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WOORD VOORAF 
2017 was een kanteljaar. Met de goedkeuring van het nieuwe 
decreet verschoof onze aandacht van het ondersteunen van 
een beleidstraject van de minister naar het ondersteunen van 
de sector bij het zich aligneren op het nieuwe beleidskader. 
Naast onze regulier aanbod en de vraaggestuurde werking 
ontwikkelden we vanaf het najaar een breed aanbod over het 
decreet en het nakende beleidsplanningsproces in de sector. 

Druk, druk, druk … voor ons, maar zeker ook voor de sector-
organisaties. De spreidstand waarin zij zich nu bevinden, vraagt 
veel inzet en volharding: aandacht geven aan de uitvoering van 
hun lopende beleidsplan, hierover rapporteren, zich verhouden 
tot beoordelingselementen en criteria, zich voorbereiden op een 
visitatie, zich oriënteren op een nieuw decretaal kader én de 
voorbereiding van een nieuwe subsidieaanvraag. 

Vanuit dat diepe besef zullen we in 2018 ten volle blijven gaan 
voor de verdere ondersteuning van de sector en hopen we op 
het einde van het jaar even mooie resultaten voor te leggen als 
degene die u aantreft in dit voortgangsrapport.

Fred Dhont - Directeur Socius





OVER DIT RAPPORT
Voortgangsrapporten zijn zelden spannende lectuur. Grafieken, 
tabellen, doelstellingen, indicatoren … ze spreken weinig tot de 
verbeelding en geven niet echt een helder beeld van het verhaal 
achter de cijfers. Ook onze rapporten stonden in het verleden 
garant voor taaie brokken informatie.

Met de start van de nieuwe beleidsperiode 2016-2020 wilden we 
het anders doen. Minder focus op de droge cijfers. Geen loutere 
verzameling van indicatoren en tabellen. Maar meer duiding 
over de dingen die we doen en waarom we ze doen. Verhalend 
ook. En hopelijk enthousiasmerend.

Op de pagina’s die volgen nemen we de drie pijlers van onze 
werking onder de loep: ons open aanbod, de vraaggestuurde 
werking en onze rol als communicatie- en informatiecentrum. 
We vertellen over de inspanningen die we in 2017 leverden 
en relateren ze aan ons ‘Beleidsplan 2016- 2020: Vloeibaar & 
verbonden’. We ronden af met het belangrijkste cijfermateriaal 
over het afgelopen jaar en werpen ten slotte een blik in onze 
interne keuken. 

Onder de noemer ‘Breedbeeld’ zetten we thema’s in de kijker die 
ons nauw aan het hart liggen. We lichten toe hoe ze de afgelopen 
jaren binnen onze werking rijpten, welke acties we ondernamen 
en hoe we er in de toekomst verder op zullen inzetten.

De bijdragen onder de noemer ‘Focus’ stellen scherp op een 
specifieke activiteit of een deel van onze werking. Op deze 
manier geven we inzicht in de manier waarop we werken, de 
keuzes die we maken, de methodes die we hanteren en de resul-
taten die we boeken.  

Wat dat laatste betreft, laten we ook de personen aan het woord 
voor wie we het doen. De sociaal-culturele professionals en 
organisaties wiens handelen en werking we willen ondersteu-
nen, aanscherpen en mee verder ontwikkelen. De feedback en 
reacties die we van hen mochten ontvangen, delen we graag 
met onze lezers.

De foto’s in dit rapport zijn van de hand van Lynn Delbeecke. 
We vroegen Lynn om haar lens te richten op Brussel en de 
kanaalzone, onze nieuwe werkomgeving. We willen langs deze 
weg Citizenne, FMDO en Toestand vzw graag bedanken voor 
hun medewerking en de prachtige foto’s die eruit voortkwamen.
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Als sociaal-cultureel werkers enkel bij hun 
intuïtie zweren, wordt het lastig om hun 
praktijken te delen, op te schalen, verder te 
ontwikkelen en te verantwoorden. Daarom 
ondersteunt Socius het impactgedreven werken 
in de sector. Impactgedreven werken betekent 
dat je voor, tijdens en na de uitvoering van je 
praktijken uitlegt hoe je denkt dat ze bijdragen 
aan de resultaten die je vooropstelt. 

VAN INSPANNINGEN 
NAAR RESULTATEN

Sinds enige tijd stimuleren ontwikkelingen zoals de ‘wat 
werkt’-beweging en het ‘nieuw publiek management’ ook het 
sociaal-cultureel werk om meer aandacht te besteden aan 
resultaten, en niet enkel aan inspanningen. Deze ontwikkelin-
gen spelen ook op de achtergrond bij de totstandkoming van 
beleidskaders zoals het nieuwe decreet voor het sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk. Wat zijn deze bewegingen en hoe 
beïnvloeden ze het sociaal-culturele werkveld?

DE ‘WAT WERKT’-BEWEGING 

Aanhangers van de ‘wat werkt’-beweging of ‘evidence based 
practice’ (EBP) baseren hun professioneel handelen op de best 
beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. 
EBP heeft haar wortels in de geneeskunde, maar ook binnen 
het onderwijs is het aan een opmars bezig als benadering 
om werkende methoden en didactiek te ontwerpen. Volgens 
Hermans (2008) biedt EBP ook voor het brede domein van het 
sociaal werk kansen. Het helpt om identiteit op te bouwen en 
legitimiteit te verwerven. EBP wordt steeds meer aanzien als 
een manier om het sociaal werk en haar slagkracht te verbete-
ren en ontwikkelen.

EBP promoot verantwoorde en professionele beslissingen op 
basis van de best beschikbare kennis en inzichten. Zo kunnen 
de gevolgen ervan voor individuen, groepen of gemeenschap-
pen vooraf beter ingeschat worden. Drie informatiebronnen 
voeden professionele keuzes die steunen op EBP:

• wetenschappelijke kennis en inzichten;

• inzichten, kennis en -ervaring van beroepsbeoefenaars  
en experts in het vakgebied;

• informatie over en voorkeuren van de doelgroep(en).

Sociaal-culturele organisaties zijn autonoom, missie- en 
visie gedreven. Ze streven hun doelen na in een complex 
maatschappelijk veld waar veel belangen en dynamieken tege-
lijkertijd werkzaam zijn. Wie binnen dit domein met EBP aan 
de slag gaat, zal naast de drie vermelde informatiebronnen ook 
rekening moeten houden met normatieve afwegingen. 

Een ruime opvatting over EPB, die rekening houdt met de 
complexiteit van het sociaal-cultureel werk en van sociaal-cul-
turele praktijken, sluit best aan bij het werkveld. Zo’n opvatting 
erkent dat wetenschappelijke kennis niet zomaar voor elk 
samenlevingsvraagstuk een perfect werkend antwoord in petto 
heeft. Inspanningen die geleverd worden in het sociaal-cultu-
reel werk zijn vaak complex en politiek van aard. Ze zijn niet 
altijd even zichtbaar en intentioneel. Ze staan soms op gespan-
nen voet met andere inspanningen in de publieke en politieke 
sfeer. En ten slotte steunen ze dikwijls op onscherpe kennis en 
aannames over de relatie tussen de ingezette middelen (input), 
de geleverde inspanningen (activiteiten), de zichtbare kenmer-
ken van die inspanningen (output) en de gerealiseerde doelen 
(outcomes, impact). 

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk heeft met ‘Boekstaven’ 
en haar opvolger ‘Sisca’ een stevige traditie in het rapporteren 
en analyseren van gegevens over input, activiteiten en output: 
drie belangrijke elementen voor impactgedreven werken. De 
EBP-benadering legt de nadruk op andere aspecten. Aspecten 
die tot op vandaag in mindere mate belicht worden in de sector: 
outcomes (effecten op kortere termijn bij deelnemers) en impact 
(langetermijnbijdrage aan maatschappelijke veranderingen) 
van sociaal-culturele praktijken. 

Helemaal nieuw is dit niet. Evaluatie (ook van outcomes en 
impact) is altijd al een sleutelconcept geweest in het sociaal-cul-
tureel werk, net zoals reflexiviteit sociaal-cultureel werkers 
altijd heeft aangezet om hun praktijken goed te onderbouwen 
en te evalueren.  
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NIEUW PUBLIEK MANAGEMENT 

De overheid kent zijn eigen ‘wat werkt’-beweging: ‘evidence 
based policy making’ (EBPM). Samen met de opkomst van het 
‘new public management’ (NPM) voerden overheden in België 
een reeks grootschalige administratieve hervormingen door 
in de publieke sector. Efficiëntie, resultaatgerichtheid, concur-
rentie en responsabilisering waren daarbij richtinggevend. 
Copernicus, BBB (Beter Bestuurlijk Beleid) en BBC (Beleids- en 
Beheerscyclus voor lokale besturen) zagen het daglicht. 

In een van haar spotlightpapers nuanceert de onderzoeksgroep 
CSI-Flanders de invloed van het NPM in de verhouding tussen 
overheid en middenveld. Wel merkt de groep een zekere verza-
kelijking en contractualisering op. Dat uit zich in een bureaucra-
tische aansturing die de vorm aanneemt van een planningscy-
clus met (meer)jarenplannen en evaluatierapporten. Hoe NPM 
concreet doorwerkt, verschilt sterk naargelang de sector. 

In de sociale economie en arbeidsmarktsector is de invloed 
meeruitgesproken. Daar zijn vormen van prestatie- en markt-
gericht werken ingevoerd. De sector van de ontwikkelingssa-
menwerking kent al langer een traditie van resultaatgerichte 
financiering. Heel wat middelen worden traditioneel op basis 
van projecten uitgekeerd. In ruil voor projectfinanciering verant-
woorden ontwikkelingsorganisaties hun effectiviteit zowel voor, 
tijdens als na de projectuitvoering. Niet te verwonderen dat deze 
sector qua cultuur en infrastructuur ondertussen sterk uitgerust 
is om impactgedreven te werken.  

Dichter bij de sector van het sociaal-cultureel volwassenen-
werk, zien de onderzoekers van CSI-Flanders in relatie tot het 
cultuurbeleid geen een-op-een verwantschap. Ze stellen wel 
een tendens vast in de richting van NPM. De culturele overheid 
schuift het beleidsplan als concreet instrument naar voor en 
stimuleert zo het planmatig werken. Dat wijst op een toegeno-
men responsabilisering van het culturele veld. In de slipstream 
van Copernicus, BBB, BBC en NPM winnen ook binnen het 
beleidsdomein cultuur professionaliteit, kwaliteit, participatie, 
samenwerking en verantwoording aan belang. In recente 
beleidsdocumenten en regelgeving ontwaren de onderzoekers 
verder volgende aandachtspunten: 

• het efficiënt gebruiken van toegekende middelen;

• het klantgericht en planmatig werken op basis van een 
langetermijnvisie;

• het goed besturen op basis van een complementair 
inhoudelijk en zakelijk beleid. 

Elementen die we ook terugvinden in het nieuwe decreet voor 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

IMPACTGEDREVEN WERK EN HET NIEUWE 
BELEIDSKADER

In zijn conceptnota ‘Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk’ pleit 
minister Gatz (2016) bij de Vlaamse Regering om vanuit een civiel 
perspectief te investeren in sociaal-cultureel volwassenenorga-
nisaties die op eigen initiatief en onder eigen verantwoordelijk-
heid praktijken ontwikkelen in antwoord op maatschappelijke 
kwesties. Daartegenover staan enkele verwachtingen: 

“In ruil voor de toegekende middelen verwacht de overheid dat 
een SCvW-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.”

