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Inleiding 
De minister van Cultuur wil komen tot een nieuw beleidskader voor het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk en het participatiedecreet. Tussen 25 november en 14 december 2015 hebben in 

opdracht van de minister van Cultuur vijf focusgroepen over vijf verschillende thema’s 

plaatsgevonden, telkens verdeeld over twee sessies. Deze focusgroepen zijn opgezet met de 

bedoeling om ideeën en standpunten te inventariseren die mogelijk een antwoord bieden op een 

welbepaalde set van vragen per thema. En dus per definitie niet om ‘consensus’ te bereiken rond 

welke kwestie dan ook. Meerstemmigheid was het uitgangspunt.  

Van elke focusgroep is een apart verslag gemaakt. We stellen vast dat de specifieke samenstelling 

van en de effectieve aanwezigheid in de focusgroepen zeker van invloed is geweest op de richting 

waarin de gesprekken zijn geëvolueerd. Dit is een belangrijke reden om geen weging toe te kennen 

aan deze of gene argumenten en deze synthese te lezen als een palet van ideeën. In totaal zijn er 64 

mensen inhoudelijk betrokken (minstens 1 keer aanwezig), waaronder mensen uit het erkend 

sociaal-cultureel werk met volwassenen en mensen uit aanpalende sectoren.  

Doelen, rollen en functies van het sociaal-
cultureel volwassenenwerk 

12 deelnemers: Caroline Cocquyt (Linx+), Marijke 
Pruyt (Arteveldehogeschool), Ine De Rycke (Bond 
Zonder Naam), Steve Maes (Vormingplus Gent-Eeklo), 
Els Pieraerts (çavaria), An Van Damme (ex – JES), Eddy 
Van Lancker (ex federaal secretaris ABVV), Luk 
Vanden Poel (Ateliers voor Werknemersvorming), 
Nienke Van Zwieten (Labo VZW), Jos Gysels 
(Natuurpunt CVN), Chris Van Hoof (KVLV), Wouter 
Goolaerts (zelfstandig coach en trainer) 

Positie van het sociaal-cultureel werk in 
de samenleving, de verhouding tot 
andere beleidsdomeinen en de 
verhouding tot de overheid 

10 deelnemers: Tom Joos (Gezinsbond), Ellen Buntinx 
(Willemsfonds), Mohamed Chakkar (FMV), Greet 
Firlefyn (Vijftact), Ines Verplancke (Ryckevelde), Elke 
Vandeperre (Motief), Bart Noels (Vormingsplus 
M&ZW Vlaanderen) , Sukran Bulut (KifKif), Bart 
Verhaeghe (Verenigde Verenigingen), Dinora De 
Waele (ex-Thomas More) 

Regionale culturele ruimtes 14 deelnemers: Wim Merckx (Voedselteams), Jan De 
Braekeleer (Wisper), Koen Van Den Broeck (Landelijke 
Gilden), Jef Van Hoof (Actiedorpen Roemenië), An 
Macharis (Citizenne), Jef Van Eyck (Vormingplus 
Kempen), Lode Draelants (IC), Dietlinde Oppalfens 
(Curieus), Anja Van Roy (Lasso), Marijke Leye (Dienst 
cultuurparticipatie Gent), Joke Steenhoudt (Vierde 
wereld Aalst), Fred Gillebert (CC Westrand Dilbeek), 
Piet Forger (stad Leuven), Peter Dauwe (Lets 
Vlaanderen) 

Participatie voor iedereen 13 deelnemers: Riet Ory (Femma), Veer Dusauchoit 
(De Rode Antraciet), Marleen Heysse (Vormingplus 
Halle Vilvoorde), Klaartje Van Kerckem (Merhaba), 
Wim Verlinde (KWB), Diederik Janssens 
(Welzijnsschakels), Annick Clauwaert (Vorming en 
Actie), Peter Lambreghts (Onafhankelijk Leven), Geert 
Steendam (Pianofabriek), Lieve de Bosscher (vzw De 
Sloep), Chris Truyens (Samenlevingsopbouw), Karin 
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Nelissen (Buurtwerk 't Lampeke), Naïma Charkaoui  

Organisatieformats en professionaliteit 15 deelnemers: Koen Deweer (Konekt), Isabelle 
Poppe (EVA), Barbara Janssens (Netwerk Bewust 
Verbruiken), Ivy Goutsmit (FMDO), Koen Van de 
Merckt (Vormingplus Waas en Dender), Kristien 
Meersschaert (ZorgSaam), Danny Jacobs (BBL), Anke 
Grooten (Sociare), Joris Piot (UCLL), Katrien Allaert 
(Comé), Diane Devriendt (Markant), Mariet Ghaye 
(Impuls), Emelie Carpentier (Impuls), Eric Bradt 
(Neos), Annemarie Gielen (Pax Christi) 

Per focusgroep – en dus per thema – zijn vier tot zeven deelvragen geformuleerd. De deelnemers 

kregen vooraf een tekst waarin het thema en de specifieke vragen voor de focusgroep werden 

gesitueerd tegenover de bestaande toestand, tegenover de Vlaamse beleidscontext (regeerakkoord 

Vlaamse regering 2014-2019, Interne staatshervorming) en tegenover de beleidslijnen die de 

minister van Cultuur wenst uit te zetten (kerntakenplan Cultuur, Jeugd, Sport en Media, beleidsnota 

2014-2019,  de beleidsintenties ten aanzien van het decreet sociaal-cultureel werk met volwassenen 

en het participatiedecreet). Aan de deelnemers werd gevraagd om zo mogelijk een beknopte 

schriftelijke voorbereiding te maken als uitgangspunt voor de gesprekken.  

Op 11 december vond een expertentafel met wetenschappers plaats. Aan de onderzoekers was 

vooraf de vraag gesteld om op basis van hun onderzoekswerk, aanbevelingen te formuleren voor een 

toekomstgericht Vlaamse beleid voor het sociaal-cultureel volwassenwerk en het participatiedecreet. 

Hieraan namen  8 onderzoekers deel: Frank Cockx (UCLL Sociaal Werk), Guy Redig (VUB Psychologie 

en Educatiewetenschappen, Agogiek), Marc Theeboom en Jeroen Scheerder (Steunpunt sport KUL, 

VUB), Joke Vandenabeele (KULeuven Laboratorium Educatie en Samenleving), Wendy Smits en Jessy 

Sjongers (Steunpunt cultuur - UGent, VUB), Lode Vermeersch (VUB/HIVA). Vanwege Vakgroep 

Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent) leverden Maria De Bie, Griet Roets, Angelo Van Gorp en 

Evelyne Deceur enkel een schriftelijke bijdrage. 

De verslagen van deze bijeenkomsten en bijhorende teksten vormen de basis van voorliggend 

document. Al het materiaal is verschillende keren gelezen en zo volledig mogelijk gesynthetiseerd in 

deel 1 van deze tekst. In deze oefening werd een duidelijk spanningsveld zichtbaar tussen een ‘civiel 

perspectief’ en een ‘voorzieningenperspectief’ op de verdere ontwikkeling van het beleidskader voor 

het sociaal-cultureel werk met volwassenen en het participatiedecreet.  In deel 2 werken we dit 

spanningsveld verder uit.  

Het is belangrijk om onderstaande tekst te lezen als een antwoord op de beleidsrichting die de 

minister van Cultuur formuleert. Voor het gemak van de lezer geven we deze beleidsrichting hier 

weer.  

Beleidsrichting minister Gatz 
Uitgangspunten en beleidskwesties voor een nieuw beleidskader 
Een nieuw beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk versterkt de rol en de 
opdracht van het sociaal-cultureel werk omdat het sociaal-cultureel werk een belangrijk 
onderdeel is van de opbouw van een democratische samenleving. 
Een nieuw beleidskader geeft aan hoe de sector kan aansluiten op de uitdagingen gesteld door 
de veranderende samenleving: 
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 Hoe kan de dynamiek, flexibiliteit en veelzijdigheid van het sociaal-cultureel werk op 
lokaal, regionaal en landelijk niveau in een samenleving die volop verandert versterkt 
worden? 

 Hoe kan het sociaal-cultureel werk in een veranderende maatschappelijke omgeving en 
onder economische druk zijn maatschappelijke opdracht blijven realiseren en zijn 
intrinsieke waarde blijven koesteren? 

 Hoe kan het sociaal-cultureel werk nieuwe en actuele vragen aandrijven, traditionele 
werkvormen ter discussie stellen, ruimte bieden aan ontwikkeling en reflectie, nieuwe 
relaties ontwikkelen met een veranderende bevolking? 

 Hoe de dynamiek en maatschappelijke waarde zichtbaar krijgen door initiatieven vanuit 
het veld en impulsen vanuit het beleid? 

 
Beleidsopties 
 Sociaal-cultureel werk behoort tot het beleidsdomein cultuur, opereert op de naad van 

leefwereld en systeem, bestrijkt verschillende levenssferen van mensen en staat in relatie 
tot verschillende maatschappelijke domeinen. 

 Het huidige beleidskader maakt een onderscheid tussen het decreet op het sociaal-
cultureel volwassenenwerk en het participatiedecreet. Een nieuw beleidskader integreert 
zoveel als mogelijk deze werkvelden. Indien nodig kan de optie open gehouden worden 
om voor bepaalde delen een apart, flankerend participatie beleid te voorzien. Inzetten op 
sociaal-culturele en maatschappelijke participatie vormt de kern van een nieuw 
beleidskader voor sociaal-cultureel werk. 

 Een nieuw beleidskader ondersteunt het sociaal-cultureel werk vanuit zijn intrinsieke 
waarde. Vanuit deze visie is het sociaal-cultureel werk een maatschappelijke, 
democratische actor gepositioneerd in een burgermaatschappij waarbinnen verschillende 
rollen worden opgenomen. Naast een erkenning vanuit de intrinsieke waarde kan de 
overheid “vitale coalities” aangaan met deze partner in de aanpak van maatschappelijke 
kwesties. Ze worden 'vitaal' genoemd omdat ze dynamisch en innoverend opereren. Maar 
ook omdat ze betrekking hebben op thema's van 'vitaal' belang: thema's die er echt toe 
doen, waar mensen ook emotioneel of persoonlijk bij betrokken zijn. Ze zijn in die zin 
functioneel - omdat ze oplossingen proberen te creëren op vitale vraagstukken. Maar 
tegelijk zijn ze ook betekenisgevend: ze geven mensen nieuwe perspectieven, ruimtes om 
gezamenlijk opnieuw betekenis te geven aan kwesties van maatschappelijk belang. Vitale 
coalities worden opgezet om in gedeelde verantwoordelijkheid praktijken en diensten te 
'coproduceren'. 

 Inzetten op sociaal-culturele en maatschappelijke participatie vormt de kern van een 
nieuw beleidskader. Een nieuw decreet schept tevens een nieuw of geactualiseerd 
maatschappelijk functiekader voor het werkveld. Waar in het huidig beleidskader 
(sociaal-cultureel volwassenenwerk) wordt uitgegaan van een strikte definitie van de 
sociaal-culturele methodiek, wordt in een nieuw kader ook ingezet op het verduidelijken 
van de rollen van het sociaal-cultureel werk. Mogelijke rollen zijn: kwalificeren (mensen 
toerusten), socialiseren (integreren in, opnemen) en subjectiveren (mensen stem geven). 
Deze meer open benadering moet kansen bieden om te innoveren, duurzame 
samenwerkingsverbanden aan te gaan, breder en diverser te sporen. 

 Het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt opgebouwd via functies. Deze functies 
moeten worden aangepast en verruimd. De verschillende werkvormen moeten de kans 
krijgen om hun eigen missie/visie vorm te geven. Het huidige decreet op het sociaal-
cultureel volwassenenwerk “consacreert” te sterk de huidige werkvormen. Willen sociaal-
culturele organisaties vandaag en in de toekomst antwoorden kunnen formuleren op 
maatschappelijke kwesties dan moeten ze in staat zijn om andere, soms hybride vormen 
aan te nemen. Vorm wordt dus ondergeschikt aan functie. De sociaal-culturele 
organisaties van morgen moeten in staat zijn om enerzijds de noodzakelijke diversificatie 
van organisatie-profielen op te vangen maar ook om op belangrijke maatschappelijke 
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terreinen wezenlijk het verschil te maken. Een nieuw beleidskader kiest voor een functie-
insteek. Er wordt gekozen voor een open benadering waarbij organisaties de keuze wordt 
gelaten om de kaders waarbinnen ze willen werken zelf te bepalen (bijvoorbeeld 
methodieken, juridische organisatievormen, ….), ook in de keuze op welke 
(geactualiseerde) functies (binnen het decretaal kader) wordt ingezet. 

 Het nieuwe beleidskader moet zich inpassen in de nieuwe interbestuurlijke relaties als 
gevolg van de Interne staatshervorming. 

 Sociaal-culturele organisaties opereren in de lokale ruimte, de landelijke (Vlaamse ruimte) 
en een tussenruimte: het regionale. Deze tussenruimte is belangrijk daar de schaal van 
heel wat gemeenten te klein is. Vlaams beleid concentreert zich op het landelijke en op het 
regionale niveau. Door in te zetten op de regio herdefinieert het Vlaamse beleid zijn 
complementariteit ten opzichte van het lokale beleid en kan het Vlaamse beleid het lokale 
beleid stimuleren om het sociaal-cultureel werk te versterken en te dynamiseren. 

 In een nieuw Vlaams beleidskader onderscheiden we het landelijke niveau (organisaties 
met een landelijke werking) en het regionale niveau (organisaties met een regionale 
werking) Organisaties zullen kwalitatief moeten aangeven hoe zij opereren in landelijke of 
regionale ruimtes. Subsidiëring gebeurt op basis van een herijkte inschaling op een aantal 
subsidiecategorieën (enveloppes) voor wat het landelijke niveau betreft en waarbij 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria op elkaar inhaken. Dynamiek wordt ook gecreëerd 
door naast basisfinanciering, budgetten te voorzien in culturele fondsen (op Vlaams en 
regionaal niveau) die flexibel kunnen ingezet worden in relatie tot maatschappelijke 
kwesties en contextkwesties. 

