaststellingen dat burgerinitiatief vaak
in een lokale context ontstaat en zich verder ontwikkelt, en dat de relatie met een lokaal bestuur een
rol speelt of kan spelen voor verschillende aspecten
van het burgerinitiatief (erkenning, financiële of
logistieke ondersteuning, …), stelde Socius zich
kandidaat om haar expertise in te zetten in het Labo.
De kandidatuur werd een deelname.
De deelname aan het Labo heeft voor Socius
een dubbel effect: we krijgen meer kennis en
inzicht over nieuwe ontwikkelingen in het lokale
sociaal-culturele veld en de relatie ervan met het
lokaal bestuur. Daarnaast biedt het ons mogelijkheden om ons netwerk met onder andere VVSG
maar ook de andere experten in dit Labo uit te
breiden.
De deelname aan het Labo laat ons toe om
beleidsvisies en evoluties met betrekking tot
burgerparticipatie op het Vlaamse bestuursniveau
op te volgen. Maar onze deelname maakt het ook
mogelijk om sociaal-culturele expertise vanuit de
rijkdom en diversiteit van de civiele samenleving in
te brengen.

METHODIEKENDAG: ALS
PROFESSIONAL AAN DE SLAG MET
BURGERS
Als het gaat over de versterking van burgerinitiatieven zien we onze methodiekendag ‘Aan de
slag met burgers’ van 7 december 2020 als een
buitenbeentje.
De methodiekendag was niet gericht op burgerinitiatieven of ondersteuners zelf, maar focuste op
niet-georganiseerde burgers of bewoners van een
bepaalde wijk of gemeenschap. De centrale vraag
was of en hoe sociaal-culturele werkers burgers
kunnen laten stilstaan bij hun eigen leefomgeving,
hen kunnen sensibiliseren voor leefwereldkwesties
en zo misschien de kiem leggen van een nieuw
burgerinitiatief.
De dag bestond uit vier webinars waarin vier
verschillende methodieken en handelingskaders
in de kijker werden gezet. Ze werden stuk voor
stuk ontwikkeld in en/of voor het sociaal-culturele
werkveld en bieden inspiratie om lokaal aan de slag
te gaan met bewoners die elkaar niet noodzakelijk
kennen. Naast eigen materiaal dat in samenwerking met Vormingplus Kempen werd ontwikkeld,
gaven we ook een forum aan andere organisaties
en opleidingsinstellingen om hun eigen methodieken en kaders voor te stellen. Zo wijdde BRAL vzw,

70

Socius Voortgangsrapport 2020

stadsbeweging voor Brussel, een webinar aan de
resultaten van het participatieve actieonderzoek
CitizenDev. HOGENT introduceerde op welke
manier participatieve praktijken opgezet kunnen
worden in veranderende buurten. De Gemeente
Wetteren tot slot kwam haar ervaringen toelichten
met de Braziliaanse methodiek van de Oasis Game.

“Onze deelname aan het Labo
Lokale Burgerparticipatie laat ons
toe om beleidsvisies en evoluties
met betrekking tot burgerparticipatie op het Vlaamse bestuursniveau
op te volgen.”
EN NU VERDER
In het beleidsplan 2021-2025 van Socius definieerden we de versterking van burgerinitiatieven als
een ontwikkeltraject. Er is geen welomlijnd plan,
er is geen uitgebouwd structureel partnership. Er is
wel een duidelijke opdracht en ambitie. We houden
de vinger aan de pols van de civiele samenleving die
voortdurend evolueert. We bekijken stap voor stap
in overleg met andere actoren wat vanuit het perspectief van initiatiefnemers van burgerinitiatieven
zinvol en relevant is. De kiemen hiervan werden in
2020 gelegd en zetten we de komende beleidsperiode verder.

FOCUS

Nieuwe burgerinitiatieven verrijken het middenveld
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CENTRU

NICATIERMATIEUM
COMMUNICATIE- EN
INFORMATIECENTRUM

Socius ondersteunt de werkers en organisaties uit de sector niet alleen met een
aanbod aan vormingen, maar reikt ook op andere manieren een helpende hand.
Als steunpunt willen we hét communicatie- en informatiecentrum zijn voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk. Daarom zetten we een uitgebalanceerde
mix in van (digitale) publicaties, websites, databanken en social media. Via deze
kanalen verspreiden we informatie, tools, kennis, praktijkvoorbeelden ... die een
kompas en referentiepunt kunnen zijn voor sociaal-cultureel werkers en al wie het
sociaal-cultureel werk een warm hart toedraagt.