Ondertussen geeft het nieuwe decreet organisaties uit de sector 
een grote mate van autonomie ten aanzien van de overheid en 
benadrukt het de kritische rol van de sector. Hoewel ‘impact-
gedreven plannen, werken en evalueren’ niet letterlijk in het 
decreet staan, is de onderliggende filosofie er wel van doordron-
gen. Beoordelings- en evaluatiecriteria stimuleren organisaties 
uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk om hun beleidsplan 
vanuit een impactgedreven perspectief te ontwikkelen. Zo’n 
perspectief laat hen toe om context, doelstellingen, input, acti-
viteiten, output, outcome en impact vooraf op een expliciete, 
logische en verantwoorde wijze met elkaar te verbinden in een 
beleidsplan. Het helpt hen om systematisch gegevens te verza-
melen en daarover samenhangend te rapporteren. Zo kunnen 
organisaties zich tot heel wat beoordelings- en evaluatiecriteria 
uit het nieuwe decreet verhouden.

“Hoewel impactgedreven werken 
niet letterlijk in het decreet staat, 
is de onderliggende filosofie er wel 
van doordrongen.”

ONDERTUSSEN IN HET SOCIAAL-CULTUREEL 
VOLWASSENENWERK

Tegen de achtergrond van de geschetste maatschappelijke 
ontwikkelingen en evoluerende beleidskaders roept het woord 
‘impact’ vandaag verschillende connotaties en gevoelens op. 
Sommigen associëren het met het toenemend belang van 
efficiëntie, verantwoording afleggen of controle door de over-
heid. Zij vrezen dat de nadruk op impact kenmerkend is voor 
het (te) sterke geloof in beheersbaarheid en voorspelbaarheid. 
Zo’n nadruk op impact doet geen recht aan de complexiteit van 
sociaal-culturele praktijken. 

Voorstanders stellen op hun beurt dat impactgedreven werken 
noodzakelijk is, willen organisaties relevant, effectief en effici-
ent bezig zijn. Zij vragen zich af hoe organisaties zich verder 
kunnen ontwikkelen en verantwoorden zonder indicaties te 
geven over de impact van hun inspanningen. Sommige voor-
standers gaan hierbij actief op zoek naarmateriaal om mee aan 
de slag te gaan. 
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SOCIUS ONDERSTEUNT 
IMPACTGEDREVEN 
WERKEN

Personen die op zoek waren naar inspiratie, konden de afgelo-
pen periode daarvoor aansluiten bij enkele initiatieven uit het 
middenveld. Bijvoorbeeld als deelnemer aan de focusgroepen 
bij het verkennend onderzoek ‘Peilen naar de impact van soci-
aal-culturele praktijken’ in opdracht van Socius (Berghmans 
e.a., 2014). Femma en de Gezinsbond waren dan weer actief 
betrokken bij het actieonderzoek ‘Maatschappelijke impact’ van 
de Sociale Innovatiefabriek. Vier andere organisaties startten 
samen met Socius vijf experimenten op waarin ze voor een 
praktijk aan de slag gaan met impactevaluatie. Organisaties 
konden ook terecht bij het impactnetwerk of de Impact Wizard 
van de Sociale Innovatiefabriek. En er waren organisaties die 
expertise inhuurden om hun lopend beleidsplan meer impact-
gedreven te ontwerpen en op te volgen. 

Al deze oefeningen en inspiratiebronnen maken één ding heel 
duidelijk: impactgedreven werken is een complexe aangelegen-
heid. Het is niet vanzelfsprekend om eenduidige uitspraken te 
doen over de impact van sociaal-culturele praktijken. Impact is 
immers moeilijk te operationaliseren en lang niet altijd in cijfers 
uit te drukken. Daarenboven staan sociaal-culturele praktijken 
niet los van andere initiatieven en interventies in de samen-
leving. Soms roeien we tegen de stroom in, een andere keer 
versterken we bestaande tendensen en ontwikkelingen. Het is 
dus geen sinecure om een bepaalde impact eenduidig aan een 
sociaal-culturele praktijk toe te schrijven. 

“Impactgedreven werken is een 
complexe aangelegenheid.”
Niettemin gaat Socius de uitdaging aan om, samen met werkers 
en organisaties uit de sector, verder te groeien in het impact-
gedreven werken. We zijn ervan overtuigd dat het nadenken 
over praktijken, de context en de effecten ervan, waardevolle 
inzichten oplevert voor de ontwikkeling van organisaties en 
professionals. We beseffen dat dit tijd, middelen en vaak ook 
specifieke expertise vraagt. Voor organisaties die zulke inzich-
ten aangrijpen om hun praktijken te versterken en verder te 
ontwikkelen, zijn deze investeringen de moeite waard. Daar-
enboven lonen de investeringen ook bij de beoordelingen en 
evaluaties in het kader van het nieuwe decreet. En ten slotte 
helpt het organisaties en de sector om hun initiatieven in de 
samenleving zichtbaar te maken en te legitimeren. 

Afhankelijk van het doel dat ze voor ogen hebben, zal het 
opzet en de aanpak om impactgedreven te werken er voor 
elke organisatie anders uitzien. De beweegreden om impact-
gericht te werken, bepaalt mee hoe je je als organisatie er 
best op organiseert. Socius wil organisaties ondersteunen 
bij het zoeken naar een werkbaar evenwicht tussen die 
verschillende motivaties.  

Waar zijn we nu in deze zoektocht? Binnen de sector zelf is 
er veel verschil tussen organisaties: sommigen steunen in 
belangrijke mate op een sterk ontwikkelde intuïtie, anderen 
op een meer expliciete praktijklogica. Sommigen zoeken naar 
een structurele aanpak om impactgedreven te werken, anderen 
kijken ad hoc waar en wanneer ze een impactgedreven perspec-
tief uitzetten. Sommigen zijn intrinsiek gedreven, anderen 
zoeken hoe ze kunnen beantwoorden aan verwachtingen uit 
het decreet of uit de samenleving. 

Duidelijk is wel dat de sector, en bij uitbreiding ook vele andere 
initiatieven in het Vlaamse middenveld, nog niet kan terugval-
len op een sterke traditie, noch op een (infra)structuur en een 
cultuur om impactgedreven te werken. Dat blijkt duidelijk uit 
een caseonderzoek waarbij Socius samen met enkele organi-
saties uit de sector vijf experimenten opstartte. Beperkte tijd, 
middelen, expertise en heel wat onvoorziene omstandigheden 
doorkruisen de voortgang van deze experimenten. Dat loopt 
anders in de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Daar 
leidde meer resultaatgerichte financiering ondertussen tot een 
sterke traditie, (infra)structuur en cultuur op vlak van impactge-
dreven werken. 

OP ZOEK NAAR MAATWERK

Binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk heerst een 
grote diversiteit aan doelen en aanpak. Dat heeft zijn invloed 
op de wijze waarop organisaties naar impact kijken. Dit inzicht 
groeide in het verkennend onderzoek ‘Peilen naar de impact 
van sociaal-culturele praktijken’ en geeft richting aan onze 
inspanningen om het principe van impactgedreven werken te 
introduceren. Om recht te doen aan die verscheidenheid onder-
scheiden we drie perspectieven op impact. 

ATTRIBUTIE

Doorgaans wordt impact bekeken als het langetermijneffect, 
het resultaat van één specifieke praktijk of interventie. We 
spreken dan over attributie. Zo’n kijk op impact vooronderstelt 
een directe, enkelvoudige causale relatie tussen één praktijk en 
een specifiek effect. Attributie als benadering ligt niet voor de 
hand in het sociaal-cultureel werk. Praktijken uit het werkveld 
spelen zich af in een gemeenschap of relaties tussen gemeen-
schappen. Elke gemeenschap op zich is een complex systeem 
waarin veel, en vaak ook tegenstrijdige, invloeden spelen. Het 
is daarom weinig realistisch om aan te nemen dat een beoogde 
maatschappelijke verandering uit één specifieke sociaal-cultu-
rele praktijk volgt. 
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CONTRIBUTIE

Contributie, een tweede benadering van impact, vertrekt vanuit 
de idee dat de relatie tussen een praktijk en de impact ervan 
complex is. Een specifiek effect is het resultaat van verschillen-
de praktijken en contextfactoren die elkaar beïnvloeden. Deze 
benadering onderkent dat een bepaalde praktijk een zekere 
invloed kan uitoefenen op, een bijdrage kan leveren aan, de 
gewenste veranderingen. Over de eigen praktijk hebben we zelf 
min of meer controle. Praktijken steunen op keuzes van organi-
saties en sociaal-cultureel werkers. Maar tegelijkertijd oefenen 
ook andere factoren en actoren invloed uit op de ambities van 
de gegeven praktijk. Daar hebben werkers en organisaties veel 
minder controle over. Impact is binnen deze kijk een rekbaar 
begrip: soms gaat het over langetermijneffecten, een andere 
keer over kortetermijnveranderingen. Het 'drie sferen'-model 
(p.14) toont dat hoe verder je in de tijd gaat, des te meer andere 
invloeden spelen. 

Veel sociaal-culturele praktijken beogen een maatschappelijke 
verandering. Denk maar aan de campagnes van sociaal-cultu-
rele bewegingen of sociaal-culturele volwassenenorganisaties 
die burgerschapsinitiatieven ondersteunen. Bij zulke gevallen 
verstaan we onder impact de specifieke bijdrage van die prak-
tijken aan de beoogde verandering. Bijdrage, want naast de 
eigen praktijken zijn er veel andere dynamieken die de beoogde 
verandering mee beïnvloeden. Die dynamieken gaan niet altijd 
dezelfde richting uit. Sommige sociaal-culturele praktijken 
roeien tegen de stroom in. 

“Het is niet makkelijk om de 
speci fieke bijdrage van een 
praktijk te duiden in complexe 
maatschappelijke processen.”
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Het is niet makkelijk om de specifieke bijdrage van een praktijk 
te duiden in complexe maatschappelijke processen. Hoe beter je 
een praktijk op voorhand plant en de logische samenhang met 
de beoogde verandering expliciteert, des te makkelijker kan je 
achteraf de impact ervan bepalen. Sociaal-culturele praktijken 
met een duidelijke veranderingsstrategie laten zich makkelijker 
evalueren naar hun impact. Het model van veranderingstheorie 
(zie p.15) biedt een kader om zulke sociaal-culturele praktijken 
te plannen en achteraf de impact ervan te evalueren. 

WAARDE EN BETEKENIS

Naast contributie en attributie kan je impact benaderen als 
waarde en betekenis. Heel wat praktijken uit het sociaal-cul-
tureel werk streven geen vooraf bepaald effect na. De praktijk 
zelf is het doel. Denken in causale verbanden, denken in 
functie van een bedoelde verandering, doet niet ten volle recht 
aan de waarde of eigenheid van zo’n praktijken. Werkers en 
organisaties zien ‘zich verenigen’ of ‘mensen samenbrengen’ 
niet enkel en altijd als waardevol omwille van de impact die 
buiten de praktijk zelf ligt. Zulke samenkomsten kunnen 
gedeelde interesses en ambities van deelnemers aan het licht 
brengen en een inspiratiebron zijn voor nieuwe sociaal-cul-
turele praktijken. Maar zelfs dat is lang niet altijd het ultieme 
opzet om mensen samen te brengen. 

Een voorbeeld: een lokale afdeling van een vereniging 
organiseert een wandeling omdat zo’n activiteit op zichzelf 

waardevol is. De wandeling hoeft niet noodzakelijk daarbuiten 
effecten te hebben. De impact ervan is de wandeling zelf: ze 
is effectief als mensen deelgenomen hebben en naarmate ze 
er zelf betekenis en waarde aan toekennen. Natuurlijk kan je 
met een wandeling ook vooraf bepaalde effecten nastreven 
zoals het aanscherpen van de conditie of het uitbreiden van 
sociale netwerken. Initiatiefnemers die zulke effecten beogen, 
kijken anders naar impact. Zij kunnen doelgericht een helling 
op het parcours inlassen of tijdens de wandeling werkvormen 
inzetten om met verschillende mensen aan de praat te raken. 
Zo’n wandeling situeren we niet binnen impact als waarde en 
betekenis, maar als contributie.  