 De omslag van een kwantitatieve benadering naar een kwalitatieve benadering werd 
reeds sterk ingezet bij de vormgeving en uitwerking van het huidig vigerende 
beleidskader. Dit diepen we verder uit in een nieuw beleidskader. Kwantitatieve normen 
worden beperkt ten voordele van een nog sterkere kwalitatieve benadering. Een 
kwalitatieve benadering die geënt is op een strategische beleidsvisie van de minister en 
wordt gevoed door het sociaal-culturele veld en haar belangrijkste stakeholders. Dit kan 
zowel via beleidsplanning als via beoordeling en evaluatie (via monitoring) gecoacht en 
opgevolgd worden. 

 Een nieuw beleidskader gaat uit van een open benadering waarbij organisaties de keuze 
wordt gelaten om de kaders waarbinnen ze willen werken zelf te bepalen binnen een 
decretaal kader (bijvoorbeeld methodieken, juridische organisatievormen, functies...) en 
stimuleert vernieuwing (instroom - uitstroom), innovatie (door bijvoorbeeld juridische – 
of organisatievormvereisten los te laten , door (samenwerkings-)verbanden op te zetten 
met het oog op het vervullen van een culturele rol in een bepaalde geografische ruimte) en 
kwaliteit (door te focussen op de werkingspraktijk en de professional). Dynamiek kan ook 
gecreëerd worden door naast basisfinanciering, budgetten te voorzien in culturele 
fondsen (op Vlaams en regionaal niveau) die flexibel kunnen ingezet worden in relatie tot 
maatschappelijke - en contextkwesties en op beleidsprioriteiten. 

 Gedurende decennia, en met ondersteuning van verschillende overheden hebben we een 
divers cultureel landschap met tal van actoren kunnen uitbouwen. Niet zozeer een 
afstemmingsvraagstuk is aan de orde, wel het stimuleren van samenwerking en 
netwerking binnen dat culturele landschap in functie van het realiseren van zijn 
maatschappelijke rol en functie. Een nieuw beleidskader stimuleert en ondersteunt 
daarom samenwerking en netwerking binnen het sociaal-cultureel werk maar evenzeer 
met het ruimere culturele veld en andere relevante beleidsdomeinen. 
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Deel 1: Mogelijke beleidsrichtingen aan de hand van 11 kwesties 
Hieronder groeperen we het materiaal uit de vijf focusgroepen en de expertentafel rond 11 kwesties, 

waarop een nieuw beleidskader voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk en het 

participatiedecreet een antwoord zou moeten bieden. 

Kwestie 1: Omschrijving en afbakening sociaal-culturele werkveld 
Een eerste belangrijke kwestie heeft te maken met een heldere afbakening van het veld waarop dit 

nieuwe beleidskader betrekking moet hebben. Met andere woorden: welk soort praktijken of 

organisaties wil de minister met dit nieuwe beleidskader vatten – en dus tegelijk: tegenover welk 

soort praktijken en organisaties wil de minister een duidelijke afgrenzing maken.  

In het decreet van 2003 is een duidelijke positionering binnen het beleidsveld sociaal-cultureel werk 

en een afgrenzing gebaseerd op vijf elementen. Ten eerste  vertrekt dit decreet van de idee dat 

organisaties praktijken moeten ontwikkelen volgens een sociaal-culturele methodiek. Deze sociaal-

culturele methodiek biedt een handelingskader, waarin een duidelijke waardenoriëntatie zichtbaar is 

en waarin een aantal doelen en omschrijvingen zijn opgenomen die oriënterend zijn voor de vorm 

die praktijken kunnen aannemen. Ten tweede wordt de afgrenzing gemaakt op basis van drie 

mogelijke werksoorten: de vereniging, de beweging en de vormingsinstelling. In derde instantie is er 

een afbakening op leeftijd: de gerichtheid op volwassenen. Als vierde noteren we een afgrenzing met 

betrekking tot de vrijwilligheid. Tot slot is er een beperking inzake de juridische vorm: de vzw vorm. 

Over een toekomstige omschrijving en afbakening. 

Er is zonder meer overeenstemming dat er een duidelijke omschrijving en afbakening van de sector 

moet komen. In die afbakening moeten een aantal elementen zijn opgenomen.  

 De huidige positie onder cultuur wordt niet gecontesteerd, wel integendeel. Het is een goede 

positie om vanuit een brede invulling van het cultuurbegrip te bewegen op de grens van vele 

levenssferen: arbeid, onderwijs, huisvesting, gezin, hulpverlening, … Vanuit de expertengroep 

wordt aangegeven dat sociaal-cultureel werk mensen aanspreekt in hun ‘autonome tijd’, 

waarmee verwezen wordt naar die momenten waarop mensen hun rol als burger vrij en 

autonoom kunnen opnemen. Het mag duidelijk zijn dat de ‘autonome tijd’ veel ruimer is dan de 

‘vrije tijd’.  

 Sociaal-culturele praktijken en organisaties verhouden zich altijd actief tot de samenleving. Ze 

spelen van onderuit een rol in het publieke debat – daar waar publieke kwesties beslecht 

worden.  

 Het gaat om organisaties die één globale missie met elkaar delen: ze streven naar een duurzame, 

inclusieve, solidaire en democratische samenleving. Ze zijn dus louter missie- en 

waardengedreven in functie van collectieve doelen (en dus niet markt- of winstgedreven) en 

ontwikkelen praktijken die relevant zijn voor die samenleving.  

 Ze organiseren participatie en betrokkenheid van burgers, vaak met vrijwilligers. In de kern doen 

ze dat altijd door mensen samen te brengen, te engageren, te leren, te emanciperen, te 

empoweren en te solidariseren. Sociaal-culturele organisaties doen dat in zekere zin altijd 

allemaal tegelijk in een eigen mix.  

 Burgers zijn en blijven zelf eigenaar en ‘bestuurders’ van de praktijken.  

 Er moet wel een afgrenzing  zijn wat betreft ondersteuning van een sector en de organisaties die 

daartoe behoren, maar deze afgrenzing moet soepel genoeg zijn om zich in de volle breedte van 

de levenssferen te blijven bewegen en om ook samenwerkingen over de verschillende grenzen 

heen mogelijk te maken. 

 Op dit moment wordt slechts één mogelijke ‘rechtspersoon’ erkend, met name de ‘vereniging 

zonder winstoogmerk’. In de toekomst zouden meer vormen mogelijk moeten zijn. Men denkt 
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aan de ‘coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk’ of de ‘stichting’. Belangrijk daarbij is 

dat de mogelijke vormen die  ‘rechtspersonen’ in het sociaal-cultureel werk met volwassenen 

kunnen aannemen ‘future-proof’ zijn. Dat betekent dat ze compatibel zullen moeten zijn met 

toekomstige federale en Europese veranderingen inzake rechtspersonen. Uitgangspunt zou 

kunnen zijn dat enkel die ‘rechtspersonen’ voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen, 

waarvan de winst uitsluitend naar maatschappelijke en uitdrukkelijk niet-commerciële doelen 

kan gaan. Dat moet vastgelegd zijn in een decreet. Aanbeveling is om binnen die voorwaarde een 

regelgeving te ontwikkelen die innovatieve organisatievormen mogelijk maakt (bv. meer hybride 

werksoorten, organisaties met een echt ander uitzicht dan de huidige types). Tot slot wordt 

opgemerkt dat er nu een toestand bestaat waarbij organisaties soms een ‘kluwen’ van VZW’s’ 

opzetten om verschillende functiemixen te kunnen realiseren. Dit zou door de 

erkenningsregelingen en de regelingen inzake rechtspersoon in de toekomst moeten vermeden 

worden.  

Maar uit het materiaal van de focusgroepen worden in een poging om het werkveld scherp te 

omschrijven en af te bakenen toch spanningsvelden duidelijk rond een aantal kwesties. Met name de 

kwesties  maatschappelijke positionering en rollen; de methodiek; de functies en werksoorten. 

Maatschappelijke positionering en rollen. 

Zo is er bijvoorbeeld de kwestie waar we het sociaal-cultureel werk positioneren in de samenleving 

en welke maatschappelijke rollen we voor ogen hebben. En daarmee samenhangend de vraag 

waarom een Vlaams beleid überhaupt zou moeten investeren in sociaal-cultureel werk met 

volwassenen. Of met andere woorden: hoe kan je tegenover de samenleving motiveren dat een 

overheid schaarse middelen investeert in het sociaal-culturele veld?  

Het antwoord op deze vragen laat zich het best vatten in twee verschillende kijken op de positie en 

rol van het sociaal-cultureel werk – een thema dat we in deel twee verder zullen uitwerken. In een 

eerste visie wordt sociaal-cultureel werk geduid als een essentieel onderdeel van de civiele 

samenleving, waarin het democratisch samenleven tot stand komt. In die zin spelen sociaal-culturele 

praktijken een noodzakelijke rol in onze democratie en verdienen zij intrinsiek ondersteuning. Een 

andere visie vertrekt meer van een soort van voorzieningenlogica, waarbij sociaal-culturele 

organisaties vooral ondersteuning verdienen omwille van de gewenste output of noodzakelijke 

functies die ze realiseren, nodig om de samenleving als systeem in stand te houden of te verbeteren. 

Uiteraard is een combinatie van deze beide motivaties mogelijk en verdedigbaar. We gaan even in op 

deze twee verschillende visies: 

 Aan de ene kant is er een tendens om de rol van het sociaal-culturele werk te situeren in het 

maatschappelijk middenveld. De ‘tussenruimte’ tussen burger, politiek of overheid en markt. 

Vanuit die visie is sociaal-cultureel werk, met zijn veelheid aan missiegedreven organisaties 

onderdeel van een autonome en vrije ruimte.  Sociaal-culturele praktijken vormen de schakel of 

het scharnierpunt tussen politiek en burger, op de naad van systeem en leefwereld en vervullen 

daarmee een eigen democratische rol. Het gaat er dan om leefwereldkwesties te vertalen naar 

publieke kwesties (bottom-up) en om samenlevingsambities tot diep in de samenleving te 

brengen (realiseren van missies). Vanuit deze visie zijn de organisaties autonoom om hun rol in 

te vullen en om een eigen functionele insteek te kiezen, juist omdat ze intrinsiek een eigen 

mogelijk coöperatieve maar misschien ook wel weerbarstige rol kunnen opnemen ten aanzien 

van de overheid. Een zekere vrijheid om zelf thema’s op de kaart te zetten, om eigensoortige 

praktijken te ontwikkelen of om eigenzinnige maatschappelijke keuzes als uitgangspunt te 

nemen, is nodig om de begrippen ‘democratie’ en ‘tussenruimte’ echt naar betekenis te kunnen 

invullen. In ieder geval wordt er door aanhangers van deze visie voor gewaarschuwd om een 
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beleidskader te ontwikkelen dat van sociaal-culturele organisaties uitvoerders van een 

overheidsbeleid zou maken. De expertentafel bijvoorbeeld was hierover zeer stellig.  

 Aan de andere kant van het spectrum is een meer functionele of instrumentele  benadering 

zichtbaar. Sociaal-culturele organisaties worden dan gezien als actoren die inspelen of ingezet 

worden op samenlevingsprioriteiten, die – al dan niet – in dialoog tussen 

sector/overheid/samenleving worden bepaald op basis van grondige analyses. Ze hebben de rol 

om nieuwe maatschappelijke oplossingen te bedenken voor actuele maatschappelijke 

uitdagingen – duurzame oplossingen gedacht binnen een langere termijn. Bovendien nemen ze 

de rol op om het samen-leven te versterken: ontmoeten en verenigen, leren en ontwikkelen. En 

voor wat hoort wat: organisaties willen correcte middelen krijgen om die 

samenlevingsprioriteiten en die rollen aan te pakken.  

Sociaal-culturele methodiek: schrappen dan wel behouden en actualiseren 

Zo is er ook de kwestie ‘methodiek’ als verbindend of onderscheidend element.  

 Enerzijds wordt gesuggereerd om die sociaal-culturele methodiek helemaal los te laten, vanuit 

twee verschillende argumenten. Een eerste argument stelt dat het de organisaties zelf zijn die 

verantwoordelijk zijn om verantwoorde praktijken op te zetten vanuit het globale doel van het 

sociaal-cultureel werk en vanuit hun eigen specifieke invullingen daarvan. Het tweede argument 

hiervoor zegt dan weer dat de sociaal-culturele methodiek weliswaar ‘verbindend’ werkt (‘we 

hebben dat in deze sector gemeen met elkaar’) maar niet onderscheidend (‘ook in andere 

sectoren wordt die sociaal-culturele methodiek gebruikt’ – denk aan samenlevingsopbouw, 

jeugdwerk). En dus is dat een argument om deze methodiek niet te gebruiken om af te baken – 

het slechts een interessant ‘handelingskader’ dat organisaties en professionals kan doen 

reflecteren op hun werking.  

 Anderzijds wordt dan weer gesuggereerd om de sociaal-culturele methodiek wel als 

onderscheidend element te gebruiken, omdat het duidelijk richting kan geven aan de werking en 

de werking zelfs kan uitdagen. Maar tegelijk wordt de vraag gesteld om deze sociaal-culturele 

methodiek ernstig te actualiseren. Verscheidene keren is aangegeven dat de term ‘methodiek’ op 

zich misleidend is: het gaat over een wat oudere en vooral een academische invulling van een 

begrip dat door mensen in het werkveld veel meer gebruikt wordt in het kader van heel concrete 

handelingscontexten. In een actualisering moet er alvast meer nadruk gelegd worden op 

‘mensen in hun sociale context’, op ‘mensen in groepen/gemeenschappen’  – in de huidige 

definitie ligt de nadruk te sterk op ‘het individuele’. Bovendien moet in een actuele versie een 

grotere nadruk op een mix van verschillende functies gelegd worden. 