We onderwerpen onze media aan een voortdurende monitoring en voeren bij-sturingen uit
indien nodig. Zo houden we de vinger aan de pols van de informatie-behoeften van de sociaalculturele beroepskrachten en organisaties, volgen we het gebruik van onze kanalen op de voet en
kijken we uit naar manieren waarop we vanuit onze communicatieopdracht de doelstellingen uit
ons beleidsplan nog beter kunnen realiseren.

1. WEBSITES
I. SOCIUS.BE
De Socius-site bericht niet alleen over onze eigen werking, maar ook over onder andere de
sociaal-culturele actualiteit, initiatieven, praktijken, praktijktheorie en onderzoeksprojecten.
Cijfers 1 januari – 31 december 2020
› 194.845 bezoeken
› 116.879 bezoekers
› 483.566 bezochte pagina's
› 2,5 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek
BLOGS

Via tweewekelijkse blogs zetten we in op de ondersteuning van professionals uit de sector en
proberen we op een toegankelijke, verhalende manier relevante content aan te bieden. In 2020
publiceerden we 38 blogs op onze site.
- Zo ga je als organisatie bewust om met verandering (8 januari)
- Investeren in een sociaal-cultureel project? Dat kan met een cultuurkrediet (27 januari)
- Fred Dhont over cultuureducatie (video) (4 februari)
- Een straffe praktijkbeschrijving: over ‘t leven (13 februari)
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- We gaan op Erasmus en nemen mee … (19 februari)
- How-to: in 7 stappen succesvol een webinar organiseren (5 maart)
- Impactgedreven werken met ‘Theory of change’ (video) (19 maart)
- Liefde is … samen eten bij Cultureghem en De RuimteVaart (19 maart)
- Telewerken: tips en tricks (20 maart)
- Jouw digitale gereedschapskist om samen te werken en te communiceren (23 maart)
- Video & chat: welk platform moet ik kiezen? (30 maart)
- Welk platform moet ik kiezen? (video) (2 april)
- Help! Mijn site is gehackt (2 april)
- Subsidieregelingen voor sociaal-culturele projecten (video) (9 april)
- Hoe veilig is Zoom? (13 april)
- Samenwerken met andere organisaties: yay or nay? (23 april)
- Podcastgalore: wat de afwas me leerde over interculturaliteit (28 april)
- Corona: brandstof voor politiserend werken (20 mei)
- 9 tips voor meer interactie in je virtueel vormingslokaal (16 juni)
- Marit Ginevro: “Brave meisjes komen in de hemel, stoute meisjes overal’ (3 september)
- Nieuwe vormen van verenigen: pionieren op een scharniermoment (16 september)
- Hoe kunnen gemeenten lokale burgerinitiatieven laten bloeien? (23 september)
- “Diversiteitscommunicatie is eigenlijk normaliteitscommunicatie: het hoort zo te zijn” (7 oktober)
- Een handelingskader om politiserend te werken (video) (28 oktober)
- Briefwisseling Anya Topolski en Mark Elchardus over waarden en normen (video) (19 november)
- Ode aan de sociaal-cultureel werker (video) (25 november)
- Aan tafel met onze minister van Cultuur (video) (25 november)
- Een nieuwe wereld na corona? (video) (25 november)
- Politisering in de strijd tegen racisme (video) (1 december)
- Chantal Mouffe over de radicale democratie (video) (2 december)
- Hoe stel je je kritisch op tegenover Siri en Alexa? (video) (3 december)
- Waarom zwijgen geen optie is (video) (7 december)
- Pulse neemt je mee op digitale praktijksafari bij Hof van Busleyden (video) (8 december)
- Een cultureel vaccin voor de Oostendse woonzorgcentra (9 december)
- Betül Demirkoparan: “Theekransjes zijn leuk maar je mentaliteit is het belangrijkste, niet wat je eet of
drinkt” (9 december)
- Amani El Haddad: “De persoonlijke banden in onze sector tonen dat sociaal-cultureel werk meer is dan
wérk” (10 december)
- Els Vrints: “Als mensen zich gehoord zien, gebeurt er iets magisch” (14 december)
- Simon Luyts: “Laten we de coronacrisis gebruiken als hefboom voor verandering” (15 december)