Waarde en betekenis als benadering van impact wijkt het sterkst 
af van de werkdefinitie van impact (zie p. 14). Er is geen onder-
scheid tussen praktijk en effect en dus ook geen sprake van 
oorzaak en gevolg. Een strikte interpretatie van de definitie van 
impact laat je niet toe om iets te zeggen over de effecten. Toch 
kan je ook de impact van zulke praktijken op een systematische 
manier bestuderen door na te gaan of en op welke manier deze 
praktijken waarde- en betekenisvol zijn voor de betrokkenen. 
Voor zulke praktijken biedt veranderingstheorie geen geschikt 
kader om impact op begrip te brengen. Je kan hier wel terug-
vallen op verhalen. Een voorbeeld daarvan vind je terug in het 
biografisch onderzoek naar de betekenis die deelnemers geven 
aan sociaal-culturele praktijken.
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ONZE INZET

Om onze ondersteuningstaak met gepaste nuancering op te 
nemen, hielden we tot nog toe rekening met drie verschillende 
benaderingen van impact. Ondertussen kunnen we rapporteren 
over verschillende initiatieven. 

Met ons onderzoek ‘Peilen naar de impact van sociaal-culturele 
praktijken’ dat uitgevoerd werd door het Laboratorium Educa-
tie en Samenleving van de KULeuven, legden we de basis om 
impact op verschillende manieren en op maat van het soci-
aal-cultureel volwassenenwerk te benaderen. We verkenden 
hoe impactevaluatie deel kan uitmaken van de globale aanpak 
van een sociaal-culturele organisatie en welke stappen, tools en 
methoden daarbij nodig zijn. Naar aanleiding van de publicatie 
van het onderzoeksrapport introduceerden we de verworven 
inzichten tijdens twee studiedagen, in een collegagroep en in de 
vraaggestuurde werking. 

Om niet overhaast te werk te gaan, kozen we er in 2017 voor om 
vijf casestudies uit te voeren waarin we samen met vier orga-
nisaties uit de sector (één uit elke werksoort) lessen trekken uit 
het evalueren van impact om achteraf deze kennis ook uit te 
dragen binnen de sector. We leerden vooral dat er nog een grote 
afstand is tussen ambitie en realisatie. Beschikbare instrumen-
ten, tools en stappenplannen om impact te evalueren zijn nog 
onvoldoende op maat van organisaties uit het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk.

Anderzijds merkten we dat een impactgedreven cultuur en 
(infra)structuur onvoldoende aanwezig zijn bij de betrokken 
organisaties. Impactgedreven werken vereist bij elke specifieke 
ambitie maatwerk. De middelen, de tijd en de expertise die 
daarvoor nodig zijn, liggen niet voor het rapen. We vermoeden 
dat dit voor de meeste organisaties uit de sector geldt, zeker 
voor de vele kleine organisaties. Dat mag ons niet verwonderen, 
aangezien de registratiesystemen op sectorniveau in hoofdzaak 
focussen op middelen, activiteiten en outputs en veel minder 
op outcomes en impact. Bovendien steunt de relatie met de 
subsidiërende overheid in belangrijke mate op een inspan-
ningsverbintenis. 

Onze ervaring leert ook dat er binnen de sector veel onduide-
lijkheid heerst over impactgedreven werken. Daarom ontwik-
kelden we een ‘ABC van impactgedreven werken’ dat we bij elke 
activiteit als leidraad gebruiken en toelichten. Een summier 
overzicht van dit ABC vind je achteraan deze bijdrage. 

Toen duidelijk werd dat het impactgedreven perspectief een 
belangrijke onderliggende aanname is binnen het nieuwe 
decreet, zochten we ten slotte hoe we dit perspectief best 
integreerden in ons aanbod over het nieuwe decreet. Tijdens 
de spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’ brachten we een sessie 
specifiek over impactgedreven werken. 

ONZE PLANNEN

Met dat laatste gaan we in 2018 verder. Naast een herneming 
van de spoedcursus komt het impactgedreven perspectief op 
verschillende plaatsen aan bod binnen ons ondersteuningsaan-
bod rond het nieuwe decreet:

• Workshop ‘Opmaak van een maatschappelijke  
contextanalyse’

• Vorming ‘De decretale beoordelingselementen en -criteria’

• Vorming ‘Het formuleren van een missie en visie’

• Vorming ‘Een zelfevaluatie van jouw organisatie maken’

• Vorming ‘Het zakelijk plan: principes van goed bestuur’

• Vorming ‘Van gegevens tot uitdagingen’

• Workshop ‘Doelstellingen en indicatoren bepalen’

Binnen dit aanbod voorzien we ook een specifieke vorming 
‘Impactgedreven werken’. 

Organisaties die met hun praktijken een werkend antwoord op 
samenlevingsvraagstukken zoeken, vinden in veranderings-
theorie (TOC) een geschikt model. Eén van de organisaties uit 
ons caseonderzoek ontwikkelde een veranderingstheorie voor 
het opzetten en evalueren van een project. Al vanaf de planning 
van de praktijken werd duidelijk dat deze werkwijze een grote 
meerwaarde biedt. Tegelijkertijd bleek dat het ontwikkelen 
van een veranderingstheorie een omvangrijke en complexe 
uitdaging is. Om zo veel mogelijk organisaties te ondersteunen 
en te stimuleren om, waar zinvol, met een veranderingstheorie 
aan de slag te gaan, zullen we in 2018 een webinar ‘Theorie of 
Change’ ontwikkelen. 

Aan de slag gaan met het perspectief van impactgedreven 
werken was en is ook voor Socius zelf een leerproces. Zelf 
voeren wij ook een experiment uit in het kader van het case-
onderzoek. We evalueren ons aanbod voor nieuwkomers in de 
sector naar impact. We ondervinden zelf met vallen en opstaan 
dat impact evalueren niet vanzelfsprekend is. Het vraagt veel 
tijd en aandacht. Die tijd en aandacht is op voorhand niet altijd 
goed in te plannen. Ook uit onze contacten met werkers en 
organisaties halen we een aantal leer- en aandachtspunten 
waarmee we verder aan de slag gaan. 

Socius zal zonder bruuskeren ook de komende jaren organisaties 
bijstaan in hun ontwikkeling op het vlak van impactgedreven 
werken. Stap voor stap. Daarnaast zullen we ook ondersteuning 
bieden bij het vertalen van bestaande modellen, methoden en 
vormen, zodat ze meer op maat van het sociaal-cultureel werk 
kunnen ingezet worden. 
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HET ABC VAN IMPACTGEDREVEN SOCIAAL-CULTUREEL WERK

CONTROLE-
SFEER

INVLOED-
SFEER

INTERESSE-
SFEER

PRAKTIJK EFFECTEN IMPACT

IMPACT
Effecten op lange termijn en als gevolg van een sociaal-culturele 
praktijk, minus wat toch zou gebeurd zijn zonder die sociaal- 
culturele praktijk. Die effecten kunnen positief en negatief, 
bedoeld en onbedoeld zijn. Ze kunnen direct volgen uit de sociaal- 
culturele praktijk of er eerder een indirect gevolg van zijn. 

MODEL VAN DRIE SFEREN
• De controlesfeer van een praktijk is de operationele 

omgeving van inputs, activiteiten en outputs van een 
organisatie. 

• De invloedssfeer van een praktijk gaat over wat de activi-
teit oplevert bij de deelnemers (outcomes). 

• De interessefeer gaat over wat de organisatie met een 
praktijk uiteindelijk wil bereiken (impact). 

De controle en invloed die een organisatie heeft op wat er 
gebeurt, vermindert naargelang we verder opschuiven van de 
eerste naar de derde sfeer. In de interessesfeer is het moeilijk 
voor de organisatie om bepaalde veranderingen te verbinden 
aan de initiële praktijk. 
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DRIE BENADERINGEN VAN IMPACT

• attributie: impact is langetermijneffect van  
één specifieke praktijk 

• contributie: impact is langetermijneffect waartoe  
een praktijk bijdraagt

• waarde en betekenis: geen na te streven effect, praktijk is 
doel op zich. Impact is de waarde en de betekenis die de 
praktijk krijgt vanuit diverse perspectieven.  

VERANDERINGSTHEORIE OF THEORY OF CHANGE

Een veranderingstheorie (Theory of Change) beschrijft de 
onderliggende mechanismen en assumpties op basis waarvan 
men verwacht dat een praktijk tot een bepaalde verandering zal 
leiden. Een veranderingstheorie is een coherent verhaal over 
hoe de activiteiten kunnen leiden tot de verwachte resultaten 
en de beoogde impact.

IMPACTGEDREVEN WERKEN
Vooraf, tijdens en na de uitvoering van een sociaal-culturele 
praktijk, de verbanden tussen de maatschappelijke context,  
de inputs, de activiteiten, de outputs, de outcomes en de impact 
duiden. 

PLANNEN

INPUTS

MIDDELEN, 
PERSONEEL

subsidies 
begeleider 

groepen 
lokaal 

vrijwilligers 
netwerken 
platforms 

media 
...

ACTIVITEITEN 
(SOCIAAL- 

CULTUREEL)

ontmoeting 
vorming 

actie 
lobbywerk 
campagne 

... 
al dan niet 

expliciet i.k.v. 
een beleidsplan

TASTBARE 
KENMERKEN 

VAN (EEN) 
ACTIVITEIT(EN)

aantal deelnemers 
bezoekers 

gepresteerde uren 
likes 
kliks 

persmeldingen 
links 

...

VERANDERING, 
LEEREFFECTEN 

ALS GEVOLG 
VAN DE 

ACTIVITEIT

effect op de 
deelnemers :

betrokkenheid 
inzicht en 

competenties 
verandering 

houding 
gedrag 

...

LANGE TERMIJN-
BIJDRAGE AAN 

MAATSCHAPPELIJKE 
VERANDERINGEN

emancipatie 
sterkere 

maatschappelijke 
positie

nieuwe regels 
voorzieningen

OUTPUTS OUTCOMESACTIVITEITEN IMPACT

BEOOGDE RESULTATEN
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BELEIDSPLAN 
2016 - 2020
VLOEIBAAR & 
VERBONDEN

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

Onze heersende samenlevingsmodellen botsen immers op 
hun grenzen. Door snelle maatschappelijke evoluties worden 
oude vormen, gewoontes en patronen in vraag gesteld. Deze 
ontwikkelingen brengen niet alleen uitdagingen met zich 
mee, ze bieden ook kansen en zijn een motor van dynamiek en 
verandering. We leven in een tijdsgewricht dat volop in transitie 
is. We leven in vloeibare tijden.

Ook de sociaal-culturele praktijk, de sociaal-culturele organi-
saties en het sociaal-cultureel beleid ontsnappen hier niet aan. 
De praktijk transformeert zich vanuit wetmatigheden die deze 
veranderende tijd typeren. Er groeit een diepgaand besef dat we 
verbinding moeten maken, verbonden geraken, willen we het 
hoofd kunnen bieden aan deze uitdagingen. Praktijkgemeen-
schappen vormen, samenwerken en netwerken, vitale coalities 
smeden. Dit vanuit een gemeenschappelijk streven naar soci-
aal-culturele participatie, naar het opnemen van onze rollen in 
de samenleving en het vervullen van onze maatschappelijke 
functies.

LEESWIJZER

Hierna volgt een overzicht van de manier waarop onze activi-
teiten passen binnen de uitvoering van ons beleidsplan. Bij alle 
activiteiten die we in 2017 organiseerden, vermelden we of we ze 
realiseerden binnen ons open aanbod, door onze basiswerking 
of via onze media. Tegelijkertijd blikken we ook vooruit en geven 
we onze plannen voor 2018 weer.