Over functies, functiemix en functietoewijzing of toe-eigening 

Om te beginnen wordt doorheen de focusgesprekken duidelijk dat men het moeilijk heeft om de 

begrippen ‘rollen’ en ‘functies’ helder van elkaar te scheiden als het om sociaal-cultureel werk gaat. 

Gesuggereerd wordt om hier pragmatisch mee om te gaan.  

Sociaal-culturele functies en functiemix 

Er is de weerkerende vaststelling in de focusgroepen dat de vier bestaande functies al een 

behoorlijk functiekader bieden. In de focusgroepen werden uitspraken gedaan over de 

eventuele weging en mix van functies en over het mogelijks toevoegen van nieuwe functies. 

 Er wordt door enkele mensen gesuggereerd om ‘leren’ eventueel een iets meer centrale 

plaats (en dus meer weging) toe te kennen dan de andere drie.  In ieder geval wordt de 

vraag gesteld om er meer nadruk op te leggen dat het typisch sociaal-culturele juist zit in 

de mix van de functies.  
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 In de expertentafel werd gesuggereerd om toch een functie toe te voegen, omschreven 

met woorden als ‘ontmoeting’, ‘ontspanning’ en ‘het plezante’ (als in tegenstelling tot 

‘nuttig’) 

 Met de diversiteit van de sector voor ogen en vertrekkende vanuit de idee dat 

toekomstgericht andere functies misschien nodig zijn om de ambities van het sociaal-

culturele werk te kunnen waarmaken, zou kunnen geopteerd worden om aan de ‘basis-

vier’ nog functies toe te voegen. Men denkt dan aan ‘samenwerken’ of ‘de 

laboratoriumfunctie’. Maar van deze twee functies wordt gezegd dat ze van een andere 

orde zijn de vier andere: het eerste gaat over een ‘organisatieprincipe’ – mogelijk zelfs 

iets wat een nieuw beleidskader zou willen bevorderen, het tweede gaat eigenlijk over 

een maatschappelijke rol. Men denkt ook aan een ‘toeleidingsfunctie’ en een 

‘dienstverleningsfunctie’ – vooral om een gedeelte van de werkingen van de etnisch-

culturele federaties beter in beeld te brengen en te ondersteunen. Met de 

toeleidingsfunctie verwijzen ze naar activiteiten als ‘mensen helpen bij het stappen 

zetten naar diensten in verband met werk, onderwijs, huisvesting, … Met de 

dienstverleningsfunctie wordt onder meer verwezen naar het helpen invullen van 

papieren, het ondersteunen van communicatie naar onderwijs of diensten toe, … Deze 

functies kunnen toegevoegd worden met de bemerking dat ze ondergeschikt zijn aan de 

vier andere en eigenlijk maar dienen om de vier andere mogelijk te maken. Over 

‘participeren’ als mogelijke extra functie was men in de focusgroep  mensen ‘doelen, 

rollen en functies’ niet erg enthousiast: men kan niet echt de toegevoegde waarde 

scherp krijgen bovenop wat nu al in gemeenschapsvorming, activeren, de educatieve en 

de culturele functie vervat zit. Aan de andere kant wordt in de focusgroep ‘participatie 

voor iedereen’ dan weer aangegeven dat men dit een zinvolle toevoeging zou vinden aan 

het beleidskader – zeker als nieuwe functie, maar ook als doel of beoordelingselement.  

Over werksoorten en mogelijk bijhorende functietoewijzing of functietoe-eigening  

Moeten werksoorten met elk hun eigen set van vormelementen, van functies en 

beoordelingselementen in een toekomstig beleidskader nog een belangrijke rol spelen? Ook 

hier liggen de standpunten uiteen, soms erg ver.  

 Een eerste positie beschouwt de werksoorten, begrepen als ‘uitzichten van praktijken’, 

tot de kern van het SCW-DNA: praktijken manifesteren zich in enkele herkenbare 

grondvormen (verenigingen, bewegingen, vormingsinstellingen) die horen tot onze 

traditie en in die hoedanigheid helpen om de sector te onderscheiden van andere 

sectoren, meer dan de methodiek in ieder geval. Bovendien zorgen ze voor diversiteit in 

het werkveld: anders is er de bedreiging dat iedereen alles gaat doen, dat alle 

organisaties ‘generalistisch’ worden en er een soort grijze eenheidsworst kan ontstaan, 

met verlies aan specialisatie. En tot slot wordt aangehaald dat binnen de werksoorten 

nog heel veel speelruimte is en ruimte voor het hybride.  

 Niet iedereen is het daarmee eens. Werksoorten zijn volgens hen een keurslijf. 

Werksoorten vertellen iets over de geschiedenis maar moeten daarom nog niet de 

toekomst bepalen: het gaat dus om verouderde concepten, die vaak sociaal-culturele 

praktijken eerder wegbrengen van hun DNA, van het realiseren van hun missie. Vorm 

komt zo boven inhoud te staan. De huidige werksoorten kunnen in deze visie niet 

gerekend worden tot de kern van de identiteit van het sociaal-cultureel werk. In de 

toekomst moeten hybride organisaties kunnen ontstaan, die een heel ander uitzicht 

moeten kunnen hebben.  
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Over de decretale toewijzing van functies en de koppeling aan werksoorten zien we 

verschillende visies opduiken. Aan de ene kant zijn er stemmen om ook de functies als 

onderscheidend element of als ‘opdracht’ los te laten, en om aan organisaties zelf over te 

laten welke functies zij willen inzetten in welke mix om hun missie te realiseren. Of met 

andere woorden: organisatie moeten zelf kunnen bepalen welke functies ze zich toe-eigenen. 

Zo geeft de expertentafel aan dat sturen op functies organisaties te sterk definieert en als 

dusdanig niet gewenst is. Het werken met functies kan wel zinvol zijn als referentiekader om 

praktijken en resultaten achteraf te duiden. Aan de andere kant zijn er mensen die aangeven 

dat de functies en vooral de specifieke functiemix onderscheidend werken en kunnen dienen 

om organisaties te ‘sturen en te beoordelen’. Hier spreken we dus van functietoewijzing. 

Een nieuw beleidskader zou volgens een aantal mensen vooral flexibiliteit moet mogelijk 

maken. Werksoorten moeten mogelijk blijven maar mogen niet gebetonneerd worden in 

toekomstige regelgeving. Gedacht wordt aan een flexibele functiematrix waar een 

organisatie door de tijd ook vlot in kan schuiven in relatie tot mogelijk veranderende 

doelstellingen – met uiteraard de mogelijkheid dat ze toch het uitzicht blijven behouden van 

wat in het decreet van 2003 als werksoort wordt omschreven (een organisatie kan er dus 

blijven voor kiezen om het uitzicht van een vormingsinstelling, beweging of vereniging te 

behouden). Wat niet gewenst is, is een directe relatie tussen het aantal functies en het 

toekennen van middelen (budget per functie). Het is immers eigen aan sociaal-cultureel werk 

dat praktijken een mix zijn van verschillende functies en dus niet altijd eenduidig tot één 

welbepaalde functie zijn toe te wijzen. Bovendien kosten niet alle functies evenveel 

inspanningen voor elk type organisatie (bv. ‘verenigen of gemeenschap vormen’ is 

makkelijker voor een klassieke vereniging dan voor een etnisch-culturele federatie of een 

beweging). 

Kwestie 2: Doel(en) en motivatie van een nieuw beleidskader 
Omschrijving en afbakening geven aan op welke sociaal-culturele praktijken en organisaties de 

minister zich met zijn beleid wil richten. Eens dat bepaald is dan uiteraard de vraag wat de minister 

met zijn beleid zou willen bereiken. Of met andere woorden: wat moet het doel zijn van het 

beleidskader ten aanzien van het sociaal-cultureel werk met volwassenen. Doorheen de 

verschillende focusgroepen zijn een paar expliciete verwijzingen naar mogelijke doelen te vinden, 

maar in verschillende gesprekken zijn ook een aantal doelen geïmpliceerd zonder dat ze met zoveel 

woorden als doel zijn geformuleerd. In de expertentafel werd er voor gewaarschuwd het sociaal-

cultureel werk met volwassenen niet te instrumentaliseren, waarmee wordt aangegeven dat er beter 

geen inhoudelijke doelen opgenomen worden in het nieuwe beleidskader. Zij pleiten er voor geen 

thema’s op te leggen (zoals bv. de drie D’s van digitalisering, diversiteit, duurzaamheid). De overheid 

moet dat volgens hen niet zelf sturen: als deze thema’s maatschappelijk relevant zijn, zullen ze in een 

goed functionerend sociaal-cultureel veld in de toekomst naar behoren worden opgenomen.  

We zetten hier een aantal mogelijke doelformuleringen die zijn uitgesproken of impliciet in de 

gesprekken besloten lagen op rij. We onderscheiden twee groepen van doelen. Doelen die van 

maatschappelijke aard zijn, met ander woorden: doelen die iets zeggen over wat sociaal-cultureel 

werk met volwassenen in de samenleving moet teweeg brengen. En anderzijds beleidsdoelen die iets 

zeggen over wat de minister mogelijk voor ogen heeft met de organisatie van het werkveld.  

 

Maatschappelijke doelen:  

 Het duurzaam ondersteunen van sociaal-culturele organisaties  



p. 11 
 

Synthese en analyse van verslagen van focusgroepen en expertentafel – Fred Dhont en Gie Van den Eeckhaut – versie 13/01/2016 

o die burgers sterk en burgerkwesties zichtbaar maken: maatschappelijk middenveld 

actueel en dynamisch laten ontwikkelen 

o die samenlevingsvraagstukken aanpakken over de verschillende levenssferen heen, van 

onderuit, al doende, vrijwillig en in groep 

 Participatie verruimen:  

o meer en andere mensen betrekken bij sociaal-culturele praktijken 

en/of 

o meer en andere mensen versterken in het opnemen van hun mogelijkheden als burger: 

deelnemen en deel hebben aan deze samenleving.  

 Maatschappelijk innoveren versterken:  

o vrijplaats creëren over de levenssferen heen, de laboratoriumfunctie van sociaal-

cultureel werk met volwassen erkennen en ondersteunen 

o nieuwe vormen van denken en handelen tot diep in de samenleving verspreiden 

Sectorgerichte doelen 

 Samenwerking en dynamiek stimuleren, binnen de sector en sectoroverschrijdend 

 Samenwerking tussen sector en overheid versterken rond doelen die in dialoog worden bepaald 

 Simpel en flexibel netwerken en initiatieven in regionale culturele ruimtes erkennen en creëren, 

ondersteunen 

 Internationale interacties versterken om nieuwe sociaal-culturele praktijken en werkende 

modellen in het buitenland als inspiratiebron te kunnen gebruiken voor sociaal-culturele 

praktijken in Vlaanderen 

 Sociaal-culturele organisaties performanter maken:  

o Sterke ‘pedagogische begeleiding’ 

o beoordeling gekoppeld aan een flexibel instroom- en uitstroomkader 

Kwestie 3: Welke plaats krijgt participatie in nieuwe beleidskaders? 
Er is de intentie van de minister om het bestaande participatiedecreet – dat een vorm van flankerend 

beleid is voor cultuur, sport en jeugd – zoveel mogelijk te integreren in het nieuwe beleidskader. 

Binnen de focusgroepen worden daar de kansen van benoemd maar worden ook een aantal 

mogelijke vraagtekens geplaatst en alternatieven aangegeven.  

Waar hebben we het over? Over participatie en kansengroepen. 

Om te beginnen is er de nood om duidelijk te definiëren wat bedoeld wordt met ‘participatie voor 

iedereen’. Zo worden daar een aantal pertinente vragen bij gesteld:  

 Ligt de focus op insluiting in bestaande groepen en gemeenschappen?  

 Ligt de focus op activering in bepaalde rollen (arbeid, onderwijs, vrijwilligerswerk, …)?  

 Ligt de focus op toeleiden naar bestaand aanbod? 

 Ligt de focus op aansluiting vinden bij de samenleving, op deelnemen, op 

gemeenschapsvorming? 

 Ligt de focus op actief mee vorm geven aan de samenleving? Op democratische processen?  

 Ligt de focus op het ‘betrekken van mensen’? Maar wat betekent ‘betrekken’ van kansarmen 

bijvoorbeeld? Betrekken waarbij? Betrekken waarom? 

 En wie moet er allemaal participeren? Ook groepen die het zo moeilijk hebben om in deze 

samenleving te overleven dat er nauwelijks nog ruimte is voor iets anders? 

Ook voor het begrip ‘kansengroepen’ moet iets gelijkaardigs gebeuren. Moeten we die 

kansengroepen duidelijk definiëren (zoals bv. etnisch-culturele minderheden, mensen met een 

beperking, kortgeschoolden, mensen die in armoede leven, …)? Dat heeft het voordeel dat je weinig 
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discussieruimte laat en dat je duidelijke resultaten kan vooropstellen en verwachten: dat bestrijdt 

vrijblijvendheid. Maar daar is het nadeel aan verbonden dat je gedwongen wordt om mensen te 

‘labelen’: ze worden toegewezen aan een categorie – en anderen worden dus ook als niet behorende 

tot die categorie benoemd. Misschien is een uitweg gelegen in een omkering: in plaats van te denken 

in termen van kansengroepen kan gedacht worden in termen van ‘drempels’. Van mechanismen die 

maken dat mensen van bepaalde groepen niet kunnen participeren.  