(SAMEN)WERKEN IN TIJDEN VAN CORONA

Naar aanleiding van de coronacrisis lanceerden we in maart de online bevraging ‘Hoe kunnen we helpen?’. Met deze bevraging peilden we naar de ondersteuningsbehoeften van organisties in de sector nu
ze geconfronteerd werden met de coronamaatregelen en de ‘digitale omslag’ die hiermee gepaard ging.
Als antwoord op de vragen die we ontvingen, publiceerden we onder meer de webpagina ‘(Samen)werken
in tijden van corona’. Op deze pagina bundelden we blogs, video’s, tutorials en tools om sociaal-culturele
organisaties snel op weg te zetten bij het digitaal (samen)werken.
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REAGEREN OP JE PREADVIES

Voorjaar 2020 waren de bevoegde beoordelingscommissies klaar met hun predaviezen naar aanleiding
van de subsidieaanvragen van de landelijke sociaal-culturele volwassenenorganisaties. Deze organisaties
konden – indien gewenst – een schriftelijke reactie indienen. Om ze hierbij te helpen, publiceerde Socius
in april 2020 de webpagina ‘Reageren op je preadvies? We zetten je op weg’. De pagina bundelde de belangrijkste informatie voor de meeste beoordelingselementen. Blogs, artikels, presentaties met verdiepende
informatie en een verhelderende screencast over de sociaal-culturele rollen en functies.

II. CORONAGIDS.BE
Begin juni publiceerde Socius de ‘Coronagids sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten’ op
de site coronagids.be. Doorheen 2020 werden aangepaste versies van de gids online geplaatst na afstemming met de opeenvolgende protocollen voor de cultuursector. De website biedt daarnaast een overzicht van
protocollen, charters en leidraden uit andere (deel)sectoren. Je vindt meer informatie over de coronagids op
p.39 van dit voortgangsrapport.
Cijfers 5 juni – 31 december 2020
› 30.656 bezoeken
› 20.092 bezoekers
› 34.981 bezochte pagina's
› 1,1 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek

III. TREFWEEK2020.SOCIUS.BE
Van maandag 16 november tot en met vrijdag 20 november 2020 organiseerde Socius een online editie
van de jaarlijkse Trefdag. De digitale Trefweek bestond uit een combinatie van live webinars, debatten en
video’s. De videoverslagen van zowat alle sessies konden bekeken worden via de Trefweeksite, Facebook en
YouTube. Dat resulteerde in volgend gecumuleerd aantal views.
Sessie

Views

Tussen straat en staat: politisering in de strijd tegen racisme

343

Wat betekenen waarden en normen in het sociaal-cultureel werk anno 2020?

274

Chantal Mouffe over de radicale democratie

516

Hoe stel je je kritisch op tegenover Siri en Alexa?

199

Pulse neemt je mee op digitale praktijksafari bij Hof van Busleyden

327

Waarom zwijgen geen optie is

563

Een nieuwe wereld na corona? Wat leert de geschiedenis ons over pandemieën?

566

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Thomas Decreus

222

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Barbara Janssens

370

Een nieuwe wereld na corona? We vragen het aan Bleri Lleshi

180

Maud Vanhauwaert – You’ll never guess who

572

Maud Vanhauwaert – Vooruitzicht

232

Maud Vanhauwaert – De toren van Babel

751

Maud Vanhauwaert – Heim

145

Maud Vanhauwaert – Ode aan de sociaal-cultureel werker

4.096
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Cijfers 15 oktober – 31 december 2020
› 4.542 bezoeken
› 2.722 bezoekers
› 16.283 bezochte pagina's
› 3,58 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek

IV. WERKENBIJ.SOCIUS.BE
Naar aanleiding van de nakende pensionering van verschillende medewerkers, lanceerde Socius in 2018
de site werkenbij.socius.be. Via dit online platform publiceren we onze vacatures en geven we potentiële
sollicitanten een inkijk in het reilen en zeilen van onze organisatie. In het kader van de aanwerving van een
stafmedewerker ‘digitale ontwikkeling/webmaster’, werd de site najaar 2020 opnieuw online gezet.
Cijfers 1 januari – 31 december 2020
› 1.948 bezoeken
› 1.503 bezoekers
› 4.192 bezochte pagina's
› 2,1 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek
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V. AFDELINGSBEGELEIDING.SOCIUS.BE
Om afdelingsbegeleiders te ondersteunen ontwikkelde Socius in 2017 de online ‘Levensfasetest’. Voor
de ontwikkeling van deze test baseerden we ons op onderzoek van Joris Piot (UCLL) naar de ondersteuningsbehoeften van afdelingen in sociaal-culturele verenigingen. Via de site krijgen gebruikers snel zicht op de
levensfase waarin een afdeling zich bevindt. Daarnaast worden ze via enkele korte artikels en video’s wegwijs
gemaakt in een begeleiding op maat van elke levensfase.
Cijfers 1 januari – 31 december 2020
› 1.876 bezoeken
› 1.540 bezoekers
› 3.979 bezochte pagina's
› 2,1 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek

VI. CANONSOCIAALCULTUREELWERK.BE
Het sociaal-cultureel werk kent een rijke en lange geschiedenis. Dit levendig werkveld met een grote
diversiteit aan sociaal-culturele praktijken wordt gedragen door vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk, het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de amateurkunsten, de samenlevingsopbouw, bibliotheken,
cultuur- en gemeenschapscentra, …
Socius en de Canon Sociaal Werk lanceerden in oktober 2013 een digitale canon over de geschiedenis
van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen. De canon biedt studenten, professionals en beleidsmakers
historische inzichten door hoogtepunten uit 250 jaar sociaal-cultureel werk in kaart te brengen.

VII. PRETTIGGELEERD.BE
Sinds 2002 herbergt prettiggeleerd.be het (kalendergebonden) educatief aanbod van sociaal-culturele
volwassenenorganisaties dat overgenomen wordt uit de UiTDatabank. De hosting van de site is sinds september 2015 in handen van publiq, terwijl Socius instaat voor de inhoudelijke redactie van de activiteitenkalender. De bezoekcijfers kenden een vrije val in 2020 wat uiteraard te verklaren valt door de coronamaatregelen die de organisatie van vrijetijdsactiviteiten verhinderden. In 2021 wordt de site offline gezet en zal de
verspreiding van het vormings-/cultuureducatief aanbod exclusief verlopen via de UiTDatabank.
Cijfers 1 januari – 31 december 2020
› 9.858 bezoeken
› 8.907 bezoekers
› 34.201 bezochte pagina’s
› 3,5 gemiddeld aantal bezochte pagina’s per bezoek
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2. SOCIAL MEDIA
I. TWITTER – @SOCIUSTWEETS
Via Twitter berichten we over de sociaal-culturele actualiteit en bieden we praktijkgerichte informatie
aan. Daarnaast volgen we via de lijst 'SCVWorganisaties' de activiteiten en realisaties van organisaties uit de
sector op de voet op.
› 2.168 volgers

II. FACEBOOK – SOCIAALCULTUREEL
De Facebookpagina 'Sociaalcultureel' prikkelt met inspirerende verhalen over sociaal-cultureel werk
en toont hoe sociaal-culturele praktijken en de mensen erachter bijdragen aan een samenleving die meer
democratisch, duurzaam, inclusief en solidair is. Nieuwsberichten, blogs, interviews, boeiende activiteiten,
campagnes en praktijken ... via ‘Sociaalcultureel’ blijf je up-to-date.
› 1.431 volgers
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3. PUBLICATIES
I. E-ZINE
In 2020 verstuurden we 10 digitale nieuwsbrieven. De nieuwsbrief bevat een selectie van de belangrijkste
nieuws- en blogberichten van de Socius-site. Eind 2020 telde het e-zine 2.517 abonnees.

II. SOCIUS-MAGAZINE
In november 2020 verscheen het vijfde jaarmagazine van Socius. De publicatie zoomde in op onze werking maar liet ook vooral de werkers uit de sector aan het woord. Op deze manier geven we gevolg aan twee
belangrijke communicatiedoelstellingen uit ons beleidsplan 2016-2020: een heldere communicatie over de
missie en werking van Socius én het zichtbaar maken van verbindingen tussen werkers en organisaties in
het brede sociaal-culturele werkveld.

III. TAKE FIVE
Naar aanleiding van het inspiratiemoment ‘Burgerinitiatieven laten bloeien’ (22 september) bracht
Socius ‘Take Five’ uit (meer informatie op pagina 67 van dit voortgangsrapport). Deze publicatie van Gie Van
den Eeckhaut biedt een kader om doen en denken af te toetsen over hoe gemeenten lokale burgerintiatieven
kunnen laten bloeien. ‘Take Five’ is gratis beschikbaar via de Socius-site.