In ons beleidsplan 2016-2020 schuiven we vier strategische 
doelen naar voor:

• Sociaal-culturele beroepskrachten zijn ondersteund in hun 
professionele ontwikkeling.

• Organisaties uit het sociaal-culturele volwassenenwerk 
zijn gestimuleerd om missie- en context gedreven te 
werken.

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

• Sector en overheden zijn ondersteund in het ontwikkelen 
en implementeren van nieuwe beleidskaders.



18

Strategische doelstelling 1 
SOCIAAL-CULTURELE BEROEPSKRACHTEN ZIJN ONDER STEUND IN HUN PROFESSIONELE ONTWIKKELING. 

Operationele doelstelling 1  
Er is een gedragen beroepskader voor sociaal-cultureel handelen.

2017

Visieontwikkeling sociaal-cultureel handelen in voorbereiding

2018

Visieontwikkeling sociaal-cultureel handelen afronding

Operationele doelstelling 2 

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

2017

Medewerkersdag voor etnisch-culturele federaties open aanbod

Medewerkersdag Vormingplus open aanbod

Socius Trefdag 2017 open aanbod

On the move open aanbod

Terugkomdag 'On the move' open aanbod

2018

Medewerkersdag 'Landelijke vormingsinstellingen - personen met een handicap' open aanbod

On the move open aanbod

Kennismakingsdag voor nieuwkomers open aanbod

Socius Trefdag 2018 open aanbod

Voorbereiding medewerkersdag Vormingplus 2019 in voorbereiding

Operationele doelstelling 3 
Ze werken aan hun professionele ontwikkeling. 

2017

Kennismakingsdag voor nieuwkomers open aanbod

Vorming ‘Je oriënteren in het SCVW’ open aanbod

Vorming ‘Sociaal-culturele praktijken’ open aanbod

Vorming ‘Methodiek, rollen en functies’ open aanbod

Vorming ‘Ik als sociaal-cultureel professional' open aanbod

Online introductie & welkomstpakket op sector, werkveld, beleid en steunpunt Socius-media

Leertraject 'Afdelingsbegeleiding' open aanbod

E-learning 'Afdelingsbegeleiding' Socius-media

Vorming 'Verschillen in groepen: inspirerende werkvormen en methoden' open aanbod

Vorming 'Introductie in het werken met groepen' open aanbod

Leesgroep 'Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed.' open aanbod

Training 'Hoe ga ik om met weerstand en conflict?' open aanbod

Studiedag 'Solidariteit in superdiversiteit' open aanbod

Vorming 'SCVW en armoede' afgelast

Vorming 'The art of lobbying' open aanbod

Studiedag 'Cultuur in de spiegel: een nieuw perspectief op cultureel leren?' open aanbod

Workshop 'Social media strategie voor beginners' open aanbod

Collegagroep 'Bewegingswerkers' open aanbod

Vorming 'Effectief gedrag veranderen met het 7E-model' open aanbod
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2018

Kennismakingsdag voor nieuwkomers open aanbod

Vorming ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk en beleid’ open aanbod

Vorming ‘Sociaal-culturele praktijken’ open aanbod

Vorming ‘Sociaal-cultureel handelen' open aanbod

Introductiecursus 'Werken met groepen' open aanbod

Vorming 'Werken met vrijwilligers voor beginners' open aanbod

Vorming 'Afdelingsbegeleiding voor beginners' open aanbod

Leertraject 'Afdelingsbegeleiding voor gevorderden' open aanbod

Training 'Denkkader polarisatie - Bart Brandsma' open aanbod

Inleefstage 'Op ontdekking in een andere cultuur' open aanbod

MOOC 'Werken met groepen' Socius-media

Testcases e-learning met landelijke vormingsinstellingen Socius-media

Vorming 'Voorbij Facebook - digitaal sociaal-cultureel werk' open aanbod

Vorming 'Sociaal-cultureel werk en armoedebestrijding' open aanbod

Inspiratiedag 'Werkvormen' open aanbod

Workshop 'Onderhandelen' open aanbod

Collegagroep 'Bewegingswerkers' open aanbod

Lerend netwerk 'Politiserend werken' open aanbod

Vorming 'Lobbyen' open aanbod

Workshop 'Burgerinitiatieven ondersteunen' open aanbod

Operationele doelstelling 4 

Ze duiden de betekenis en waarde van hun sociaal-culturele praktijk. 

2017

Vorming ‘Jouw praktijk op papier’ open aanbod

Testcases impactbepaling in voorbereiding

2018

Vorming ‘Jouw praktijk op papier’ open aanbod

Impactcases afronding
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Strategische doelstelling 2 
ORGANISATIES UIT HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK ZIJN GESTIMULEERD OM MISSIE- EN 
CONTEXTGEDREVEN TE WERKEN. 

Operationele doelstelling 1 

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties gebruiken inzichten en hefbomen om maatschappelijk innoverend te werken.

2017

Innovatielab open aanbod

2018

Innovatielab open aanbod

Operationele doelstelling 2 
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties zetten in op goed leiderschap, organisatieontwikkeling en kwaliteitsbeleid.

2017

Vorming ‘12 sleutels voor duurzaam HRM' open aanbod

Vorming 'Opmaak van je (laatste) voortgangsrapport' open aanbod

Vorming 'Governance of goed bestuur' open aanbod

Vorming 'Groeien in je rol als teamleider' open aanbod

Vorming 'Succesvol begeleiden van veranderingsprocessen in je organisatie' open aanbod

Vorming ‘Hoe maak ik van mijn team een team?' open aanbod

Lerend netwerk voor leidinggevenden 'Het nieuwe (team)werken' open aanbod

Lerend netwerk voor leidinggevenden 'Hoe maak ik mijn organisatie meer veerkrachtig en wendbaar?' open aanbod

2018

Vorming 'Beleidsplanning voor starters' open aanbod

Vorming 'Opmaak van je (laatste) voortgangsrapport' open aanbod

Vorming 'Opmaak van je (laatste) voortgangsrapport voor volkshogescholen' open aanbod

Workshop 'De Socius toolbox en beleidsplanningsposter gebruiken' open aanbod

Spoedcursus 'Het nieuwe decreet' open aanbod

Workshop 'Opmaak van een maatschappelijke contextanalyse' open aanbod

Vorming 'Het betrekken van stakeholders bij het beleidsplanningsproces' open aanbod

Workshop 'Het formuleren van een missie en visie' open aanbod

Vorming 'Een zelfevaluatie van jouw organisatie maken' open aanbod

Vorming 'Van gegevens tot uitdagingen' open aanbod

Workshop 'Doelstellingen en indicatoren formuleren' open aanbod

Lerend netwerk voor leidinggevenden open aanbod

Project 'Inzetten op een divers personeelsbeleid' open aanbod

Vorming 'Vrijwilligersbeleid' open aanbod

Operationele doelstelling 3 

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties werken samen en opereren in netwerken.

2017

Vorming 'Succesvol samenwerken tussen organisaties' open aanbod

Workshop 'Internationaal werken' open aanbod

Werksoortelijke bijeenkomsten Vormingplus basiswerking

2018

Werksoortelijke bijeenkomsten Vormingplus basiswerking
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Operationele doelstelling 4 

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties dragen hun ambities en realisaties uit. 

2017

Collegagroep 'Communicatiemedewerkers' open aanbod

Vorming 'Communicatie voor socialprofitorganisaties' open aanbod

De communicatiekliniek open aanbod

Infosessie 'Werken aan je zichtbaarheid met de UiTdatabank' open aanbod

OSCAR Socius-media

PrettigGeleerd.be Socius-media

2018

Collegagroep 'Communicatiemedewerkers' open aanbod

Vorming 'Communicatie voor socialprofitorganisaties' open aanbod

De communicatiekliniek open aanbod

Vorming 'Communicatiebeleid en -strategie' open aanbod

Training 'Crisiscommunicatie en reputatiemanagement' open aanbod

OSCAR Socius-media

PrettigGeleerd.be Socius-media

Operationele doelstelling 5 
Sociaal-culturele volwassenenorganisaties verwerven de nodige middelen om hun beoogde impact te realiseren. 

2017

Infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de burger’ open aanbod

Infosessie ‘Erasmus+’ open aanbod

Vorming ‘Fondsenwerving’ open aanbod

Online cursus 'Projectdossiers maken en opvolgen' Socius-media

2018

Infosessie ‘Creatief Europa en Europa voor de burger’ open aanbod

Infosessie ‘Erasmus+’ open aanbod

Vorming 'Coöperaties in sociaal-cultureel werk' open aanbod
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Strategische doelstelling4 
SECTOR EN OVERHEDEN ZIJN ONDERSTEUND IN HET ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN NIEUWE 
BELEIDSKADERS. 

Strategische doelstelling 3 
DE DYNAMIEK IN HET SOCIAAL-CULTURELE WERKVELD OM SAMEN EEN MEER INCLUSIEVE, DEMOCRATISCHE, 
SOLIDAIRE EN DUURZAME SAMENLEVING TE REALISEREN, IS VERSTERKT. 

Operationele doelstelling 1 
Leer en- deelplekken voor innoverende sociaal-culturele praktijken bieden kansen tot uitwisseling.

2017

Ontmoetingsmoment 'Cultuur en jeugdwerk met vluchtelingen' open aanbod

Operationele doelstelling 2 

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

2017

Zichtbaarheid samenstromen werkveld Socius-media

Zichtbaarheid samenstromen overheid Socius-media

2018

Zichtbaarheid samenstromen werkveld Socius-media

Zichtbaarheid samenstromen overheid Socius-media

Operationele doelstelling 1 
Er is een toekomstvisie op sociaal-cultureel werk.

Operationele doelstelling 2 
Het Vlaams beleidstraject sociaal-cultureel werk is ondersteund.

2017

Opvolgen beleidstraject basiswerking

Operationele doelstelling 3 

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

2017

Aftoetsmoment sociaal-culturele volwassenenorganisaties open aanbod

Infosessie 'Het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk' open aanbod

Spoedcursus 'Het nieuwe decreet' open aanbod

Tijdlijn nieuwe decreet Socius-media

2018

Spoedcursus 'Het nieuwe decreet' open aanbod

Vorming 'Rollen, functies en functiemix' open aanbod

Vorming 'De decretale beoordelingselementen en - criteria' open aanbod

Workshop 'Regiospecifiek werken' open aanbod

Infosessie voor nieuwe organisaties in de sector open aanbod

Vorming 'Impactgedreven werken' open aanbod

Vorming 'Het zakelijk plan: de samenhang met het inhoudelijk plan' open aanbod

Vorming 'Het zakelijk plan: inzet van financiële middelen' open aanbod

Vorming 'Het zakelijk plan: inzet van medewerkers' open aanbod

Vorming 'Het zakelijk plan: principes van goed bestuur' open aanbod

Online kennisomgeving nieuwe decreet Socius-media
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COMMUNICATIE- EN INFORMATIECENTRUM

2017

Socius.be communicatiecentrum

Socius e-zine communicatiecentrum

Facebook: Sociaal-cultureel communicatiecentrum

Twitter: @Sociustweets communicatiecentrum

LinkedIn: Socius communicatiecentrum

Socius-magazine 2017 communicatiecentrum

Publicaties werking Socius communicatiecentrum

2018

Socius.be communicatiecentrum

Socius e-zine communicatiecentrum

Facebook: Sociaal-cultureel communicatiecentrum

Twitter: @Sociustweets communicatiecentrum

LinkedIn: Socius communicatiecentrum

Socius-magazine 2018 communicatiecentrum

Publicaties werking Socius communicatiecentrum

ORGANISEREN VAN STAKEHOLDERSBETROKKENHEID, VERTEGENWOORDIGING & PLEITBEZORGING, 
BELEIDSOPVOLGING

2017

Op-stap ronde open aanbod

Aanspreekpunten stakeholdersbetrokkenheid

Opvolgen Europees beleid beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake vrijwilligers beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake levenlsang leren beleidsopvolging

2018

Aanspreekpunten stakeholdersbetrokkenheid

Opvolgen Europees beleid beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake vrijwilligers beleidsopvolging

Opvolgen beleid inzake levenlsang leren beleidsopvolging

Operationele doelstelling 4 

Visie, strategie en bouwstenen voor het ontwikkelen van vitale coalities tussen lokale overheden en de burgermaatschappij 
zijn ontwikkeld en uitgedragen.