Over participatie als algemeen beleidsdoel: er is nood aan een tweesporenbeleid met twee richtingen 

In ieder geval wordt duidelijk aangegeven dat er een expliciet en stimulerend beleid nodig is om de 

participatie van kansengroepen te versterken. Als de beleidsstimuli wegvallen, zal er te weinig 

inspanning geleverd worden hiertoe. Dat leert de geschiedenis (bv. binnen sportsector). Bovendien 

wordt ook gepleit voor een tweesporenbeleid: een inclusiebeleid dat alle organisaties in het sociaal-

cultureel werk raakt én een categoriaal beleid dat binnen dat sociaal-cultureel werk organisaties 

ondersteunt die specifiek met kansengroepen werken. Een beleid dat stromen en verbindingen in 

twee richtingen teweeg brengt: mensen uit kansengroepen nemen deel aan een ruim sociaal-

culturele aanbod én sociaal-culturele organisaties maken verbinding met en leren van organisaties 

die werken met mensen uit kansengroepen. 

 Er is vooreerst volgens een aantal mensen een inclusiebeleid nodig, ingeschreven in de reguliere 

ondersteuning van de sociaal-culturele organisaties. Dat inclusiebeleid mag behoorlijk ambitieus 

zijn en nooit vrijblijvend: hiervoor is zelfs de term ‘superinclusiviteit’ gelanceerd. Het opzet moet 

zijn om binnen de doelgroep van de organisaties te streven naar een zo groot mogelijke 

diversiteit. Als de doelgroep van een organisatie bv. als ‘vrouwen’ wordt omschreven, dan moet 

getracht worden om ook vrouwen uit etnisch-culturele minderheden, vrouwen met een 

beperking, vrouwen die in armoede leven alle kansen te geven om aan het aanbod te 

participeren, om alle drempels zo veel mogelijk te slechten – eventueel zelfs door een specifiek 

aanbod samen met hen te co-creëren. Organisaties zouden moeten gestimuleerd worden om te 

werken met uitgesloten groepen die structureel ontbreken in het realiseren van hun missie. 

Bovenop het doel van ‘deelname van kansengroepen’ gaat het er om de brede bevolking te leren 

participeren in de superdiverse samenleving die we zijn geworden. Daartoe moeten organisaties 

gestimuleerd worden om duurzaam samen te werken of om op zoek te gaan naar slimme 

convergenties met andere actoren, die kansengroepen op een bepaalde manier representeren – 

omdat het organisaties zijn specifiek van of voor deze kansengroepen. Bij de strategie van een 

inclusiebeleid wordt vooral binnen de context van de expertentafel de bedenking geformuleerd 

dat daarmee de ‘vrijheid van verenigen’ in zekere zin wordt aangetast: burgers kunnen er voor 

kiezen om zich te verenigen met wie en op de manier die ze zelf willen. Daar hoeft een overheid 

niet op in te grijpen. Bovendien is er vanuit onderzoek (participatiesurvey), zo geeft de 

expertentafel aan, evidentie die er op wijst dat mensen zich van nature uit organiseren in vrij 

homogene groepen. Vanuit dat natuurlijk proces moet een beleid vertrekken en dat staat 

natuurlijk in spanning tot de ambities om inclusief te werken.  

 Maar er is tegelijk ook nood aan een specifiek categoriaal beleid naar kansengroepen met 

gerichte extra accenten. De ervaring leert dat in emancipatieprocessen altijd een fase nodig is 

waarbinnen (kansen-)groepen zich kunnen versterken binnen de eigen groep (denk aan Vlaamse 

beweging, arbeidersbeweging, boerenbeweging, genderbewegingen, armoedeverenigingen, …). 

Individueel en als groep emanciperen kan makkelijker in processen van ‘bonding’ onder 

‘gelijken’. Vanuit deze groepen moet op termijn dan wel noodzakelijk verbinding gemaakt 

worden met andere organisaties in de samenleving. Of met andere woorden: er moeten bruggen 

gelegd worden naar het brede veld van ‘inclusieve’ organisaties (bridging).  
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In relatie tot beleidsdoelen op het vlak van participatie geeft de expertentafel een belangrijke 

opdracht mee: het overheidsbeleid mag niet vertrekken vanuit een ‘deficitmodel’, waarbij men er 

van uit gaat dat de oorzaak en redenen van non-participatie liggen bij kenmerken van zogenaamde 

kansengroepen. Participatie is niet een probleem van de non-participanten maar een probleem van 

het beleid, van de organisaties en/of van de praktijken. De overheid moet dus niet focussen op de 

participant, maar op ruimtes en praktijken die participatie mogelijk kunnen maken. En dat betekent 

dan weer dat praktijken die in kansengroepen gangbaar zijn en die dus in hun interessesfeer liggen, 

ook erkenning moeten kunnen krijgen binnen een door de overheid ondersteund sociaal-cultureel 

veld.  

Welke vorm moeten de decretale regelingen dan aannemen?  

De vraag is hoe die combinatie tussen een inclusiebeleid en een categoriaal best kan gerealiseerd 

worden.  

 Enerzijds zou een integratie van de twee decreten zinvol kunnen zijn – mits in dat nieuwe 

decreet een duidelijk categoriaal beleid kan ontwikkeld worden, en dat wil hier zeggen:  naast 

een benadering van het sociaal-cultureel werk vanuit een inclusieperspectief komt er 

‘ingebouwd’ in dat ene decreet een set van maatregelen die zich specifiek richten op praktijken 

met kansengroepen. Het zou kunnen leiden tot een betere verbinding en meer kruisbestuiving 

tussen sociaal-culturele organisaties en organisaties die werken met kansengroepen. Daarvoor 

zou wel een bredere invulling van de sociaal-culturele methodiek kunnen nodig zijn – gesteld dat 

die wordt behouden. Een invulling die ook toelaat dat de grenzen ervan in categoriale werkingen 

kunnen overschreden worden. En er zou een duidelijke verhouding met jeugd en sport moeten 

ontwikkeld worden in dit nieuwe decreet. 

 Anderzijds wordt er dus gepleit voor een participatiedecreet ‘versie 2’. Al was het maar omdat de 

invalshoeken sport en jeugd anders dreigen weg te vallen. Zo zou sport trouwens ook door 

sociaal-cultureel werk met volwassenen-organisaties kunnen ingezet worden om hun missie te 

realiseren – en dat zou dat anders zijn dan wat door sportbonden of sportclubs wordt 

gerealiseerd (denk bv. aan wat Rode Antraciet in gevangenissen doet met sport). Maar nog 

belangrijker als motivatie voor dit nieuwe participatiedecreet is de waarschuwing dat enkel 

generalistisch en inclusief werken vanuit bestaande sociaal-culturele organisaties – hoewel 

theoretisch verleidelijk – in de praktijk niet zal volstaan om een sterkere participatie van 

kansengroepen te realiseren. Daarvoor is er specifieke expertise-ontwikkeling nodig in 

combinatie met eigen plekken waar mensen uit kansengroepen zich met elkaar kunnen 

verbinden. Wel wordt aangegeven dat dit nieuwe participatiedecreet een duidelijke visie moet 

ontwikkelen op de finaliteit, het gewenste impact, de doelgroepen en de 

beoordelingselementen. Het bestaande participatiedecreet wordt te veel ervaren als een 

‘vuilbakdecreet’.  

 Tot slot wordt ook een mogelijk derde weg aangekaart. Bouw enerzijds een ambitieus 

inclusiebeleid in het reguliere decreet voor sociaal-cultureel werk met volwassenen in en 

versterk anderzijds een categoriaal én flankerend beleid door het te verruimen naar alle 

beleidsdomeinen van de Vlaamse regering (dwz. dus niet beperkt tot cultuur, jeugd en sport). Ga 

dus met alle ministers aan tafel, maak ook budget vrij binnen andere beleidsdomeinen om te 

komen tot een geïntegreerd participatiebeleid.  

Welke keuze ook wordt gemaakt: de minister moet zich goed realiseren dat het werken met 

kansengroepen enorm grote inspanningen vraagt. Tijd. Geduld. Veel proberen en mislukken. 

Beschouw de ontwikkeling van het nieuwe beleidskader rond sociaal-cultureel werk met 

volwassenen en participatie dan ook niet als een besparing. Want gelijke kansen of gelijke 

participatie veronderstelt een ongelijke inzet van mensen en middelen.  
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Kwestie 4: Regionale culturele ruimte 

Het belang van het investeren in regionale culturele ruimtes vanuit een Vlaamse overheid. 

Waarom zou een Vlaams niveau moeten investeren in regionale culturele ruimtes? Een aantal 

argumenten worden naar voor geschoven. Er is de sociologische vaststelling dat mensen zich 

dagelijks bewegen in ‘regionale leefruimtes’, met vaak een kernstad als centrum daarvan: onderwijs, 

werk, cultuur, recreatie. Het participatiegedrag van de burger is meer en meer regionaal 

georiënteerd. Er zijn ondertussen ook voorbeelden van netwerken en burgerinitiatieven die deze 

schaal volgen. Binnen regionale ruimtes kan bovendien worden ingespeeld op bovenlokale kwesties 

– kwesties die noodzakelijk aan een hele regio zijn verbonden. Denk aan verkeer en mobiliteit of 

grote ruimtelijke ordeningsvraagstukken. Er is bovendien ook het vermoeden dat de regionale schaal, 

complementair aan de lokale schaal, meer mogelijkheden heeft om vernieuwende praktijken 

levenskrachtig en slagkrachtig te maken. De laboratoriumfunctie heeft deze schaal soms als het ware 

nodig. Vanuit het perspectief van groei van nieuwe initiatieven en organisaties zou de regionale 

schaal een opstapschaal kunnen zijn voor organisaties die willen/kunnen doorgroeien. Tot slot wordt 

aangegeven dat het makkelijker is om decreet overschrijdend te werken binnen regionale of 

bovenlokale thematische ‘hubs’, omdat vooral de gezamenlijke inhoudelijke drive het uitgangspunt 

kan vormen.  

Het regionale of het stadsregionale  wordt door enkele deelnemers dermate belangrijk geacht als 

ordening van de toekomst, dat ze het verantwoord zouden vinden om de subsidielogica van het 

sociaal-cultureel werk met volwassen radicaal en fundamenteel om te keren: laat alle 

investeringsregelingen vertrekken op het regionale niveau en vul dit op landelijk niveau aan waar er 

echt een duidelijke meerwaarde is. Vertrek dus bij het uittekenen van het beleid bij de beleving van 

de burgers zelf en stimuleer de samenwerking tussen regionale spelers in functie van één globaal 

aanbod voor die burger. Hierbij wordt door de meeste andere deelnemers de kanttekening gemaakt 

dat dit zeker een interessante denkoefening zou zijn – maar dat ze zeer genuanceerd en onderbouwd 

moet gebeuren en dat de tijd wellicht nu nog niet rijp is voor een nieuw beleidskader gebouwd op 

deze principes.  

Twee mogelijke beleidsinsteken ten aanzien van regionale culturele ruimtes. Of ook een derde weg? 

In de focusgroepen komen twee mogelijke beleidsbenaderingen naar voor wanneer het gaat over het 

ondersteunen van regionale culturele ruimtes. In een eerste benadering worden regio’s ‘geografisch’ 

afgebakend en worden budgetten voorzien voor deze regio’s om in te zetten op specifieke regionale 

kwesties. In een tweede benadering vertrekt men niet van een afbakening van regio’s maar worden 

vanuit Vlaanderen budgetten voorzien voor heel diverse en waardevolle regionale initiatieven en 

netwerken. Een derde weg kiest resoluut voor Vlaamse beleidsprioriteiten en middelen die in regie 

van de steden uitgevoerd worden. 

 

Ondersteuning van regio’s? 

Een eerste vraag is dan hoe een regionale ruimte kan worden afgebakend. De meest voor de 

hand liggende piste is werken met geografische afbakeningen – voortbordurend op 

afbakeningen die nu al functioneren (denk aan regionale volkshogescholen, 

arrondissementen, RESCOC).  

 

Eventueel kunnen regio’s geografisch afgebakend worden op de reële belevingsniveaus van 

mensen: hoe bewegen mensen zich in een bepaalde regio in de verhouding tussen stad en 

meer rurale omgevingen? Waar werken ze, gaan ze naar school, naar culturele activiteiten? 

Of regio’s kunnen afgebakend worden op basis van welomschreven principes of thema’s 
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(ontwikkelingsregio’s, regio’s met een gemeenschappelijk kenmerk – verwezen wordt naar 

LEADER). Binnen zo’n ‘afgebakende’ ruimtes zouden dan middelen voorzien kunnen worden 

en kan  samenwerking of afstemming gestimuleerd worden. Men zou er bijvoorbeeld kunnen 

starten vanuit regionale landschapstekeningen en regionale kwesties naar voor schuiven om 

dan gericht in te zetten: bijvoorbeeld op thema’s (duurzaamheid, digitalisering, …) en/of op 

categoriale benaderingen (mensen in armoede, migranten, … ).  

In principe zou dit er kunnen voor zorgen dat er gedeeld eigenaarschap ontstaat tussen 

regionale partners, dat er betrokkenheid ontstaat tussen partners die uit zichzelf niet zouden 

samenwerken. Maar het verleden heeft laten zien dat dit vaak moeilijk verloopt: zo’n 

samenwerkingsverbanden of platformen genereren weinig energie, kennen meestal weinig 

aansluiting op natuurlijke processen. De meest geformaliseerde vorm daarvan in de gedaante 

van bijvoorbeeld een regionale raad voor sociaal-cultureel werk, met een eigen fonds en met 

de ambitie om tussen Vlaanderen en lokale besturen de weggevallen provincie te gaan 

vervangen, moet zelfs absoluut vermeden worden.  

Ondersteuning van regionale initiatieven of netwerken? 