IV. WERKEN MET BURGERS
In 2015 experimenteerde Vormingplus Kempen met het project ‘Beleef de Ruimte’ waarmee burgers
werden gestimuleerd om korte en krachtige interventies op te zetten in de openbare ruimte. Tijdens dit
experiment ervoer de volkshogeschool dat werken met niet-georganiseerde burgers ‘anders’ was. Socius
en Vormingplus Kempen sloegen de handen in elkaar om de inzichten, tips en valkuilen te bundelen en te
delen met andere sociaal-culturele professionals. Deze samenwerking resulteerde in de publicatie ‘Werken
met burgers’ die naar aanleiding van de methodiekendag ‘Aan de slag met burgers’ gratis online werd
aangeboden.

V. PRO2030
Wat typeert de professionele inzet van sociaal-cultureel werkers vandaag, maar ook in de toekomst?
Pakweg anno 2030? Een uitdagende vraag. Op zoek naar antwoorden bracht Socius de afgelopen jaren heel
wat praktijkwerkers, beleidswerkers, sectorvertegenwoordigers, opleiders en onderzoekers samen. Het
PRO2030-onderzoek resulteerde in een beroeps- en competentiekader voor de sociaal-cultureel werkers
van vandaag en morgen. In het kader van het onderzoek verzorgden we drie publicaties die begin 2021
beschikbaar zullen bij de online lancering van PRO2030: ‘Sociaal-culturele praktijken vormgeven, een stiel
apart – Resultaten van een case-onderzoek’ (Marc Jans), ‘Het sociaal-cultureel handelen tegen het licht’
(Lode Vermeersch) en ‘Theorie op maat van de praktijk’ (Lode Vermeersch).

VI. BELEIDSPLAN SOCIUS 2021-2025
In het ‘Beleidsplan Socius 2021-2025’ zetten we de koers uit van het steunpunt voor de volgende beleidsperiode. We bundelden al onze plannen, ambities en doelen in een publicatie die we voorjaar 2020 aan de
beoordelingscommissie bezorgden. Begin 2021 zal het beleidsplan ook via de Socius-site beschikbaar zijn.
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20
2020 IN CIJFERS

LEESWIJZER

Omwille van de coronamaatregelen moesten we in 2020 ons vormingsaanbod bijsturen. Bepaalde
activiteiten annuleerden we noodgedwongen, andere initiatieven boden we ter vervanging of
bijkomend aan. Zo omvatte ons open aanbod zowel offline als online activiteiten waarvan we
de resultaten hier gebundeld presenteren. Personen die zich inschreven op ons online aanbod
beschouwden we hierbij als deelnemers. Bij activiteiten met een groot publieksbereik bleek
het niet altijd mogelijk om na te gaan of elke inschrijving tot een effectieve deelname leidde.
Anderzijds namen we in deze cijfers ook niet het gebruik van de video-verslagen van onze online
activiteiten mee.

OPEN AANBOD
Ons open aanbod omvat al onze publieksgerichte initiatieven: studiedagen, vormingen, collegagroepen,
enz. Aan dit aanbod kunnen zowel professionals van erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties
deelnemen (primaire doelgroep) als medewerkers van andere steunpunten, belangenbehartigers, de overheid, opleidingen, organisaties uit andere sectoren, enz. (secundaire doelgroep).

I. 50 ACTIVITEITEN
Ons open aanbod telde 50 activiteiten. Het gaat hierbij zowel over meerdaagse trajecten als over vormingen van een volledige of een halve dag.

II. 170 DAGDELEN
De activiteiten uit ons open aanbod namen gezamenlijk 170 dagdelen in beslag.

III. 1.440 DEELNEMERS
Ons open aanbod was in totaal goed voor 1.440 deelnemers.
• 796 primaire doelgroep (55%)
› 349 verenigingen (24%)
› 140 bewegingen (10%)
› 108 landelijke vormingsinstellingen (7%)
› 199 volkshogescholen (14%)
• 644 secundaire doelgroep (45%)
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IV. 1.003 UNIEKE DEELNEMERS
1.003 verschillende personen namen deel aan ons open aanbod.
• 447 primaire doelgroep (45%)
› 216 verenigingen (22%)
› 72 bewegingen (7%)
› 64 landelijke vormingsinstellingen (6%)
› 95 volkshogescholen (10%)
• 556 secundaire doelgroep (55%)