2017

Leerreis Nederland 'Participatiesamenleving en burgerinitiatieven' open aanbod

2018

Leesgroep open aanbod



Socius biedt een brede waaier van  
activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel 
werkers en organisaties kunnen deelnemen.  
Al deze vormingen, workshops, studiedagen, ... 
vormen samen ons open aanbod.

OPEN 
AANBOD
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OPEN 
AANBOD
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 1
SOCIAAL-CULTURELE BEROEPSKRACHTEN ZIJN  
ONDERSTEUND IN HUN PROFESSIONELE ONTWIKKELING.

Naast vrijwilligers telt het brede sociaal-culturele veld veel 
beroepskrachten. Werkveld en beroepskrachten staan momen-
teel onder druk. 

We stellen een groot verloop (in- en uitstroom) vast van beroeps-
krachten in het sociaal-culturele veld. Veel organisaties doen 
ook steeds meer een beroep op freelancers. Daarnaast is er in 
het werkveld een toenemende diversifiëring in verschillende 
beroepsprofielen merkbaar. 'De' sociaal-cultureel werker bestaat 
dus niet. Gemeenschapswerkers, cultuur- en educatiepro-
grammatoren en bemiddelaars, sociaal-culturele begeleiders, 
campagnemedewerkers en belangenbehartigers maken deel uit 
van heel diverse teams en organisaties. 

Deze evoluties dagen niet alleen ons als steunpunt uit, maar ook 
het hoger onderwijs als 'leverancier' van toekomstige beroeps-
krachten. We merken echter dat de specifieke opleidingen die 
toeleiden naar het sociaal-culturele veld steeds meer in vraag 
worden gesteld. Dit kan nefaste gevolgen hebben voor de verde-
re ontwikkeling van de sociaal-culturele professie. 

Ten slotte worden er steeds hogere professionele eisen gesteld 
aan individuele beroepskrachten. Ze worden uitgedaagd hun 
sociaal-cultureel handelen te vernieuwen als antwoord op 
trends en evoluties in de samenleving en worden steeds meer 
geappelleerd de betekenis en waarde van hun praktijk (aan) te 
duiden en/of te verantwoorden.

Socius kent een rijke en gewaardeerde traditie op vlak van de 
ondersteuning van de professionele ontwikkeling. Als partner 
van de sociaal-culturele beroepskrachten zetten we deze tradi-
tie voort.

I ONTHAAL VAN  
 NIEUWE PROFESSIONALS  
 IN DE SECTOR
Elk jaar opnieuw telt de sector van het 
sociaal-cultureel volwassenen werk heel wat 
nieuwe professionals. Als steunpunt willen 
we betrokkenheid creëren binnen de sociaal-
culturele gemeenschap en tussen alle sociaal-
culturele werkers: kersverse beroepskrachten 
en professionals met meer kilometers 
op de teller. Daarom reiken we nieuwe 
beroepskrachten informatie en kennis aan en 
dragen we zorg voor netwerkmogelijkheden, 
kennis- en ervaringsuitwisseling.

 » Kennismakingsdag voor nieuwkomers 

 » Vorming 'Methodiek, rollen en functies’ 

 » Vorming 'Je oriënteren in het SCVW'

 » Vorming 'Sociaal-culturele praktijken'

 » Vorming 'Ik als sociaal-cultureel professional'

Ook in 2017 organiseerden we een kennismakingsdag voor 
nieuwkomers in de sector. Tijdens deze dag leerden de deel-
nemers zich oriënteren in het werkveld en proefden ze van 
de voornaamste aspecten van het sociaal-cultureel volwas-
senenwerk. Hoe zit onze sector in elkaar? Wat is een decreet, de 
sociaal-culturele methodiek, wat zijn werksoorten, functies, … ? 
Ze maakten verderuitgebreid kennis met het steunpunt, leerden 
andere medewerkers uit de sector kennen en kregen de kans 
ervaringen uit te wisselen.

Om de nieuwkomers in de sector verder wegwijs te maken in het 
kluwen van sociaal-culturele begrippen en kaders, voorzagen 
we doorheen het jaar vier tweedaagse vormingen: 'Methodiek, 
rollen en functies’, 'Je oriënteren in het SCVW', 'Sociaal-cultu-
rele praktijken' en 'Ik als sociaal-cultureel professional'. In elke 
module kregen de deelnemers uitgebreid de kans collega’s uit 
andere organisaties te leren kennen, ervaringen uit te wisselen 
en te werken aan hun professionele ontwikkeling.

“Duidelijk overzicht van hoe de 
sector in elkaar zit, gegeven op 
een interactieve manier en met 
veel passie van de opleiders.”

(uit evaluatieformulier vorming ‘Je oriënteren in het SCVW')
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II LEER- EN GROEIKANSEN  
 VOOR PROFESSIONALS
Dagelijks werken sociaal-culturele organisaties 
en beroepskrachten aan maatschappelijke 
uitdagingen en stimuleren ze de ontwikkeling 
van deelnemers, vrijwilligers, burgers of 
gemeenschappen. Zo geven ze mee vorm 
aan de sociaal-culturele functies en rollen 
die ze opnemen. Via een uitgebreid aanbod 
willen we professionals daarbij begeleiden en 
ondersteunen.

 » Leertraject ‘Afdelingsbegeleiding’

 » Vorming ‘Verschillen in groepen: inspirerende werkvormen  
en methoden’ 

 » Vorming ‘Introductie in het werken met groepen’ 

 » Vorming ‘The art of lobbying’ 

 » Vorming ‘Jouw praktijk op papier’ 

 » Studiedag ‘Cultuur in de spiegel: een nieuw perspectief  
op cultureel leren?’ 

 » Workshop ‘Social media strategie voor beginners’ 

 » Collegagroep ‘Bewegingswerkers’ 

 » Vorming 'Effectief gedrag veranderen met het 7E-model' 

 » Leesgroep ‘Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed.’ 

 » Training 'Hoe ga ik om met weerstand en conflict?'

 » Studiedag ‘Solidariteit in superdiversiteit’ 

 » Ontmoetingsmoment ‘Cultuur en jeugdwerk met vluchtelingen’ 

 » On the move

AAN DE SLAG MET VRIJWILLIGERS,  
GROEPEN EN AFDELINGEN

Met het vierdaags leertraject 'Afdelingsbegeleiding' zette Socius  
in op het versterken van de groepsondersteuners in verenigin-
gen. Tijdens de bijeenkomsten stond ervaringsgericht leren 
centraal, in combinatie met  vorming, training en intervisie. 
Tussen de bijeenkomsten door gingen de deelnemers aan de 
slag in hun vereniging. 

Met de vorming ‘Verschillen in groepen: inspirerende werkvor-
men en methoden’ hielpen we sociaal-cultureel werkers in te 
spelen op verschillen in groepen. De term ‘verschil’ kreeg hierbij 
een ruime invulling: leeftijd, gender, overtuiging, achtergrond, …  
Tijdens de vorming werden diverse werkvormen uitgetest en 
besproken.

Het vak van groepsbegeleider leren professionals vaak al doen-
de. Daar is niets mis mee. Maar om deze begeleiders verder te 
ondersteunen, organiseerden we de vorming ‘Introductie in het 
werken met groepen’. Tijdens deze tweedaagse vorming maak-
ten we de deelnemers vertrouwd met een aantal inzichten en 
concepten vanuit de groepsdynamica. Concepten als ‘basisdy-
namieken in groepen’, ‘fasen in groepsontwikkeling’, ‘procesver-
liezen’, ‘groepscohesie’, ‘leiderschap in groepen’, ‘conflicten en 

conflicthantering’, ... kwamen ruimschoots aan bod. Inzichten 
en concepten werden gekoppeld aan eigen verhalen en kleine 
experimenten, zodat de deelnemers aanvoelden waar deze 
inzichten en concepten voor hen een meerwaarde boden.

“Ook dank voor de zeer nuttige 
website met heel veel informatie  
en concrete tools om aan de slag 
te gaan! Hier heb je meer aan 
dan aan het nemen van eigen 
nota's. Het wordt onmiddellijk 
concreet en werkbaar.” 

(uit evaluatieformulier leertraject ‘Afdelingsbegeleiding’)

VORMGEVEN AAN SOCIAAL-CULTURELE 
FUNCTIES EN ROLLEN

Sociaal-culturele organisaties zetten geregeld in op beleids-
beïnvloeding om hun maatschappelijke missie te realiseren. 
De vorming 'The art of lobbying' bood niet alleen een reeks 
kaders en kapstokken om een goede lobbystrategie op te 
stellen, deelnemers kregen ook de kans hun strategie voor 
te leggen aan expert Olivier Charon (DC Consultancy). Zo 
konden ze hun aanpak verfijnen, veranderen en verbeteren. 
Je vindt meer informatie over deze vorming op pagina 39 van 
dit voortgangsrapport.

Dagelijks werken sociaal-culturele organisaties en beroeps-
krachten aan maatschappelijke uitdagingen. Daar gaat heel 
wat denkwerk aan vooraf, maar ook tijdens en na hun inter-
venties is het goed stil te staan bij een aantal vragen. Leiden 
mijn acties tot de gewenste uitkomst? Wat is de betekenis 
ervan voor deelnemers, partners, de samenleving? Tijdens 
de tweedaagse vorming 'Jouw praktijk op papier' leerden 
deelnemers hun praktijk op een heldere en leesbare manier 
neerschrijven. De pennenvruchten kregen niet alleen een 
plek in de kanalen van de deelnemers, maar vonden ook hun 
weg naar de Socius-media. 

Tijdens de studiedag ‘Cultuur in de spiegel: een nieuw 
perspectief op cultureel leren?’ gingen de Ambrassade, FARO 
en Socius op zoek naar wat de theorie van ‘Cultuur in de 
Spiegel’ kan betekenen voor de praktijk van het jeugdwerk, 
het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk. ‘Cultuur 
in de spiegel’ is een theoretisch kader dat leerkrachten uit het 
basis- en secundair onderwijs ondersteunt om cultuur op een 
meer diepgaande en gevarieerde manier in de klaspraktijk 
te brengen. In de voormiddag stond de theorie centraal, ‘s 
namiddags werd aan de hand van drie voorbeelden de prak-
tijk verkend.
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WERKEN IN EEN SUPERDIVERSE  
SAMENLEVING

Vragen en discussies over de multiculturele samenleving zijn 
nauwelijks weg te denken uit de actualiteit. Is die multiculturele 
samenleving een ideaal of een illusie? Via een leesgroep konden 
deelnemers zich in deze materie verdiepen en er met anderen 
over in gesprek gaan. Centraal in de leesgroep stond het boek 
‘Iedereen racist’, waarin Alain Van Hiel op zoek gaat naar de 
wortels van racisme en onverdraagzaamheid. Tijdens de eerste 
sessie gingen we dieper in op de analyses die de auteur maakt. 
Tijdens de tweede bijeenkomst bespraken we de aangehaalde 
mogelijkheden om ontmoeting en verbinding tussen mensen 
tot stand te brengen. 