Maar is ook een andere visie mogelijk: het doel van een nieuw Vlaams beleidskader op het 

vlak van regionale culturele ruimtes kan ook zijn het ondersteunen van regionale organische 

netwerken en initiatieven. Want de focusgroepen en de expertentafel geven aan meer 

mogelijkheden te zien in het creëren van flexibele, meervoudige regionale netwerken die 

samen instaan voor processen en initiatieven. Initiatiefnemers kunnen zelf regionale ruimtes 

definiëren op basis van gemeenschappelijkheden – sociaal-culturele organisaties worden dan 

‘makers van vitale ruimtes en coalities’. Dit kan een aantal voordelen met zich meebrengen:  

 Gemeenschappelijke issues zijn het drijvende vertrekpunt en leveren echt energie en 

drive. Men kan echt focussen op regionale dynamieken van onderuit. 

 Ruimtes kunnen flexibel worden vorm gegeven 

 Grenzen kunnen overstegen worden -  zelfs landsgrenzen (Eurregio-idee) 

 Kleinschalige initiatieven krijgen kansen 

 Stadsregionale initiatieven krijgen kansen 

Uiteraard is er dan het risico dat in bepaalde regio’s weinig initiatiefnemers zulke netwerken 

en initiatieven ontwikkelen en dat er dus blinde vlekken ontstaan in Vlaanderen. Dat vraagt 

van de overheid dan ook een nauwgezette monitoring en een bijpassend stimuleringsbeleid. 

Een ander risico is dat er veel energie kruipt in het onderhandelen over ‘afbakeningen’ of dat 

het moeilijk is om als sociaal-culturele sector in de regioverhalen een helder profiel te 

ontwikkelen. 

Focussen op regionale dynamieken vraagt noodzakelijk een sectoroverschrijdende 

benadering. Voor de hand liggen sectoren als erfgoed, kunsten, cultuurcentra en jeugd 

kunnen betrokken zijn. Maar ook de welzijnssector, de milieusector of de welzijnssector 

kunnen interessante partners zijn. De lijm die alles samen brengt is de gedeelde ambitie om 

te werken met een brede invulling van de sociaal-culturele methodiek.  

Een aantal mogelijke aandachtspunten of kansen worden gesuggereerd:  

 Overleg en dialoog tussen mogelijke partners en actoren stimuleren. Of meer nog: 

verbintenissen aangaan – tussen organisaties onderling, tussen organisaties en overheid 

– ook op langere termijn.  Investeren in regionale samenwerking vraagt voldoende 

basismiddelen en voldoende ruimte en tijd om hier echt op in te zetten.  
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 ‘Kwestiegericht’ denken en doen, sectoren overschrijden – cultuur kan het namelijk niet 

alleen 

 Als projectmatig wordt gewerkt: voldoende aandacht voor verduurzaming van 

succesvolle projecten! 

 Aandacht voor kansengroepen in dit verhaal, want dat is geen vanzelfsprekend gegeven! 

 Bijzondere aandacht naar regionale impulsen om professionals en vrijwilligers te 

ondersteunen 

 Er zou een makelaarsrol voor Vormingplussen kunnen weggelegd zijn? 

 Steunpunt kan rol spelen om expertise-uitwisseling tussen regionale netwerken te 

stimuleren. Eventueel kan er een ‘pool’ van experten komen die lokaal of regionaal 

kunnen ingezet worden om ondersteuning te bieden bij regionale dynamieken én bij de 

participatie van kansengroepen daar in. 

 Zoeken naar kleine ingrepen met groot effect 

 Investeren in ‘plekken’ (cfr. erfgoed) waar netwerken kunnen rond ontstaan 

 Regionale uitleendiensten 

Een derde weg: Vlaamse beleidsprioriteiten uitgevoerd in regie van steden. 

Een thema dat in dit verband aandacht vraagt is ‘stedelijkheid’, waarmee dan vooral 

verwezen kan worden naar de centrale rol die steden spelen in de samenleving van vandaag 

én naar de culturele shift die bezig is waardoor de stedelijke levenswijze ook meer en meer 

doordringt in de gebieden die de steden omgeven. Vaststelling is dat de maatschappelijke 

uitdagingen zich vaak eerder, scherper en op grotere schaal voordoen in stedelijke 

contexten. Dat kan als een probleem worden gezien, maar vanuit sociaal-cultureel 

perspectief misschien nog meer als een kans: in steden ontstaan allerlei proeftuinen waar 

zich leerprocessen afspelen die ook voor andere contexten bruikbaar zijn. Steden hebben dus 

een echte laboratoriumfunctie. Een weg zou kunnen zijn om een aantal beleidsprioriteiten te 

bepalen en de regie van de uitvoering in handen van steden te leggen. Zij kunnen 

verbindingen leggen op regionaal niveau tussen organisaties die rond dezelfde prioriteiten 

werken. 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor Brussel: doelgroep- of kansengroepbenaderingen zijn 

daar vaak zinloos. Die stad is zo divers en amalgaam, de diversiteit is er zo fundamenteel dat 

sociaal-cultureel werk in die stad noodzakelijk alle grenzen en groepen moet overschrijden. 

En dat maakt werken in Brussel niet makkelijk maar ook ongemeen boeiend en innoverend. 

Misschien moet daarom wel een speciale plaats voor Brussel ingeruimd worden binnen een 

nieuw Vlaams beleidskader voor sociaal-cultureel werk met volwassen.  

Aan de andere kant wordt wel een waarschuwing geplaatst: steden centraal stellen doet 

onrecht aan de wijde omgeving, die vaak overgaat van verstedelijkt naar ruraal. Ook deze 

rurale omgeving heeft een belangrijke functie voor wie in een regio woont. Denk 

bijvoorbeeld aan recreatie, natuurbehoud of landbouw, … Er is een dynamische en 

wederkerige relatie tussen steden en omliggend meer ruraal gebied. Bovendien kunnen 

stedelijke omgevingen dan wel een laboratoriumfunctie hebben, oplossingen die daar 

werken hebben vaak niet hetzelfde impact in meer landelijke omgevingen.  

 

Over de complementariteit tussen Vlaams en lokaal beleid  

Een belangrijk vraag is hoe de verhouding tussen regionale ruimtes en lokale besturen kan worden 

ingevuld. Er is vooreerst de algemene trend in het Vlaamse beleid naar het geven van meer 
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autonomie op niveau van steden en gemeenten, met als opbrengst een grotere nabijheid van het 

beleid bij de burger, de vrijheid om in te spelen op de lokale context, de mogelijkheden om middelen 

daartoe gericht in te zetten. Aan de risicokant staat misschien een gebrek aan gemeenschappelijk 

cultuurbeleid in Vlaanderen, een mogelijk gebrek aan visie op een lokaal cultuurbeleid bij bepaalde 

gemeenten, en de grote politieke invloed van mandatarissen die niet altijd beslagen zijn op dit 

terrein.  

Regionale culturele ruimtes zullen die algemene trend moeten respecteren en kunnen maar werken 

als ze door iedereen als echt complementair én als echte meerwaarde worden ervaren. Een 

basisprincipe zou kunnen zijn: regionale initiatieven worden gesteund vanuit het lokale én vanuit 

Vlaanderen. Daarmee wordt gemikt op een samenwerking tussen twee bestuursniveaus. In ieder 

geval moeten die regionale culturele ruimte verder bouwen op de humus van ‘vernetwerkte’ lokale 

landschappen en moeten grenzen en drempels voor bovengemeentelijke of intergemeentelijke 

samenwerking tussen sociaal-culturele praktijken of organisaties afgebouwd worden (denk aan 

initiatieven die over meerdere gemeenten werken en in elke gemeente andere gemeentelijke 

reglementen en telkens weer ander ondersteuningsmodaliteiten aantreffen).   

Maar tegelijk wordt aangegeven dat lokale besturen de reflex hebben om eigen middelen te 

beschermen: middelen mogen enkel naar eigen gemeente terug vloeien. Er is weinig regionale ‘feel’ 

bij de gemeenten, behalve waar er een efficiëntiewinst te boeken valt (denk aan intercommunales). 

Er is de vrees dat lokale mandatarissen regionale samenwerkingen in de weg kunnen staan, of 

minstens kunnen ontmoedigen. Daarom is er nood aan een kader dat niet vrijblijvend is. Hier worden 

enkele pistes aangegeven. Uitgangspunt kan zijn dat de Vlaamse overheid enkele prioriteiten bepaalt 

(vb. interculturaliteit, armoedebestrijding…) die lokale besturen inhoudelijk aansturen op die punten 

waar de vrees bestaat dat ze anders niet worden opgenomen op het lokale vlak. Centraal zou daar in 

moeten staan de participatie van kansengroepen, in de brede ‘democratische’ betekenis. Als dit niet 

expliciet gebeurt, is er eenvoudigweg geen participatie vanwege kansengroepen. Hier wordt onder 

meer verwezen naar de lokale netwerken armoede. De Vlaamse overheid zou een kader kunnen 

creëren zodat sociaal-culturele praktijken of organisaties kunnen inspelen op lokale ontwikkelingen, 

vertrekkende vanuit de kracht van die sector. En die kracht zit vooral in het begeleiden, faciliteren of 

ontwikkelen van processen en trajecten. 

Kwestie 5: Samenwerking stimuleren over grenzen. 
Niemand is tegen samenwerking. Integendeel. De gedachte dat sociaal-culturele organisaties meer 

zouden moeten of kunnen inzetten op samenwerking wordt nagenoeg door iedereen gesteund. 

Maar bij het ontwikkelen van een nieuw beleidskader passen toch een aantal overwegingen.  

Stimuleren van samenwerking als algemeen beleidsobjectief? 

Een eerste overweging gaat over het al dan niet verplichten en het al dan niet stimuleren tot 

samenwerking.  Men vertrekt van de vaststelling dat de verplichtingen in het decreet van 2003 tot 

samenwerking in het algemeen niet echt geleid hebben tot goede samenwerking. Samenwerking is 

ook geen doel op zich. Samenwerken doe je maar als daar door alle partners ook een voordeel mee 

kan gerealiseerd worden. Men ziet dan ook weinig redenen om in een toekomstig beleidskader wel 

verplichtingen in te bouwen. Men is ook zeer huiverachtig tegenover ‘opgelegde fusies’. 

Schaalvergroting is zeker niet altijd beter en zelfs ten aanzien van een gedeelde thematiek kan het 

echt een meerwaarde zijn dat verschillende organisaties met een verschillende gezicht en een 

verschillende ambitie een eigen aanpak blijven ontwikkelen. Ten aan zien van ‘stimuleren van 

samenwerking’ zijn er twee strekkingen:  

 Wel stimuleren en belonen zonder te verplichten of te forceren, en dit bijvoorbeeld via een 

‘verplichte’ oefening in kader van beleidsplanning, of via het gericht inzetten van fondsen. De 
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expertentafel bijvoorbeeld ondersteunt de idee om samenwerking met andere actoren buiten 

het werkveld te stimuleren. Beleidskaders uit het verleden hebben volgens hen vooral een focus 

teweeg gebracht op de interne organisatie. Met dit nieuwe beleidskader zou een kanteling 

moeten ingezet worden, waarbij organisaties zich veel sterker gaan oriënteren op ‘buiten’.  

 Niet stimuleren: samenwerking werkt maar als intrinsieke keuze. Zorg er voor dat de condities 

voor samenwerking goed zijn en maak dus vele vormen van samenwerking mogelijk. Werk alle 

maatregelen weg die organisaties eerder ‘bestraffen’ voor samenwerking. 

Gerichte beleidsondersteuning of stimulansen voor samenwerking  

Er kunnen verschillende motieven zijn voor samenwerking. Op basis hiervan kan binnen een nieuw 

beleidskader ook gekozen worden welk soort samenwerking eventueel een stimulans verdient.  

 De meest evidente reden om samen te werken is om versnipperde initiatieven en energie te 

bundelen of om praktijken te kunnen opschalen. Dat kan vanuit een intrinsieke keuze gedragen 

door de achterban en gericht op het vergroten van impact of een andere toegevoegde waarde, 

zoals het breder inzetten of samen ontwikkelen van expertise. Door samen te werken kunnen 

organisaties bovendien beter hun gedeelde maatschappelijk impact zichtbaar maken. Belangrijk 

om aan te merken is dat deze samenwerking echt gericht zou moeten zijn op meer diepgang – 

eerder dan op effectiviteits- of efficiëntiewinsten. Het moet gaan om een ‘win-win-win’: voor alle 

organisaties én voor de doelgroepen en in relatie tot de missie.  

 Daarnaast biedt samenwerking kansen op vernieuwende praktijken. Samenwerking kan leiden 

tot nieuwe en krachtige vrijplaatsen voor maatschappelijk vernieuwende praktijken in de 

tussenruimte tussen organisaties. Door op nieuwe en frisse combinaties in te zetten, ontstaan 

misschien nieuwe werkvormen, nieuwe organisaties, nieuwe aanpakken die de grenzen tussen 

sectoren overstijgen. Daartoe is het nodig dat de overheid ook een weg vindt om met hybride 

organisaties om te gaan en deze kan benaderen met een meer homogene erkennings- en 

verantwoordingslogica.  

 Regionale culturele ruimtes zijn zoals hoger aangegeven ook een prima substraat om nieuwe 

samenwerkingen op te laten groeien, echt van onderuit. Dan kunnen ze een manier zijn om die 

regionale culturele ruimtes ook tot leven te laten komen.  

 De meerwaarde van samenwerkingen kan er in liggen dat ze expliciet kunnen inzetten op 

bepaalde prioritaire maatschappelijke thema’s (bijvoorbeeld lerende netwerken rond 

duurzaamheid) of op het coördineren of versterken van inspanningen om kansengroepen te 

bereiken en te betrekken.  

Samenwerking begrenzen? 

Andere overwegingen gaan over de aard van de partners die kunnen samenwerken. Men 

onderscheidt drie constellaties van samenwerkingen:  

 Samenwerking tussen organisaties uit de sector van het erkende sociaal-cultureel werk met 

volwassenen. In principe is dit nu ook al mogelijk en in de feiten zijn er een aantal voorbeelden. 