V. 1.847 DEELNAMES
Sommige activiteiten namen meerdere dagen in beslag. Onder deelname verstaan we het totaal aantal
dagen dat een persoon deelneemt aan ons aanbod.
• 1.160 primaire doelgroep (63%)
› 500 verenigingen (27%)
› 202 bewegingen (11%)
› 151 vormingsinstellingen (8%)
› 307 volkshogescholen (17%)
• 687 secundaire doelgroep (37%)

VI. 430 UNIEKE ORGANISATIES
We bereikten 430 verschillende organisaties. 107 uit onze primaire doelgroep en 323 uit de secundaire
doelgroep.
• 107 primaire doelgroep (25%)
› 45 verenigingen (11%)
› 27 bewegingen (6%)
› 22 landelijke vormingsinstellingen (5%)
› 13 volkshogescholen (3%)
• 323 secundaire doelgroep (75%)

VII. 84% BEREIK ERKENDE ORGANISATIES SCVW
• 45 van de 55 verenigingen
• 27 van de 35 bewegingen
• 22 van de 24 landelijke vormingsinstellingen
• 13 van de 13 volkshogescholen

VIII. 77% GEMIDDELDE TEVREDENHEID
Deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld tevredenheidscijfer van 77% toe aan onze
activiteiten.
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VRAAGGESTUURDE WERKING
Met onze vraaggestuurde werking spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. We
realiseren deze werking zowel op vraag van professionals van erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties (primaire doelgroep) als op vraag van medewerkers van andere steunpunten, belangenbehartigers, de
overheid, opleidingen, organisaties uit andere sectoren, enz... (secundaire doelgroep).

I. 37 INITIATIEVEN
Onze vraaggestuurde werking telde 37 initiatieven in 2020. 22 initiatieven realiseerden we op vraag van
onze primaire doelgroep, 15 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire doelgroep.

II. 42 DAGDELEN
De initiatieven uit onze vraaggestuurde werking namen gezamenlijk 42 dagdelen in beslag. Voor onze
primaire doelgroep verzorgden we 26 dagdelen, voor onze secundaire doelgroep 16.

III. 175 DEELNEMERS
In totaal namen 175 personen deel aan onze vraaggestuurde werking.
• 107 primaire doelgroep (61%)
› 83 deelnemers uit verenigingen (48%)
› 4 deelnemers uit bewegingen (2%)
› 9 deelnemers uit landelijke vormingsinstellingen (5%)
› 11 deelnemers uit volkshogescholen (6%)
• 68 secundaire doelgroep (39%)

IV. 184 DEELNAMES
Sommige initiatieven namen meerdere dagen in beslag. Onder deelname verstaan we het totaal aantal
dagen dat een persoon deelneemt.
• 114 primaire doelgroep (62%)
› 86 verenigingen (47%)
› 4 bewegingen (2%)
› 9 landelijke vormingsinstellingen (5%)
› 15 volkshogscholen (8%)
• 70 secundaire doelgroep (38%)

V. 33 UNIEKE ORGANISATIES
In 2020 deden 33 verschillende organisaties een beroep op onze vraaggestuurde werking. 19 uit onze
primaire doelgroep en 14 uit de secundaire doelgroep.
• 19 primaire doelgroep
› 8 verenigingen
› 3 bewegingen
› 5 landelijke vorminsginstellingen
› 3 volkshogescholen
• 14 secundaire doelgroep
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KEUKEN
INTERNE KEUKEN