Het begeleiden van conflicten in een groep en het voeren van 
gesprekken over tegenstellingen en verschillen, vraagt heel veel 
van een professional. Hoe breng je mensen ertoe naar mekaar te 
luisteren wanneer het er heftig aan toe gaat? Waar ligt de grens 
tussen het hebben van vooroordelen en echt discrimineren? 
... In de interactieve training 'Hoe ga ik om met weerstand en 
conflict?' probeerden de deelnemers onder leiding van Houssein 
Boukhriss antwoorden te zoeken op deze vragen en oefenden 
ze aan de hand van simulaties en casussen uit de praktijk een 
aantal vaardigheden in.

Het boek ‘Solidariteit in superdiversiteit’ van de onderzoeks-
groep DieGem toont hoe solidariteit in superdiversiteit vorm 
krijgt en professioneel kan ondersteund worden op 20 concrete 
plaatsen. Tijdens de gelijknamige studievoormiddag gaven twee 
auteurs, Nick Schuermans en Joke Vandenabeele, inkijk in de 
focus en het opzet van het boek. Aan de hand van voorbeelden 
uit meer dan 30 casestudies illustreerden ze hun gedachtegang 
en zoomden ze in op een aantal cruciale inzichten over het 
professioneel ondersteunen van solidariteit in superdiversiteit.

Samen met het Kunstenpunt, FARO, de Ambrassade, het agent-
schap Integratie en Inburgering en het departement Cultuur, 
Jeugd en Media organiseerde Socius drie regionale info- en 
ontmoetingsmomenten ‘Cultuur en jeugdwerk met vluchte-
lingen’, in Antwerpen, Gent en Leuven. Tijdens deze bijeenkom-
sten kregen organisaties onder meer informatie over het werken 
met en voor vluchtelingen, en getuigenissen en praktijken  
uit de jeugd- en cultuursector. Socius stond samen met de 
Ambrassade in voor de inhoudelijke en praktische organisatie 
van de bijeenkomst op 20 maart in Leuven.

"Ik heb concrete handvaten en 
tools gekregen om nog beter te 
kunnen omgaan met mensen 
die zich agressief opstellen. De 
casusbesprekingen waren goed 
net zoals de simulaties."

(uit evaluatieformulier training 'Hoe ga ik om met  
weerstand en conflict?')

In de workshop ‘Social media strategie voor beginners’ gaan 
deelnemers niet alleen aan de slag met tools en tactieken, 
maar werken ze een online strategie uit voor hun organisatie. 
De aandacht gaat daarbij niet uitsluitend naar communicatie 
en marketing, maar eerder naar de vraag hoe sociale en online 
media kunnen ingezet worden bij de realisatie van de kernta-
ken: gemeenschapsvorming, educatie, culturele actie en/of 
maatschappelijke activering. De workshop is opgezet als een 
gecombineerd leertraject, bestaande uit twee bijeenkomsten in 
combinatie met tussentijdse oefeningen en online coaching. 

In de collegagroep 'Bewegingswerkers' stond alles wat te maken 
heeft met bewegingswerk centraal. Wat betekent beweging 
maken voor jouw organisatie? Wat voor strategieën gebruik je? 
Welke actiemiddelen zet je in? Hoe bepaal je de publieke en/of 
politieke agenda? Hoe creëer je draagvlak ? …  Deelnemers aan 
de collegagroep gingen tijdens vier bijeenkomsten met deze 
vragen aan de slag. Af en toe werd er beroep gedaan op een 
expert uit het werkveld om een antwoord te bieden op specifieke 
vragen. Dit steeds afwisselend met intervisiemomenten waarbij 
de deelnemers zelf cases inbrachten. Kennis- en ervaringsuit-
wisseling stonden hier centraal. 

Het 7E-model is een instrument om aan gedragsverandering 
te werken. Het model verheldert waarom mensen doen wat 
ze doen en hoe je ze ertoe kunt bewegen iets anders te doen. 
De 7 hefbomen van het model bieden houvast bij het opzetten 
van campagnes en brengen structuur aan in de verschillende 
acties die organisaties willen ondernemen. Tijdens de vorming 
'Effectief gedrag veranderen met het 7E-model' lieten we Fran 
Bambust – ontwerpster van het 7E-model – aan het woord. In 
de voormiddag gaf ze een uiteenzetting over het model, in de 
namiddag volgde een workshop waarin verder werd gebouwd 
op de werkwijze. 

“Door dit te doen en door de 
feedback, heb ik zin gekregen 
om te schrijven over mijn  
praktijk. Fijn om met andere 
professionals rond de tafel te 
zitten en te leren van elkaar.” 

(uit evaluatieformulier vorming ‘Jouw praktijk op papier’)
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OVER HET MUURTJE KIJKEN

Met ‘On the move’ biedt Socius sociaal-culturele beroepskrach-
ten de kans om één dag mee te lopen met een professional uit 
een andere organisatie. We voorzien een omkadering die bestaat 
uit een bijeenkomst voor alle beroepskrachten die ‘on the move’ 
gaan, ondersteuning bij het zoeken van een gastorganisatie en 
het samenstellen van een dagprogramma; en een bijeenkomst 
achteraf om ervaringen te delen.

“Ik ben ongeveer een jaar aan het  
werk rond interculturaliseren.  
Ik heb door ‘On the move’ 
misschien wel meer inzicht 
verworven dan in het hele 
voorbije jaar!”

(uit evaluatieformulier ‘On the move’)
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MEDEWERKERSDAG ETNISCH-CULTURELE 
FEDERATIES
In september organiseerde Socius voor de eerste keer een 
medewerkersdag voor etnisch-culturele federaties. Naast een 
plenaire sessie over de geschiedenis van de etnisch-culturele 
federaties (Katrijn D’hamers – FARO) konden de deelnemers 
nog twee sessies naar keuze volgen:  

• Etnisch-culturele federaties in de toekomst  
(Olten Lionel van Genderen)

• Begeleiden van lidverenigingen  
(Joris Piot - Sociale School Heverlee)

• Samenwerken met externen  
(Najila Aloui - Citizenne)

• Samenwerken tussen etnisch-culturele federaties  
(Bea Elskens - Socius)

• Werkvormen (Geert Vansieleghem – Kwadraet)

• Facebook (Hugo Callens – Socius)

TREFDAG 2017 

Op 16 november kwamen 250 sociaal-culturele professionals 
samen in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel voor hét netwer-
kevenement van het jaar binnen de sector van het sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk: de Trefdag 2017. 

Net zoals de vorige editie kozen we deze keer niet voor een 
centraal thema. In plaats daarvan zorgden we voor een pleiade 
aan sprekers en organisaties die uitdagen om mee na te denken 
over de samenleving van morgen. Mensen die stuk voor stuk 
de samenleving kunnen lezen en op de proppen komen met 
prikkelende alternatieven die confronteren en de verbeelding 
aanwakkeren.

• Patrick Loobuyck – Samenleven met gezond verstand

• Peter Verlinden – Massamedia: vredesduiven of oorlogs-
stokers?

• Christophe Busch – Een duivelse traditie

• Farah Laporte – Refu Interim

• Lamia Cheba & Cherif Al Maliki – MeetingPoint 

• Gie Van den Eeckhaut – De ideeëngenerator

• Vicky Bogaert – Smartphonefotografie

• Rudi Vranckx – Het gezicht van de oorlog

• Eric Corijn – Lerende steden als basis voor wereldburgerschap

• Lode Draelants & Joris Piot – Leiderschapsontwikkeling

• Dirk Bocken – De globale SDG’s worden ‘glokaal’

• Rachida Lamrabet – Zwijg, allochtoon!

• Katrin Derboven – Durftevragen

• Wandeling met de Wijkacademie Molenbeek

De Trefdag werd feestelijk geopend door stand-up comedian 
Nigel Williams.

III SECTORMOMENTEN 
Bij al onze initiatieven besteden we bijzondere 
aandacht aan netwerkmogelijkheden voor onze 
deelnemers. Daarnaast zetten we ook specifieke 
activiteiten op touw waardoor sociaal-culturele 
professionals collega’s van andere organisaties 
kunnen leren kennen, ontmoeten, hun netwerk 
verder kunnen uitbouwen, onderling van 
gedachten kunnen wisselen of gewoon kunnen 
genieten van fijne ontmoetingen. 

 » Medewerkersdag Vormingplus 

 » Medewerkersdag etnisch-culturele federaties 

 » Trefdag 2017 

MEDEWERKERSDAG VORMINGPLUS

Onder de titel ‘Vormingplus beweegt de samenleving’ orga-
niseerde Socius in 2017 een medewerkersdag voor Vorming-
plus-centra. Het nieuwe decreet verplicht volkshogescholen 
vanaf 2021 ook de maatschappelijke bewegingsfunctie mee op 
te nemen in hun werking. Tijdens de medewerkersdag stond 
deze functie centraal. De deelnemers konden in het Leuvense 
OPEK kiezen uit een ruime waaier van workshops:

• Ruimte voor engagement en politisering 
(Emilie Van Daele - Socius)

• In samen- of tegenspel met de overheid?  
(Wim Van Roy - De Wakkere Burger)

• Specifieke doelgroepen dagen Vormingplus uit  
(Marc Jans - Socius)

• 5 P’s en 7 E’s: over campagne voeren en de rol van 
Vormingplus (Mieke Dury - Vormingplus Limburg  
en Marjon Meijer - FairFin)

• Krachten bundelen om zaken in beweging te brengen 
(Marjan Blokland, Luk Scheers - Vormingplus regio 
Antwerpen en Kathy Louagie - Autodelen)

• Inspiratiesessie Streetwize (Hans Lamberts - Streetwize)

• Walk & talk wandelcoaching (Kris Vanhoof - Kon-Kiki)

• Wandeling op de Keizersberg  
(Jo Zanders - Appelgaard Keizersberg)

• Theaterlabo  
(Lucas Vandenbussche - TinkTank Performances)

• Fietstocht ‘Kom op voor je wijk’  
(Dirk Baro - Gidsenbond Leuven)

• Creatief ontwerpen van projecten  
(Gie Van den Eeckhaut - Socius)

• Communicatie als hefboom voor maatschappelijke actie 
(Ewoud Monbaliu - Levuur, Fien Louwagie - EVA en Filip De 
Bodt - Climaxi)

• Vormingplussen inspireren elkaar  
(5 praktijken van Vormingplus-centra)
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“Wanneer men bewust is van 
de problemen of moeilijkheden 
van lidverenigingen, kan men 
samen op zoek gaan naar 
oplossingen. Brainstormen 
met andere federaties is een 
enorme meerwaarde om tips 
te geven, maar ook te krijgen. 
Netwerkmomenten zijn een 
meerwaarde.”

(uit evaluatieformulier ‘Medewerkersdag etnisch-culturele federaties’)
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 2
ORGANISATIES UIT HET SOCIAAL-CULTUREEL  
VOLWASSENENWERK ZIJN GESTIMULEERD OM MISSIE-  
EN CONTEXTGEDREVEN TE WERKEN.

Maatschappelijke trends en transities dagen het sociaal- 
cultureel werk fundamenteel uit. In deze snel veranderende 
tijd kunnen sociaal-culturele volwassenenorganisaties niet 
blijven stilstaan. Ze worden aangezet tot reflectie en verande-
ring, samenwerking, het werken aan hun zichtbaarheid en het 
zoeken naar nieuwe vormen en middelen om hun missie te 
realiseren. 

Socius wil sociaal-culturele volwassenenorganisaties toerusten 
om zich krachtig te ontwikkelen voor de toekomst. Daarvoor is, 
naast goed leiderschap, ook flexibiliteit en veranderingsvermo-
gen van de organisatie nodig.