Maar een nieuw beleidskader zou daar een grotere evidentie moeten van kunnen maken en een 

mogelijke drempels wegnemen (bv. hoe neem je praktijken die organisaties samen opzetten mee 

in de beoordeling – ‘dubbele uren’?). Hier wordt wel aangehaald dat bij kleine organisaties de 

vrees bestaat dat ze in samenwerkingen met de grote sociaal-culturele organisaties zichzelf als  

‘overgenomen’ of ‘geïncorporeerd’ zouden gaan voelen. Het is heel moeilijk om als kleine 

organisatie in die context een eigen ‘gezicht’ te bewaren.  

 Samenwerking met partners uit andere sectoren. Te denken valt aan klassiekers zoals welzijn, 

jeugd, kunst, samenlevingsopbouw, cultuur, erfgoed, … maar ook aan samenwerking met de 

profit-sector. Een nieuwe beleidscontext moet dit mogelijk maken en bovendien bepaalde 

‘waarborgen’ voor sociaal-cultureel werk met volwassen inbouwen: zorgen dat geen vermarkting 
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ontstaat in relatie tot die profit of zorgen dat sociaal-cultureel werk met volwassen niet wordt 

gerecupereerd voor de realisatie van agenda’s van andere sectoren. Het moet dus gaan om 

samenwerkingen waarbinnen sociaal-culturele organisaties aan hun eigen missie trouw kunnen 

blijven en waar ze ook zelf voor kiezen vanuit een streven naar meerwaarde. Volgende 

bedenking werd hier nog aan toegevoegd: diverse overheden regelen diverse sectoren op vaak 

heel verschillende manieren. Voor samenwerkingsprojecten over sectorgrenzen heen betekent 

dat vaak dat een zelfde praktijk of project op een heel verschillende manier moet verantwoord 

worden tegenover die overheden. De vraag is om dus ook de samenwerking tussen overheden te 

versterken zodat de samenwerking in het veld eenvoudiger wordt: samenwerking over sectoren 

heen kan dan geschieden binnen eenzelfde verantwoordingslogica en met middelen die 

evenwichtig vanuit verschillende sectoren kunnen ingezet worden. 

 Een speciaal soort samenwerking is de samenwerking met de overheid. Hier wordt de vraag 

gesteld naar welke vorm deze samenwerking zou kunnen aannemen: ‘vitale coalities’ (zie 

verder), calls, fondsen, … Men ziet daar mogelijkheden in – en tegelijk wordt gewezen op het 

gevaar van ‘onderaannemerschap’ of ‘instrumentalisering’ van het sociaal-cultureel werk door de 

overheid, waarmee wordt bedoeld dat sociaal-culturele organisaties uitvoerders worden van 

‘opdrachten’ of ‘ambities’ van de overheid. In de beleidsintenties van de minister wordt in dit 

verband de term ‘vitale coalities’ gebruikt, een term die van toepassing zou kunnen zijn op de 

samenwerkingsverbanden hierboven beschreven of op een combinatie daarvan. De term is 

aantrekkelijk maar er is nog veel verheldering nodig. Voor de focusgroepen zijn vitale coalities 

samenwerkingsinitiatieven tussen evenwaardige partners die bestaan vanuit een inhoudelijke 

urgentie en een gedeelde agenda. Ze hebben een hoge graad van autonomie en komen vrijwillig 

en van onderuit tot stand op eigen initiatief. Ze bepalen samen de thema’s en ambities, ze 

coproduceren samen en dragen samen verantwoordelijkheid.  Binnen die logica wordt er op 

gewezen dat ‘vitale coalities’ met de overheid wel denkbaar zijn, maar dat ze dan niet de vorm 

mogen aannemen van ‘calls’ of ‘tendering’. Sociaal-culturele organisaties willen immers ook een 

geloofwaardige middenveldrol kunnen blijven spelen. De overheid kan eventueel wel ‘makelen’ 

tussen mogelijke partners om vitale coalities te faciliteren.  

Kwestie 6: En wat met internationale samenwerking en oriëntatie? 
Kernvraag is hier of een meer internationaal georiënteerd beleid echt een toegevoegde waarde kan 

hebben voor de werkingen in Vlaanderen. Vanuit twee argumenten moet deze vraag positief 

beantwoord worden. Internationale contacten en uitwisseling kunnen ontegensprekelijk heel 

inspirerend zijn om nieuwe sociaal-culturele praktijken en werkende modellen uit het buitenland te 

‘vertalen’ naar sociaal-culturele praktijken in Vlaanderen. Het tweede argument heeft er mee te 

maken dat ‘het internationale’ zich in de feiten aan ons opdringt: ‘het internationale staat op onze 

stoep’. Vanuit die optiek kan het niet anders dat sociaal-cultureel werk zich ook internationaler gaat 

oriënteren.  

De focusgroepen zien in de huidige context een verschraling van het Europees beleid in relatie tot 

het sociaal-cultureel werk. Dit beleid wordt meer en meer geïnstrumentaliseerd in functie van 

onderwijs, economische relaties en arbeidsmarkt. Zo is bv. Grundtvig afgeschaft – een 

beleidsinstrument dat bruikbaar was voor onze sector. In een nieuw beleidskader moet daarvoor 

opnieuw ruimte gemaakt worden.  

Drie beleidspistes kunnen als ontwikkelingsmogelijkheid tot uitgangspunt gemaakt worden:  

 Internationalisering als ‘methodiek’ om te werken met groepen: vergelijkbaar met wat in 

Erasmus+ voor het onderwijs gebeurt, zouden internationale uitwisseling en samenwerkingen 

tussen concrete sociaal-culturele praktijken een bijdrage kunnen leveren aan het tot stand 
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komen van een Europees gemeenschapsgevoel. Dat zou een mooi langetermijnperspectief 

kunnen zijn, maar de focusgroepen beseffen dat dit op dit moment te duur is om vanuit een 

Vlaams beleid te stimuleren. Dat zou wel naar een Europees niveau kunnen meegenomen 

worden.  

 Internationalisering van onze samenwerkingsverbanden en netwerken, internationale 

belangenbehartiging. Ook dit is zinvol en hiertoe zijn al enkele aanzetten, maar ook dit zou 

vooral moeten gestimuleerd worden op het Europees niveau.  

 Internationalisering om eigen werkers en sterke vrijwilligers te inspireren. Gedacht kan worden 

aan het tot stand brengen van Europese leergemeenschappen rond sociaal-culturele praktijken. 

Daartoe instrumenten ontwikkelen lijkt haalbaar binnen een decreet op Vlaams niveau. In ieder 

geval zou er meer erkenning voor het internationale moeten zichtbaar worden in een nieuw 

beleidskader. Organisaties zouden ‘vanzelfsprekender’ binnen hun werking moeten kunnen 

inzetten op internationale relaties. Volgens sommigen mag dit zelfs gerust ‘verplicht’ worden via 

beoordelingselementen. Gevraagd wordt om minstens binnen de bestaande enveloppes een 

aandeel hiervoor te reserveren, maar nog beter zouden hiervoor extra middelen worden 

gegenereerd vanuit het besef dat internationaal werken een hoge kostprijs heeft. Gepleit wordt 

voor een opvolger van Grundtvig op Vlaams niveau: kleinschalig, weinig planlast, forfaitaire 

toelage, beperkte rapportering en vlot toegankelijk. Dat lijkt de beste garantie te geven om een 

Mattheüseffect te vermijden, waarbij vooral grote organisaties de capaciteit kunnen ontwikkelen 

om in te tekenen op internationale contacten en projecten. 

Kwestie 7: subsidiecriteria en subsidiebillijkheid 

Basisfinanciering 

Hier gaat het over de grootordes van investeringen in organisaties door de overheid. Algemeen en 

gedragen uitgangspunt is dat de relatie tussen ondersteuning of investering vanwege de overheid 

enerzijds en het reële werkingsvolume van de organisaties anderzijds ‘fair’ moet zijn. Dat betekent 

onder meer dat er een verstandige en faire mix van objectieve kwantitatieve en kwalitatieve criteria 

moet bepaald worden om een faire verdeling van de beschikbare middelen te kunnen realiseren. 

Volgende overwegingen zijn over meerdere focusgroepen gespreid aan bod gekomen:  

 Het maken van een ‘foto’ om op basis daarvan over langere termijn heen de middelen te blijven 

verdelen wordt ervaren als te weinig flexibel en daardoor unfair: het bevoordeelt grote 

organisaties, belemmert nieuwkomers. Het is beter om te denken in termen van een ‘film’ – een 

meer continu bijstellen van de ondersteuning door middel van een reeks foto’s zodat de 

middelenstroom de realiteit beter kan volgen. Er moet dus meer nadruk gelegd worden op zowel 

de groeimogelijkheden als de afbouwmogelijkheden.  

 Er moet rekening gehouden worden met een zekere kwetsbaarheidscoëfficiënt van de 

doelgroepen die worden beoogd. Er zijn doelgroepen die een veel grotere inspanning vragen om 

ze te bereiken, te betrekken of te engageren en dat moet in de verdeling van middelen erkend 

worden.  

 Er moet rekening gehouden worden met de ‘fase’ waarin een organisatie zich bevindt: ‘van 

startend naar duurzaam voortbestaan’, of: ‘een organisatie met groeipotentieel; een organisatie 

in de stabilisatiefase; een organisatie in krimpfase’. Dat zijn natuurlijke processen die vaak zelfs 

te maken hebben met de relatie tussen de organisatiemissie en wat er op dat moment in een 

samenleving aan de orde is. Erken dat en pas de ondersteuningsratio’s daar ook op aan.  

 Niet enkel wat geschreven staat in beleidsplannen en voortgangsrapporteringen mag in 

aanmerking genomen worden: de reële werking moet met voldoende gewicht in rekening 

gebracht worden.  
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 Tot slot nog een kritische overweging over de schaalgrootte van organisaties. Er wordt gepleit 

om ook na te denken over optimale schaalgroottes: er bestaat misschien wel een vork tussen een 

minimale schaalgrootte enerzijds en een maximale schaalgrootte anderzijds. Groter is niet altijd 

beter, groei is niet altijd de norm. Bovendien moet opgepast worden voor het ‘Mattheüseffect’ in 

deze: met name dat grotere organisaties makkelijker toegang krijgen tot middelen dan kleinere. 

Een nieuw beleidskader zou hier corrigerend kunnen op werken.  

Werken met ‘fondsen’ naast basisfinanciering. 

Over het algemeen wordt aangegeven dat basisfinanciering en fondsen aanvullen én versterkend 

moeten zijn, en niet mogen leiden tot een verlaging van de basisfinanciering. 

In de gesprekken werden een aantal kansen en bedreigingen geformuleerd in verband met het 

werken met fondsen. Bij de kansen noteren we in eerste instantie de kans op verdieping en 

verbreding van de basiswerking, en de samenwerking met ‘niet-georganiseerde’ initiatieven. 

Bovendien kan de overheid op deze manier middelen clusteren zodat het effect en het draagvlak 

verhoogt en het impact stijgt.  

Maar er zijn ook bedreigingen. Zo is er het gevaar op weer extra planlast: het schrijven van 

aanvragen en dossiers met weinig of geen garantie op succes is belastend. Als de fondsenwerking de 

bovenhand krijgt, krijg je bovendien een versnippering over heel veel ‘projectjes’, wat 

schaalvergroting, versterking van impact of duurzaam langetermijndenken in de weg staat. En 

misschien wel de belangrijkste vraag: wat met activiteiten en projecten nadat ondersteuning via 

fondsen wegvalt? Hoe kunnen ze dan duurzaam verankerd worden?  

Er werden tot slot enkele randvoorwaarden geformuleerd:  

 Er moet ondersteuning voorzien worden bij de aanwending van middelen van fondsen, zodat dit 

kwaliteitsvol kan gebeuren.  

 Kennisdeling tijdens en na de inzet van middelen uit fondsen zou basisvoorwaarde moeten zijn: 

wat organisaties leren uit de projecten of initiatieven zou zo snel mogelijk toegankelijk moeten 

zijn voor andere organisaties en professionals.  

 Al dan niet intekenen mag geen effect hebben op de basisfinanciering en de reguliere werking.  

Een vaststelling is dat de term ‘culturele fondsen’ niet meteen tot een duidelijk beeld leidt van 

waarvoor fondsen kunnen aangewend worden. Een brainstorm leidde tot een aantal mogelijke 

invullingen:  

 Middelen voor projectfinanciering, vergelijkbaar met bv. een audiovisueel fonds, waardoor 

cofinanciering van heel concrete projecten of producties mogelijk wordt. Men denkt dan aan: 

o Innovatieve projecten in samenwerking met andere beleidsdomeinen 

o Projecten die inspelen op de actualiteit (bv. vluchtelingen) 

 Starterssubsidies voor nieuwe organisaties. 

 Middelen om in te zetten op beleidsprioriteiten (doelgroepen, innovatie, ...) 

 Middelen om opdrachten op te nemen die niet tot de kernopdracht van de organisatie behoren 

(omwille van een leemte in de regio bijvoorbeeld). 

 Middelen in functie van samenwerking 

o Organisatorische samenwerking stimuleren, intern en extern aan de sector 

o Samenwerking op regionaal niveau stimuleren 

 Middelen in functie van het aanleggen van gemeenschappelijk sociaal passief, dat het 

bijvoorbeeld gemakkelijker maakt voor organisaties om te stoppen of dat mogelijk maakt dat het 

sociaal passief van organisaties gedeeltelijk vrijkomt voor werkingsmiddelen. 