I. FINANCIËN
INKOMSTEN NAAR HERKOMST

Subsidie Vlaamse Gemeenschap
Externe toelage personeelskost

1.347.000,00 euro

87,53 %

129.671,24 euro

8,43 %

Tussenkomst personeelskost

1.900,04 euro

0,12 %

Eigen inkomsten en middelen

60.379,95 euro

3,92 %

1.538.951,23 euro

100,00 %

Personeel

1.190.184,30 euro

81,12 %

Overhead

174.559,39 euro

11,90 %

Werking

102.449,39 euro

6,98 %

1.467.193,08 euro

100 %

Personeel

1.058.613,02 euro

83,01 %

Overhead

165.065,54 euro

12,94 %

TOTAAL

UITGAVEN VOLGENS PIJLER KOSTENSTRUCTUUR

Totaal

BESTEDING WERKINGSMIDDELEN1

Werking

4,04 %

› Ontwikkeling en ondersteuning
› Communicatie en informatie

8.454,19 euro

0,66 %

37.851,48 euro

2,97 %

5.257,62 euro

0,41%

1.275.241,85 euro

100,00 %

› Pleitbezorging
Totaal

Begroting 2020
Uit
Subsidie Vlaamse
Gemeenschap

In

Uit

1.330.000,00 euro

In
1.347.000,00 euro

Overhead

196.935,00 euro

20.705,00 euro

174.559,39 euro

9.493,85 euro

Personeel

1.248.160,00 euro

122.500,00 euro

1.190.184,30 euro

131.571,28 euro

Werking
Totaal
Resultaat

1

Resultaat 2020

158.332,00 euro

100.080,00 euro

102.449,39 euro

50.886,10 euro

1.603.427,00 euro

1.573.285,00 euro

1.467.193,08 euro

1.538.951,23 euro

-30.142,00 euro

71.758,15 euro

Besteding werkingsmiddelen: uitgaven per pijler minus de inkomsten per pijler.
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II. PERSONEEL
Samenstelling personeelsploeg dd. 1 januari 2020.
Personeelslid

Functie

Fred Dhont

directeur

Ann Degline

officemanager

Debbie Bevers

coördinator

Max Frans

coördinator

Gie Van den Eeckhaut

coördinator

Hugo Callens

stafmedewerker

Hilke Charels

stafmedewerker

Jozefien Godemont

stafmedewerker

Jon Goubin

stafmedewerker

Silke Jaminé

stafmedewerker

Marc Jans

stafmedewerker

Ronny Leenknegt

stafmedewerker

Paco Sanogo

stafmedewerker

Vincent Sennesael

stafmedewerker

Nele Vanderhulst

stafmedewerker

Ingrid Matthijs

administratief medewerker

Greet Rupus

administratief medewerker

Veerle Verdoodt

administratief medewerker

Melek Özdemir

logistiek medewerker

SOCIUS-TEAM

› 19 personeelsleden
› 16,50 VTE
EVOLUTIE PERSONEELSBESTAND
20

13,50

16,50

2016

13,70

13,90

2015

14,60

13,90

14,40

13,80

14,20

10

15,25

17,75

18,75

15

2018

2019

2020

5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

VTE % INZETBAARHEID NAAR FUNCTIE EN KERNOPDRACHTEN

Directie en coördinatietaken
Officemanagement

147,35 %
50,00 %
809,60 %

› Ontwikkeling en ondersteuning

542,69 %

› Communicatie en informatie

254,91 %

Administratie en logistiek
Totaal
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2

Werking

› Pleitbezorging

2

2017

12,00 %
304,91 %
1.311,86%

Inzetbaarheid na aftrek tijdskrediet, CAO en leeftijdsdagen.
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III. RAAD VAN BESTUUR & ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling Raad van Bestuur & Algemene Vergadering dd. 1 januari 2020. De Algemene Vergadering
wordt aangevuld met de leden van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.
Dagelijks Bestuur
Voorzitter: Stef Steyaert

Levuur

Ondervoorzitter: Katrien Allaert

Comé

Penningmeester: An Macharis

Vormingplus Citizenne

Raad van Bestuur
Els De Ceuster

Artesis Plantijn Hogeschool

Luc De Droogh

HoGent

Stefaan Gunst

De Rand

Tom Lemahieu

Howest

Piero Pinna

Feniks

Wim Van Roy

De Wakkere Burger

Algemene Vergadering
Selamet Belkiran

Bindus

Barbara Janssens

Netwerk Bewust Verbruiken

Elke Plovie

UCLL

Liesbeth Provoost

Vormingplus Oost-Brabant

Isabel Rainchon

EVA vzw

An Vandamme

ex-JES

Lode Vermeersch

HIVA KULeuven/VUB

IV. CONTACT
Socius – Steunpunt voor sociaal-cultureel werk vzw (erkend door de Vlaamse Gemeenschap als steunpunt
voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk volgens het decreet van 4 april 2003)
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
BE 0430 838 564
RPR Brussel
T 02 215 27 08
E welkom@socius.be
W www.socius.be
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