Samenwerking en netwerking zijn onontbeerlijk. Sociaal-cul-
turele volwassenenorganisaties zijn al lang geen alleenspelers 
meer. De overheid en tal van (social)profitorganisaties zijn actief 
op hetzelfde terrein en delen soms dezelfde ambities. Dit biedt 
kansen om krachten te bundelen en samen te werken vanuit 
een gemeenschappelijk streven. 

In onze gemediatiseerde samenleving staan sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties voor de uitdaging werk te maken van 
hun zichtbaarheid. Ze moeten een draagvlak creëren door hun 
ambities en realisaties uit te dragen in de samenleving.

De financiële en economische crisis heeft impact op organisa-
ties. Overheidsmiddelen komen onder druk te staan, publieke 
financiering wordt scherper onder de loep genomen, organisa-
ties worden geresponsabiliseerd om hun inkomstenstromen 
te diversifiëren, ... Sociaal-culturele volwassenenorganisaties 
verkennen daarom nieuwe organisatieformats, alternatieve 
juridische vormen en hebben verhoogde aandacht voor hun 
financiële werking. Dit stelt hen in staat middelen te verzame-
len voor de realisatie van hun missie.

Socius ondersteunt sociaal-culturele volwassenenorganisaties 
om ze verder te laten uitgroeien tot krachtige organisaties voor 
een verbeelde toekomst.

I COMMUNICATIE  
 VERSTERKEN 
Ook voor sociaal-culturele organisaties is een 
doordachte aanpak van hun communicatie 
van groot belang. Communicatie helpt om 
doelgroepen te bereiken en doelstellingen 
te realiseren. Bovendien levert het ook een 
belangrijke bijdrage bij het imago, de erkenning 
en dus ook de financiering van organisaties. 

 » Collegagroep 'Communicatiemedewerkers' 

 » Vorming 'Communicatie voor socialprofitorganisaties' 

 » De Communicatiekliniek 

 » Infosessie ‘Werken aan je zichtbaarheid met de UiTdatabank’ 

Met de collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’ reikt Socius 
een platform aan waarop communicatieprofessionals van 
gedachten kunnen wisselen en van elkaar leren. De vijf bijeen-
komsten van de groep volgden doorgaans hetzelfde stramien. In 
de voormiddag nodigden we een deskundig sprekeruit om  tekst 
en uitleg te geven bij een onderwerp dat de groep zelf bepaalde. 
’s Namiddags namen de deelnemers het woord en gingen ze aan 
de slag met hun eigen vragen of die van hun collega's. Tijdens 
deze gedachtenwisselingen werden kwesties verkend, cases 
besproken en oplossingen aangereikt. 

In 2017 organiseerden Socius, FARO, De Ambrassade en  
Kortom opnieuw een vijfdaagse vorming op maat van startende 
communicatiemedewerkers. Docenten met een ruime ervaring 
in de praktijk en de academische wereld gaven tekst en uitleg bij 
communicatiebeleid en -planning en zorgden voor een introduc-
tie op thema’s zoals gedragsverandering, storytelling, mediabeleid 
en social media. Deelnemers aan het traject kregen de opdracht 
een communciatieplan op te stellen voor hun organisatie of 
voor een specifiek project. De opleiding werd afgesloten met een 
feedbackmoment waarop de deelnemers hun plan voorstelden.

Soms worden communicatiemedewerkers geconfronteerd met 
een uitdaging waarvan ze niet altijd weten of hun aanpak de 
juiste is. Of worstelen ze met een vraag waar ze niet onmiddellijk 
raad mee weten. De eerste editie van de Communicatiekliniek 
bood hen de kans om hun prangende communicatievragen 
voor te leggen aan experts en collega’s uit andere organisaties. 
Tijdens de korte keynotelezingen kregen de deelnemers een 
powershot actuele kennis aangereikt. Complementair hiermee 
waren er ook korte een-op-een sessies met deskundigen. De 
Communicatiekliniek was een gezamenlijk initiatief van Soci-
us, Ambrassade, Bond Beter Leefmilieu, FARO en VVC.
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De UiTdatabank is dé centrale verzamelplaats van informatie 
over het brede vrijetijdsaanbod in Vlaanderen en Brussel. Ook 
voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties is de UiTdata-
bank een gedroomd instrument om meer mensen meer goes-
ting te geven in hun aanbod. Tijdens de infosessie ‘Werken aan 
je zichtbaarheid met de UiTdatabank’ kwamen de deelnemers 
te weten waarom, en hoe, ze hun publieksaanbod het best invoe-
ren in de databank om er het meeste rendement uit te halen.

"Heel wat zaken werden het 
voorbije jaar tijdens de colle-
gagroep besproken. Zelfs - op 
het eerste zicht - kleine tips en 
tricks maakten in de praktijk 
een groot verschil voor mij." 

(uit evaluatieformulier collegagroep 'Communicatiemedewerkers')

II LEIDINGGEVEN
Leidinggeven aan een team vergt inzichten en 
vaardigheden die je niet op de schoolbanken 
meekrijgt. Hoe maak je van een team een  
(h)echt team? Hoe motiveer je medewerkers? 
Hoe ga je om met weerstand tegen 
verandering of met conflicten? … Via een 
uitgebreid vormingsaanbod zetten we in op 
de ondersteuning van sterke leidinggevende 
professionals. 

 » Vorming ‘Groeien in je rol als teamleider’ 

 » Vorming ‘Succesvol begeleiden van veranderingsprocessen in je 
organisatie’ 

 » Vorming ‘Hoe maak ik van mijn team een team?’ 

 » Lerend netwerk voor leidinggevenden: ‘Het nieuwe (team)werken’ 

 » Lerend netwerk voor leidinggevenden: ‘Hoe maak ik mijn organisa-
tie meer veerkrachtig en wendbaar?’ 

Samen met FARO organiseerde Socius in 2017 opnieuw de basis-
vorming ‘Groeien in je rol als teamleider’. Tijdens 4 interactieve 
bijeenkomsten werkten de deelnemers onder leiding van Chris 
Van der Voort aan een leiderschapsvisie die bij hen paste en die 
inspeelde op de noden van hun team. Door middel van korte 
intervisie-oefeningen werden kwesties met collega-leiding-
gevenden besproken en de aangebrachte theoretische kaders 
vertaald naar ieders concrete praktijk.

Het vermogen van een organisatie om te veranderen is van groot 
belang voor haar voortbestaan. Het begeleiden van verande-
ringsprocessen is echter geen evidentie. Tijdens de tweedaagse 
vorming ‘Succesvol begeleiden van veranderingsprocessen 
in je organisatie’ stonden de deelnemers uitgebreid stil bij een 
aantal kernvragen en konden ze instappen in een (kort) super-
visietraject. De begeleiding van de vorming was in handen van 
Nancy Jaspers (Camino Consult).

Hoe krijg je als teamverantwoordelijke de neuzen in dezelfde 
richting? Hoe maak je beslissingen die door iedereen gedragen 
worden? Hoe pak je conflicten aan? Hoe kan je kordaatheid 
en inspraak combineren? ... Tijdens de tweedaagse vorming 
‘Hoe maak ik van mijn team een team?’ kregen de deelnemers 
denkkaders aangereikt om te kijken naar hun team. Daarnaast 
gingen ze onder begeleiding van Inge Melotte (Impuls) met 
eigen cases aan de slag en wisselden ze ervaringen uit.

In het lerend netwerk voor leidinggevenden kunnen deelne-
mers kennis en ervaringen uitwisselen en krijgen ze input en 
inspiratie van deskundigen. Op die manier komen ze tot nieuwe 
inzichten, handelingsperspectieven, werkwijzen of oplossingen. 
De deelnemers bepalen zelf de thema’s waarrond gewerkt wordt 
en de manier waarop dit gebeurt. Het lerend netwerk kwam in 
2017 twee keer samen. De eerste keer stond het nieuwe (team)
werken centraal en was de begeleiding in handen van Veerle 
Opstaele (Arteveldehogeschool/Tacoo). De tweede bijeenkomst 
zoomde in op de veerkracht en wendbaarheid van organisaties. 
Hans Lamberts (StreetwiZe/Mobile School) liet tijdens deze 
sessie de deelnemers ontdekken en ervaren hoe ze vaardig-
heden en lessen van straat(kinderen) kunnen hanteren in hun 
organisatie. 

“Ik heb veel tips gekregen van-
uit de syllabus. De voorgestelde 
spelvormen zullen zeker  
gebruikt worden tijdens  
toekomstige teamvergaderingen.”

(uit evaluatieformulier vorming ‘Hoe maak ik van mijn team een 
team?’)

III SLEUTELEN AAN  
 JE ORGANISATIE
Sociaal-culturele praktijken floreren in sterke 
organisaties met goede leidinggevenden en een 
goed bestuur. Daarom helpen we organisaties bij 
de ontwikkeling van hun organisatiestrategie, 
het maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
hun interne processen en het voeren van een 
kwaliteitsbeleid. 

 » Vorming ‘Succesvol samenwerken tussen organisaties’ 

 » Vorming ’12 sleutels voor duurzaam HRM’ 

 » Vorming ‘Governance of goed bestuur’ 

 » Workshop ‘Valoriseren van je (laatste) voortgangsrapport’ 

 » Innovatielab

 » Vorming 'Fondsenwerving'

Organisaties kiezen voor samenwerking als dit tot een beter 
resultaat leidt. De manier van samenwerken kan echter 
verschillen. Dat gaat van regelmatig overleggen met elkaar 
en informatie uitwisselen, over samen een ad hoc initiatief 
opzetten, tot samen een moeilijk probleem aanpakken in een 
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netwerk. Elke samenwerkingsvorm stelt specifieke eisen aan 
het engagement en de inzet van de partners. Ook de taakver-
deling en de besluitvorming verschillen. In de tweedaagse 
vorming ‘Succesvol samenwerken tussen organisaties’ liet Lies 
Beunens (Samenlevingsopbouw Vlaanderen) de deelnemers 
kennismaken met diverse samenwerkingsvormen en de ingre-
diënten ervan.

Het uitbouwen van een duurzaam medewerkersbeleid is een 
behoorlijke uitdaging. Hoe vang je personeelsverloop op? Hoe 
combineer je het potentieel van beroepskrachten, freelancers, 
vrijwilligers? Hoe ga je om met financiële onzekerheid? …  Met 
de vorming ’12 sleutels voor duurzaam HRM’ zochten we een 
antwoord op deze en andere vragen. De vorming werd gegeven 
door Peggy De Prins (Antwerp Management School/Universiteit 
Antwerpen), academic director van de master in HRM én pionier 
in het veld van duurzaam HRM.

Met de term ‘governance’ of ‘goed bestuur’ omschrijven we die 
elementen en processen die van betekenis zijn voor de manier 
waarop mensen een organisatie sturen, besturen, beheren en 
controleren. Daarnaast heeft ‘governance’ betrekking op de 
relaties tussen de verschillende stakeholders en de doelen van 
de organisatie. De ‘principes van goed bestuur’ vinden we ook 
terug in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
Tijdens de vorming ‘Governance of goed bestuur’ gingen we na 
wat dit alles kan betekenen voor organisaties en welke principes 

er schuilgaan achter ‘cultural governance’. Ten slotte stonden 
we ook stil bij de werkwijzen die organisaties kunnen hanteren 
om tot goed bestuur te komen.

Het voortgangsrapport 2017 vormde voor de sector een eerste 
stap richting nieuw decreet. Door de overgangsbepalingen 
in het nieuwe decreet zijn de vereisten enigszins anders dan 
voorheen. Het rapport moet immers niet alleen een terugblik op 
de realisaties van het afgelopen jaar bevatten en een vooruit-
blik op 2018; maar hoort ook verder te kijken, naar 2019, 2020. 
Daarom organiseerden we de vorming ‘Opmaak van je (laatste) 
voortgangsrapport’. Tijdens de vorming keken we naar de 
verschillende onderdelen van het voortgangsrapport en gingen 
we na hoe organisaties die het best kunnen aanpakken. 