 Middelen in functie van coaching, opleiding, heroriëntering van organisatie. 
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 Middelen in de vorm van prijzen 

 Er was ook discussie over het specifiek inzetten van fondsen in functie van innovatie. Slotsom 

was dat innovatie als finaliteit zowel in de basisfinanciering als in de fondsen zou moeten vervat 

zijn. Maar er werd wel een spanningsveld zichtbaar. Moeten fondsen inzetten op een heel open 

ruimte voor experimenteren, met lage nadruk op resultaatsverbintenis? Of moeten fondsen 

inzetten op heel welomschreven vernieuwende projecten met hoge nadruk op 

resultaatsverbintenis?  

Kwestie 8: Verantwoording in vertrouwen. 
Hier is ook een duidelijk uitgangspunt geformuleerd in de focusgroepen. “We willen fier zijn op onze 

sector. We willen graag tonen dat we het goed doen én we willen er kunnen op vertrouwen dat ook 

andere organisaties goed bezig zijn, dat ze ook zorgzaam omspringen met publiek geld, en dus 

grondig en degelijk werken.” Dat kan vorm krijgen binnen een wederkerige vertrouwensrelatie 

tussen overheid en sociaal-culturele organisaties (‘vertrouwen boven verantwoording’). De huidige 

aanpak – te typeren als ‘beleidsplangestuurd met visitatie’ – wordt algemeen als goed beoordeeld. 

Onze sector wordt ook door andere sectoren als een voorbeeld gezien op dat vlak. Organisaties 

ervaren een relatieve vrijheid en een vaak leerrijke dialoog met administratie en visitatoren. Toch 

worden een paar punten aangegeven die voor verbetering vatbaar zijn:  

 De plan- en rapporteringslast wordt als vrij hoog omschreven: het opmaken van een beleidsplan 

en de jaarlijkse rapportering leggen een belangrijke druk op de werking, die zeker in kleinere 

organisaties als te hoog wordt ervaren.  

 De noodzaak om erkenning en subsidiëring uit elkaar te houden is niet voor iedereen even 

duidelijk. In ieder geval wordt ook gepleit om erkenning onder dit decreet ook bruikbaar te 

maken in relatie tot andere overheidssectoren.  

 Er ligt een heel sterke nadruk op ‘het geschrevene’: documenten moeten speciaal opgemaakt 

worden voor de overheid en vragen een taal en stijl die niet voor alle organisaties even evident is 

(vergt een specifieke competentie waarin opnieuw vooral kleinere organisaties wel eens 

kwetsbaar zijn).  

 Een moeilijk spanningsveld ligt in het feit dat de verantwoordingsprocessen en de processen van 

beoordeling betrekking hebben op de hele organisatie, op het hele beleidsplan en op alle 

aspecten van de werking, terwijl een aantal organisaties een erg belangrijk deel van hun 

middelen zelf genereren (bv. lidgelden, crowdfunding, …).  

 Visitaties komen niet altijd op een gunstig moment in de organisatiedynamiek.  

 Gespecialiseerde vormingsinstellingen en bewegingen worden omwille van hun specifieke 

expertise vaak benaderd door heel veel actoren (van opbouwwerk tot onderwijs, van 

cultuurcentra tot beleidsmakers). Dat ligt in de lijn van hun missie maar is soms moeilijk te 

verantwoorden binnen het decreet en leidt ook niet tot middelen die dat in proportie kunnen 

ondersteunen.  

 

Een aantal voorstellen ter verbetering worden geformuleerd:  

 Voortgangsrapportering om de twee jaar: minder nadruk op schrijven, ook via gesprek en 

aanwezigheid op activiteiten en meer werken op basis van wat door de organisaties zelf sowieso 

al wordt geschreven, maar dan in hun eigen taal en formaat. 

 Sterker inzetten op zelfevaluatie in combinatie met verantwoording in dialoog 

 Er zou kunnen gepleit worden dat de overheid maar verantwoording kan vragen voor dat deel 

van de werking dat zij zelf financieren. Over de inzet van andere middelen hoeft de overheid 

geen uitspraak te doen.  
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 Meer mogelijkheden voor administratie voor aanwezigheid in het veld of voor coaching en 

terugkoppeling: betrokkenheid versterken, zodat evoluties en dynamieken sneller kunnen 

meegenomen worden. Het zou zelfs heel zinvol kunnen zijn om de administratie meer te 

betrekken van bij het begin van het beleidsplanningsproces, zodat het beleid van organisaties 

ook als resultaat van dialoog met de overheid tot stand kan komen.  

 Meer focus op impact dan op processen of prestaties. Hier wordt vooral verwezen naar het 

strikte ‘uren-carcan’ voor de vormingsinstellingen. Tegelijk wordt een waarschuwing 

meegegeven: impactmeting vraagt veel tijd en middelen als dat cijfermatig en wetenschappelijk 

moet gebeuren. Vaak is het concrete impact van een organisatie zelfs niet echt helder 

aanwijsbaar op korte termijn. Impact zichtbaar maken moet dus in een brede betekenis worden 

opgevat: het kan ook gaan over meer narratieve benaderingen. 

 Zorg voor snelle feedback vanwege de administratie op voortgangsrapportering 

 Visitaties die natuurlijke ritmes en dynamieken van organisaties volgen: organisaties kunnen zelf 

mee de periode van visiteren beïnvloeden in functie van de realisatie van hun doelen en plannen 

 Het onderzoek ‘Vertrouwen boven verantwoording’ meenemen in de verdere ontwikkeling van 

het beleidskader 

 Erken de erkenning in alle relaties met alle overheden – maak rapportering aan verschillende 

overheden inwisselbaar. 

 Innovatieve projecten niet afstraffen bij mislukking. 

Kwestie 9: Instroom en uitstroom 
Om te beginnen is er een duidelijk signaal dat instroom vlotter mogelijk moet zijn. Men vindt dat 

noodzakelijk om nieuwe thema’s en tendensen een kans te geven, bijvoorbeeld in het kader van 

maatschappelijke innovatie. Men pleit er voor om een starterstraject in te bouwen, eventueel met 

peterschap van bestaande organisaties. Bij de instroomprocedure moeten de beoogde doelen en 

impact centraal staan. Een groeipad moet soepel in die richting kunnen uitgebouwd worden. Men 

wenst ook geen erkenningen van korte duur maar wil mikken op een continue werking over een 

langere periode. Sociaal-culturele organisaties zijn geen projectenclubs. 

Het uitgangspunt verwoord onder de kwestie ‘verantwoording’ leidt ook tot een heldere 

stellingname ten aanzien van het vraagstuk ‘uitstroom’. Als bij organisaties een gebrek aan kwaliteit, 

aan impact of aan maatschappelijke relevantie vast te stellen is, moet de uitstroom een reële 

mogelijkheid zijn binnen een faire periode. Wel wordt benadrukt dat dit moet gebeuren op basis van 

duidelijke criteria gekoppeld aan een sterke inzet op evaluatie, zelfevaluatie, coaching en bijsturing. 

Per geval zou een bindend remediëringstraject gemaakt moeten worden. Dit remediëringstraject 

moet altijd op maat zijn, en kan ook voor verschillende organisaties verschillend zijn in tijd. Hier 

wordt geen middelenverlies aan gekoppeld tijdens het remediëringstraject, omdat dit juist de extra 

inspanning die remediëring vereist moeilijker maakt. Dit remediëringstraject moet gekoppeld zijn aan 

een coachende én beoordelende opvolging.  

Als er duidelijke, intentionele en betekenisvolle fraude wordt vastgesteld, mag dat zelfs een 

onmiddellijke schrapping betekenen.  

In ieder geval mogen instroom en uitstroom niet aan elkaar gekoppeld zijn. Maatschappelijke 

relevantie is immers het dragende element voor erkenning en ondersteuning, niet een welbepaald of 

vastgelegd aantal organisaties.  

Kwestie 10: Beleidsaandacht voor professionals-vrijwilligers-freelancers? 
De vraag is of in een nieuw beleidskader expliciet maatregelen moeten opgenomen worden die de 

plaats en de rol van professionals, vrijwilligers en freelancers regelen.  
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Globaal genomen is het antwoord van de focusgroepen hierop negatief. Hoe met deze groepen 

wordt omgegaan, behoort tot de ‘good governance’ van de organisatie zelf: vanuit haar 

maatschappelijk doel moet een sociaal-culturele organisatie consistent mensen en middelen inzetten 

om een zo groot mogelijk impact te realiseren. Hoe de organisatie daarbij omgaat met vrijwilligers, 

professionals en freelancers behoort tot de bevoegdheid en de vrijheid van die organisatie zelf. Een 

overheid kan wel vragen dat een organisatie daar een heldere visie en verantwoordbare handelwijze 

voor ontwikkelt  - als een thema binnen de algemene verantwoordingsprocessen. Wel wordt 

aangegeven dat een nieuw beleidskader een duurzaam kader met voldoende middelen moet bieden 

waarbinnen de verdere ontwikkeling van de professionaliteit en van de kwaliteit van het werken met 

vrijwilligers en freelancers gegarandeerd kan worden.   

Er wordt bovendien nog eens benadrukt dat het werken met of het ondersteunen van vrijwilligers tot 

de kernthema’s van het sociaal-cultureel werk met volwassenen behoort. Er is dan ook een appel om 

erkenning te bieden van uit het beleidskader voor inspanningen om vrijwilligers te betrekken.  

Een paar bekommernissen worden in dit verband nog naar voor geschoven:  

 Het bestaande wettelijk kader voor vrijwilligers volstaat op dit moment. Maar met het wegvallen 

van de rol van provincies in het ondersteunen van vrijwilligerswerk, ontstaat mogelijk een tekort 

op dit vlak. Misschien kan in het kader van een nieuw beleidskader bekeken worden hoe dit hiaat 

zou kunnen opgevuld worden. 

 Misschien is er wel een ‘marginale toetsing’ nodig op schijnzelfstandigen in relatie tot 

freelancers.  

 Vanuit de gespecialiseerde vormingsinstellingen wordt wel gewaarschuwd dat er een probleem 

ontstaat als het werken met vrijwilligers een essentieel element zou worden in de erkenning. 

Binnen deze werksoort zijn er heel wat organisaties die niet structureel met vrijwilligers werken. 

Kwestie 11: De kwestie ‘belangenbehartiger – steunpunt’ 
De twee rollen – met name ‘belangenbehartiger’ en ‘steunpunt’ – moeten ook in de toekomst 

gescheiden blijven. Men beseft dat er altijd een risico op overlap bestaat, omdat je bijna elk thema 

vanuit een belangenbehartigingsperspectief en vanuit een ondersteuningsperspectief kunt 

benaderen. Dit vraagt dus verstandige coördinatie.  

De belangenbehartiger moet de diversiteit in de sector als uitgangspunt nemen en genuanceerd 

zichtbaar maken in de belangenbehartiging. Dat betekent dat niet altijd per se ‘met één stem’ moet 

gesproken worden. Ook minderheidsstandpunten zouden moeten opgenomen worden. Er wordt ook 

gewaarschuwd voor betonnering van gevestigde belangen. Een aanbeveling is om in de 

organisatiestructuur een onderscheid te maken tussen het ‘bestuur van de belangenbehartiger’ en 

‘het organiseren van de spreekbuisfunctie’ – bedoeld wordt dan standpuntinname, dialoog, 

onderhandeling. Kleinere organisaties geven aan dat het voor hen veel moeilijker is om te investeren 

in het tijdrovende bestuur waardoor hun stem minder hoorbaar is. Als dat onderscheid zou gemaakt 

worden, kan hun gewicht in de belangenbehartiging zelf naar hun aanvoelen toenemen. 

Het steunpunt moet ondersteunen via het ontsluiten van informatie, maar ook de overheid zou dat 

meer kunnen doen. Daar wordt zeer veel informatie verzameld in de vorm van beleidsplannen, 

voortgangsrapporteringen en visitatieverslagen waarvan de ontsluiting misschien echt een 

meerwaarde zou kunnen betekenen. Daarrond kan misschien meer met een steunpunt worden 

samengewerkt, zonder dat het steunpunt de ‘ogen en de oren’ als verlengstuk van de administratie 

in het werkveld mag worden. Het steunpunt moet een onafhankelijk en goed onderbouwd eigen 

verhaal kunnen schrijven. Aan het steunpunt worden een aantal mogelijke opdrachten toegekend:  
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 Impactmeting organiseren op grote schaal: voor vele organisaties is impactmeting een opdracht 

die hun krachten te boven gaat. Ze hebben er niet de middelen of de tijd voor, maar vaak is het 

gebrek aan wetenschappelijke expertise nog meer prangend. Bovendien is het impact van één 

organisaties niet altijd zomaar vast te stellen. Een impactmeting van de hele sector zou een goed 

referentiekader kunnen bieden voor de verantwoordingsprocessen van de individuele 

organisaties.  

 Ondersteuning bij remediëringstrajecten en starterstrajecten 

 Ondersteuningsaanbod op maat van organisaties en passend binnen hun eigen dynamieken 

ontwikkelen 

 Visieontwikkeling rond en begeleiding van samenwerkingsinitiatieven (faciliteren en stimuleren) 

 Steunpunt moet organisaties ondersteunen in hun ontwikkeling van ‘good governance’ 

 Ontsluiten van informatie – wetenschappelijk, van de overheid, …  

 Internationale expertise en praktijkvoorbeelden ontsluiten en binnen brengen, internationale 

uitwisseling faciliteren, zowel op niveau van netwerken en relaties, als op niveau van inhoud en 

methodiek.  

 De expertentafel pleit expliciet voor een herstel van de relatie tussen wetenschap en beleid rond 

sociaal-cultureel werk. Deze relatie moet versterkt worden niet alleen door te investeren in 

kwantitatief onderzoek, maar zeker ook rond meer kwalitatieve benaderingen van praktijken. 

Ook hierin heeft het steunpunt een rol te spelen.  
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Enkele kanttekeningen tot slot? 
Een eerste kanttekening die enkele mensen in de focusgroepen en de expertengroep heel expliciet  
maken, laat zich als volgt samenvatten: moet het? Moet het nu? Moet het zo snel? Kan het niet 
diepgaander?  
De vraag is waarom er meteen een heel nieuw decreet moet komen. Vanuit een meer 
continuerende optie, zou er kunnen gekozen worden om de opgedoken en erkende problemen en 
beperkingen binnen het bestaande decreet op te lossen. Drie prioritaire thema’s worden dan naar 
voor geschoven:  

 Een aantal verenigingen en bewegingen hebben het probleem dat ze bepaalde functies niet 
kunnen opnemen. Zorg voor meer en meer flexibele mogelijkheden.  

 De instroom van nieuwe organisaties of burgerinitiatieven loopt stroef en moeilijk. Ontwikkel 
binnen het bestaande decreet een beter groeitraject. 

 Er is problematiek van de etnisch-culturele federaties, die zeer nijpend is. Ze hebben nood aan 
een groei van middelen en het onderkennen van een aantal ondersteunende functies die zij 
duidelijk opnemen en die een ernstige organisatie-inspanning vragen, zoals bijvoorbeeld een 
huiswerkfunctie. Maar dat valt misschien wel te regelen met een set van ingrepen binnen het 
bestaande kader.  

 
Aan dit pleidooi wordt een pleidooi verbonden om dit bijgestuurde decreet een soort van 
‘interim’-status te geven. Een status die de opportuniteit geeft om nu al op lange termijn te 
beginnen werken aan iets dat meer ‘schoonheid’ in zich draagt. Een beleidskader dat dan 
eventueel over kan gedragen worden naar een volgende beleidsperiode. Ook de expertentafel 
pleit in die zin. Ze geven aan dat de oefening die vandaag gebeurt te weinig omvattend is, te 
weinig diepgang bevat. Ze geven aan dat er nood is aan een omvattende en ook door onderzoek 
verantwoorde brede sokkel, die kan dienen voor alle sociaal-culturele praktijken. Te denken valt 
minimaal aan jeugd, kunsten, erfgoed – waar ook civiele praktijken aan de orde zijn. Pas als deze 
brede sokkel uitgewerkt is, zou moeten nagedacht worden over waar er nog een meer specifiek 
kader nodig is dat echt op een bepaalde sector is gericht. Ook zij schatten in dat dit werk een 
langere termijn nodig heeft.  
 
Een tweede kanttekening gaat over begrippen. Heel wat centrale begrippen verdienen verdere 
uitklaring alvorens ze gehanteerd worden in een beleidstraject, zo wordt op verschillende plaatsen 
aangegeven. Te denken valt aan: cultuur, burgerschap, publiek debat, autonome tijd, vitale 
coalities, kansengroepen/doelgroepen, categoriaal, flankerend, emanciperen, empoweren …  Deze 
uitklaring zal rekening moeten houden met centrale spanningsveld dat in deel 2 verder wordt 
uitgewerkt.  
 
Een derde kanttekening gaat over de openbaarheid van verslagen. De hoop en de verwachting 
wordt uitgesproken dat de verslagen van de focusgroepen teruggespeeld wordt naar de 
betrokkenen wegens echt interessant en als honorering voor de inspanning.  
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Deel 2: Het centrale spanningsveld: ‘het civiel perspectief’ versus ‘het 

voorzieningenperspectief’ 
Doorheen de vele verslagen en de daarin geëxpliciteerde keuzes en suggesties worden twee 

grondopvattingen zichtbaar over ‘governance’. ‘Governance’ gaat over wat de overheid doet om te 

besturen. Over hoe ze de relaties met een werkveld of met haar burgers precies vorm geeft of hoort 

vorm te geven. Over hoe ze het samenspel met allerlei actoren in relatie tot maatschappelijke 

vraagstukken precies invult. Over invloed en macht. Over beïnvloedbaarheid en vormen van 

partnerschap. Twee opvattingen worden dus zichtbaar, die als een continuüm in elkaar kunnen 

overgaan of die ook complementair kunnen in elkaar geschoven worden. Aan de ene kant staat ‘het 

civiel perspectief’ – met een minimum aan overheidsbemoeienis, aan de andere kant ‘het 

voorzieningenperspectief’, een perspectief van waaruit een overheid mee vorm en inhoud van 

praktijken kan bepalen in functie van haar eigen doelstellingen.  

Vanuit een civiel perspectief zijn sociaal-culturele organisaties – of het nu gaat over 

vormingsinstellingen, bewegingen of verenigingen – ‘civiele actoren’. Ze bewegen zich in de 

‘tussenruimte’ tussen leefwereld en politiek, of anders gezegd: ze werken op de naad van leefwereld 

en systeem. Recent komen ze onder de term ‘nieuwe burgerinitiatieven’ in het vizier, maar strikt 

genomen zijn de meeste bestaande sociaal-culturele organisaties ooit ‘nieuwe burgerinitiatieven’ 

geweest of daar in hun recente vorm uit gegroeid. We noemen ze ‘civiele actoren’ omdat ze een 

eigen plaats innemen in het democratische proces. Deze civiele actoren verbinden burgers, 

versterken hun capaciteit om als burger hun rol te spelen, ze bieden plekken waar burgerschap ook 

echt vorm krijgt. Ze organiseren het ‘plezante’ (hier als tegengesteld aan het ‘nuttige’) en het 

verbindende maar ze geven ook publiek stem aan de noden en verzuchtingen van burgers. Ze maken 

van het private een gemene zaak. Ze ontwikkelen op eigen initiatief en onder eigen 

verantwoordelijkheid praktijken die op kleine of grote schaal uitdagende of moeilijke 

maatschappelijke kwesties aanpakken en ze schuiven deze kwesties naar voor op de publieke 

agenda’s. Ze spelen een rol bij het inleiden in en het doorgeven, het bewaren, het voortdurend 

scheppen van cultuur in de brede zin van dat woord en geven daarmee ook vorm en betekenis aan 

het publieke. En ze creëren mee dynamiek in de samenleving, dynamiek die moet leiden tot een 

meer duurzame, inclusieve en solidaire democratie. Civiele actoren ontlenen hun bestaansrecht aan 

de rol die ze spelen in de goede werking van een democratie: ze helpen mee deze democratie 

verdiepen en verfijnen. Ze hebben daarin dus een plaats sui generis. En juist daarom zijn ze intrinsiek 

waardevol en verdienen ze als dusdanig ondersteuning van de samenleving. Als de overheid 

investeert in deze civiele actoren, dan moeten deze middelen verantwoord worden vanuit een vrij 

open vraag, met name: ‘dragen deze organisaties en hun praktijken voldoende bij aan het realiseren 

en ontwikkelen van burgerschap en het versterken en verfijnen van de civiele samenleving in een 

gezonde democratie’?  

Dit ‘civiele perspectief’ past binnen een opvatting over de samenleving waarin deze vorm krijgt in het 

voortdurende balanceren tussen de maatschappelijke instituties als uitvoerende, rechterlijke en 

wetgevende machten, tussen de economische actoren georganiseerd in een wereldwijde markt en 

tussen civiele actoren, verbonden met de leefwereld van mensen of ontstaan uit de initiatieven die 

burgers zelf ondernemen rond publieke kwesties die hen ter harte gaan. In dit kader past een 

bepaalde opvatting over de relatie en de bijhorende sturingsmogelijkheden die de overheid kan 

uitoefenen op sociaal-culturele organisaties: civiele actoren hebben een grote mate van autonomie 

ten aanzien van die overheid. Anders zouden ze hun democratische rol niet ten volle kunnen spelen, 

zouden ze te weinig tegengewicht kunnen bieden in het spel van balanceren. We spreken dus van 

‘zelfsturing’. Zelfsturing gaat er van uit dat organisaties zelf verantwoordelijk zijn voor hoe ze precies 
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vorm geven aan hun werking, aan hun praktijken. Ze bepalen zelf hun doelen, ze ontwikkelen een 

eigen verhaal over en een eigen visie op hun organisatie. Ze hebben hun eigen procedures, een eigen 

format, en kiezen zelf hoe ze de processen managen. De overheid doet daarover op zich geen 

uitspraken, laat staan dat ze formats of doelen zou voorop stellen. Organisaties worden geacht 

zichzelf te kunnen reguleren. Als een overheid investeert in een organisatie kan ze wel in ruil voor de 

toegekende middelen verwachten dat deze organisatie zijn ‘governance’ – hoe ze de middelen inzet 

om vanuit de missie, doelen en principes te komen tot effectieve praktijken - helder kan 

verantwoorden. En dat ze kan aantonen dat ze ook bereikt wat ze wil bereiken.  

Vanuit een ‘voorzieningenperspectief’ ontlenen sociaal-culturele organisaties hun bestaansrecht aan 

het realiseren van welomschreven taken in het gehele maatschappelijke bestel. In woordenboeken 

worden voorzieningen bijvoorbeeld omschreven als ‘iets nuttig waarvan men gebruik kan maken’. Of 

als ‘een maatregel waarmee je ergens zorg voor draagt’. Zo begrepen zijn sociaal-culturele 

organisaties waardevol omwille van de nuttige resultaten die ze kunnen opbrengen in een maakbare 

samenleving. Ze kunnen een belangrijke rol spelen in het goed laten functioneren van het bestaande 

systeem of in het verbeteren of corrigeren ervan. Sociaal-culturele organisaties of verenigingen 

worden in deze visie dus vooral in hun ‘voorzieningenaspect’ aangesproken: de vraag is of ze de 

vooropgestelde taken, het vooropgestelde ‘nut’ behoorlijk realiseren – en met behoorlijk wordt dan 

bedoeld ‘effectief’, ‘efficiënt’ en ‘zuinig’. Het blijven wel autonome voorzieningen, in de zin dat ze 

horen tot het private initiatief van burgers en dus geen deel uitmaken van het overheidsapparaat. 

Maar ze ontwikkelen er een nauwe relatie mee en stemmen hun praktijken af op wat de overheid 

van hen verwacht – of anders gezegd: ze handelen in overeenstemming met de verwachtingen die de 

overheid koppelt aan de ondersteuning die ze biedt. Zo bekeken heeft de relatie tussen overheid en 

sociaal-culturele organisaties in wezen de vorm van een contract, met wederzijdse plichten en 

rechten helder gedefinieerd.  

Dit voorzieningenperspectief past ook weer in een bepaalde opvatting over overheid en samenleving. 

In deze opvatting wordt de samenleving in zekere zin beschouwd als een groot systeem waarbij de 

overheid een rol in de cockpit heeft. Zij heeft als taak dit systeem te managen om een goede werking 

en gewenste output te realiseren. Dat management wordt geschoeid op modellen uit de 

bedrijfswereld: resultaatgerichtheid, beleidsplanning, kwaliteitszorg, kostenbeheersing, 

efficiëntiewinsten. Deze systeemmanagementbenadering bepaalt ook de vorm die de relaties tussen 

overheid en sociaal-culturele organisaties kan aannemen. De overheid kan in ruil voor de 

ondersteuning die ze biedt verwachtingen formuleren op twee niveaus: op niveau van vorm en 

functionaliteit enerzijds, op niveau van inhoud en doelen anderzijds. Met het eerste niveau wordt 

bedoeld de organisatieformat (bv. rechtspersoon, vereniging/beweging/vormingsinstelling, de 

gewenste managementstijl, kwaliteitsvereisten …), de functies die opgenomen worden (bv. 

educatieve, culturele, activerende, gemeenschapsvormende, …). Het niveau van inhoud en doelen 

gaat over de thema’s, de kwesties, de maatschappelijke vraagstukken waarin de overheid prioritair 

zou kunnen in investeren (participatie, diversiteit, digitale samenleving, duurzaamheid, …). 

Zinnebeeld voor deze benadering is het beleidsplan of het projectmodel in ruil waarvoor de overheid 

wil investeren, en de kwaliteitscyclus, onderworpen aan het kritische oog van de audit of de 

visitatiecommissie die oordeelt op basis van vooropgestelde ‘beoordelingselementen’.  

Het civiele perspectief en het voorzieningenperspectief werken elk volgens een eigen logica – die zich 

ten aanzien van bovenvermelde kwesties ook vertaalt in andere keuzes die mogelijk binnen een 

nieuw beleidskader kunnen worden gemaakt. Ter illustratie bijvoorbeeld: opgelegde werksoorten 

met vormvereisten en beoordelingselementen passen prima binnen een voorzieningenperspectief, 

omdat ze een frame geven dat het handelen binnen de organisaties ‘richt’ en dat gebruikt kan 
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worden bij het onderhandelen over beleidsplanningen of bij het beoordelen van werkingen en 

toekennen van werkingsmiddelen.  Vanuit een civiel perspectief komt dan weer de nadruk te liggen 

op de behoorlijke governance van de organisatie: die moet zelf een ‘verantwoord verhaal’ 

ontwikkelen over hoe ze de missie die in de lijn van het sociaal-culturele ligt, verstandig en 

samenhangend in praktijk brengt. Over de keuzes die daarbij gemaakt worden hoeft de overheid zich 

in wezen niet uit te spreken. Volgens dit principe zijn een aantal voorbeelden zijn uitgewerkt in 

onderstaande tabel.  
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We willen nog eens benadrukken dat het hier niet gaat om een echte dichotomie waarbij je moet 

kiezen ofwel voor het ene ofwel voor het andere. Het is bijvoorbeeld perfect denkbaar dat de grote 

lijnen van een nieuw beleidskader worden uitgezet vanuit een civiel perspectief maar dat in het 

beleidskader rond bepaalde issues een voorzieningenperspectief met de bijhorende logica wordt 

gehanteerd: we denken bijvoorbeeld aan de kwesties samenwerking, participatie van 

kansengroepen, culturele regionale ruimtes, maatschappelijke innovatie – waar het telkens specifiek 

kan gaan om doelstellingen die een overheid expliciet in het beleidskader wil opnemen.  

  