Via innovatielabs geven we sociaal-cultureel werkers tijd en 
ruimte om hun idee voor een innoverende sociaal-culturele 
praktijk concreet uit te werken tot op het niveau van een 
businessplan. Dat plan kunnen ze gebruiken om hun omgeving 
te overtuigen. Gespreid over drie dagen wordt doel- en resul-
taatgericht geëxperimenteerd en verkend. Tussendoor blijft 
iedereen bezig met zijn idee door er met anderen over te praten, 
via kleine experimenten of door enkele opdrachten vanuit het 
lab uit te voeren. Hoe verder het lab vordert, hoe concreter het 
businessplan wordt. Als iedereen een plan heeft geformuleerd, 
houdt de groep op te bestaan. Je vindt meer informatie over het 
innovatielab op pagina 49 van dit voortgangsrapport.
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IV EUROPEES AAN DE SLAG
Organisaties kunnen dezelfde doelen en 
ambities delen. Door zich onderling te 
verbinden, kunnen krachtige partnerschappen 
ontstaan. Dat hoeft zich niet te beperken tot de 
landsgrenzen. Heel wat organisaties zetten nu 
al met buitenlandse partners projecten op of 
opereren in internationale netwerken. Ook deze 
organisaties kunnen rekenen op ondersteuning 
bij de realisatie van hun internationale 
ambities.

 » Infosessie 'Creatief Europa en Europa voor de burger' 

 » Infosessie 'Erasmus+' 

 » Workshop ‘Internationaal werken’ 

Tijdens een infosessie lichtten we de subsidieprogramma’s 
‘Creatief Europa’ en ‘Europa voor de burger’ toe. ‘Creatief 
Europa’ is een programma dat culturele en creatieve samen-
werking in Europa stimuleert. Het programma ‘Europa voor de 
burger’ biedt kansen voor sociaal-culturele organisaties die het 
Europees burgerschap stimuleren en acties ontwikkelen om 
de democratische participatie van burgers op het niveau van 
de Europese Unie te bevorderen. De informatie werd verstrekt 
door Gudrun Heymans (‘Creatief Europa’) en Marie Renier 
('Europa voor de burger’). 

Het Europees subsidieprogramma Erasmus+ ondersteunt 
sociaal-culturele organisaties die internationaal willen 
samenwerken rond alles wat met vorming en leren te maken 
heeft. Kernactie 1 subsidieert cursussen, workshops, stages 
en leerervaringen van sociaal-culturele medewerkers in het 
buitenland. Kernactie 2 ondersteunt strategische partner-
schappen en staat open voor projecten van organisaties uit 
de niet-formele en informele educatie. Tijdens een infosessie 
konden de deelnemers kennisnemen van de mogelijkheden 
die het programma biedt.

Met de workshop ‘Internationaal werken’ reikte Socius organi-
saties een aantal instrumenten aan om vanuit hun eigen missie 
en visie internationaal te werken en daarvoor intern voldoende 
draagkracht en continuïteit te creëren. In de workshop werd 
daarnaast aandacht besteed aan het werken op maat en het 
geven van praktische tips.  

"Bij toekomstige projecten zullen 
we het internationaliseren  
ervan als een belangrijke  
piste overwegen. We waren  
aangenaam verrast door de  
mogelijkheden die het  
programma biedt.”

(uit evaluatieformulier infosessie 'Erasmus+')

Wanneer overheidsbesparingen de slagkracht van organisaties 
aantasten, groeit de interesse voor aanvullende financiering. 
Fondsenwerving is één van de mogelijkheden om de budgetten 
én de werking van sociaal-culturele organisaties sterker te 
maken. Tijdens de vorming 'Fondsenwerving' introduceerde 
Hugues d'Ydewalle organisaties in de praktische aanpak van 
het verwerven van extra middelen.

“De vorming was zowel theore-
tisch als praktisch heel inter-
essant en heel wat besproken 
aandachtspunten en aan-
gereikte tools zijn onmiddellijk 
bruikbaar (zeker ook in functie 
van het nieuwe decreet).”
(uit evaluatieformulier vorming ‘Governance of goed bestuur’)
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STRATEGISCHE DOELSTELLING 4
SECTOR EN OVERHEDEN ZIJN ONDERSTEUND  
IN HET ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN  
VAN NIEUWE BELEIDSKADERS.

Vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw ontwikkelde de 
Vlaamse overheid een beleidskader rond wat we nu sociaal- 
cultureel volwassenenwerk noemen. Dit beleidskader werd in 
de jaren negentig, en later nog begin deze eeuw herzien. Twaalf 
jaar na de invoering van het decreet op het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk wil de Vlaamse overheid de relatie tussen de 
Vlaamse Gemeenschap en de sector herijken.

Op 7 juli 2017 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw 
decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk. In de alge-
mene toelichting omschrijft de decreetgever het sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk als een belangrijk onderdeel van een 
democratische samenleving. De nieuwe wetgeving moet het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk “de mogelijkheid bieden 
om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen 
van de hedendaagse samenleving, wil de intrinsieke waarde 
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk koesteren en 

de veelzijdigheid en de dynamiek van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk versterken. Dit moet bijdragen tot een ster-
kere zichtbaarheid en profilering van de sector." Het nieuwe 
decreet stelt organisaties en de sector voor uitdagingen. Als 
steunpunt willen we ondersteuning bieden aan organisaties en 
het werkveld om zich te aligneren op het nieuwe decreet. 

Onder invloed van de Vlaamse decentralisatiepolitiek maken 
lokale overheden vanaf de jaren negentig in toenemende mate 
werk van een cultuurbeleid. Een beleid dat ook ondersteuning 
van het sociaal-cultureel werk behelst. 25 jaar later zijn zowel 
de lokale overheden als het werkveld sterk veranderd. Lokale 
overheden worden steeds belangrijker voor het aanpakken van 
maatschappelijke uitdagingen. Bij die overheden groeit ook het 
besef dat ze voor de aanpak van deze uitdagingen best een part-
nerschap aangaan met de burgermaatschappij. Lokale overheden 
zoeken naar vitale coalities met die burgermaatschappij waarvan 
het sociaal-cultureel werk een belangrijk onderdeel vormt.
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I SPOREN NAAR EEN  
 NIEUW DECREET 
In 2017 gaf de Vlaamse Regering haar 
definitieve goedkeuring aan het nieuwe decreet 
voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
Socius voorziet een uitgebreid vormingsaanbod 
om organisaties te ondersteunen zodat ze zich 
kunnen aligneren op het nieuwe beleidskader.

 » Aftoetsmoment sociaal-culturele volwassenenorganisaties

 » Infosessie ‘Het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk’ 

 » Spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’ 

Socius zal in de loop van de volgende jaren een aanbod ontwik-
kelen dat organisaties moet ondersteunen bij het zetten van de 
nodige stappen richting nieuwe regelgeving. Voor we van start 
gingen met de uitwerking van dit aanbod, legden we in februari 
tijdens een aftoetsmoment ons oor te luisteren bij de organisaties 
uit de sector. Tijdens de bijeenkomst werden de voornaamste 
verschillen tussen de huidige regelgeving en het toenmalig voor-
ontwerp van het nieuwe decreet toegelicht. Daarna werd samen 
met de deelnemende organisaties bekeken hoe we konden 
inspelen op hun ondersteuningsbehoeften ter zake.

Einde 2017 organiseerden het departement Cultuur, Jeugd en 
Media in samenwerking met Socius twee infosessies over het 
nieuwe decreet, in Gent en in Mechelen. Vragen die onder meer 
aan bod kwamen: Wat is de bedoeling van dit nieuwe decreet en 
wat zijn de krachtlijnen ervan? Aan welke voorwaarden moeten 
organisaties voldoen om in aanmerking te komen voor subsi-
diëring? Hoe gebeurt de evaluatie en de beoordeling? Tegen 
wanneer moeten subsidieaanvragen ingediend worden? Zijn er 
andere belangrijke deadlines? 

Met de tweedaagse spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’ zetten we 
organisaties uit de sector op het spoor van het nieuwe beleids-
kader. De eerste dag boden we diepgaande informatie aan over 
de visie en inhoud van het decreet en over de technische aspec-
ten ervan. De tweede dag werden de deelnemers in kleinere 
groepen verdeeld en verdiepten we ons in vier deelaspecten 
van de nieuwe regelgeving: rollen & functies, impactgedreven 
werken, het zakelijk plan en werken met gegevens. Vanwege de 
grote interesse werd de cursus tweemaal herhaald (december 
2017 en januari 2018). 

“De vorming gaf een overzicht 
van het geheel, waardoor je 
door de bomen het bos weer 
ontdekt. Het geeft ergens rust, 
een richting "OK, laat ons daar 
beginnen."”

(uit evaluatieformulier spoedcursus ‘Het nieuwe decreet’)

II INZETTEN OP  
 VITALE COALITIES
Het lokale beleidsniveau neemt in belang 
toe. Daarmee start ook de zoektocht naar een 
hernieuwde relatie tussen lokale overheden 
en de burgermaatschappij. Als onderdeel van 
de bredere burgersamenleving heeft ook het 
sociaal-cultureel werk hier alle belang bij. 
Socius wil in dit proces alle betrokken spelers 
bouwstenen en inspiratie aanreiken.

 » Leerreis Nederland 'Participatiesamenleving  
en burgerinitiatieven'

Eind augustus trok Socius op vierdaagse leerreis naar  
Nederland, meer bepaald naar Eindhoven, Tilburg en ’s-Herto-
genbosch. Ter plekke leerden we in groep over burgerinitiatie-
ven in de participatiesamenleving. We bezochten inspirerende 
praktijken die in wisselwerking met lokale overheden ontston-
den. We verdiepten ons in de Nederlandse bestuurlijke context 
en kregen zicht op de succesfactoren en struikelblokken van 
lokale burgerschapspraktijken. De deelnemers aan de leerreis 
wisselden voortdurend kennis en ervaringen uit en dachten 
samen na over hoe in Vlaanderen een dynamische wisselwer-
king tussen burgers en overheid gerealiseerd kan worden.
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THE ART OF LOBBYING
Al twee jaar zet Socius in op de vorming ‘The art of lobbying’. Daarmee willen we organisaties 
ondersteunen om vanuit hun missie en visie succesvol in te zetten op beleidsbeïnvloeding. We 
bouwen de dag op met een reeks kaders en kapstokken om een goede lobbystrategie op te stellen. 
Daarna werken we met cases van de deelnemende organisaties zelf om zoveel mogelijk aansluiting 
te krijgen met het werk in de praktijk.

POLITISERENDE ROL

Het verschil tussen ‘de politiek’ en ‘het politieke’ helpt om 
dit onderscheid te duiden. Wanneer we het hebben over 
‘de politiek’, dan gaat het over het bestaande systeem van 
politieke partijen, het parlement en de regering. De taak van 
de politiek is om het land goed te besturen binnen het regel-
gevend kader dat van kracht is. Binnen deze bestaande orde 
een politieke rol opnemen, kan gezien worden als beleidsbe-
invloeding: professionals, organisaties of belangengroepen 
oefenen druk uit om het beleid te veranderen of om bepaalde 
kwesties op de beleidsagenda te krijgen. Vaak gebeurt dit 
via de afgesproken en geëigende kanalen door professionals 
met een specifieke expertise.

Spreken we over ‘het politieke’, dan overstijgt dit de concrete 
politiek. ‘Het politieke’ gaat over de wijze waarop wij vorm 
willen geven aan onze samenleving en is in wezen een 
fundamenteel gesprek over die samenleving. Spreken over 
politisering of over je politieke rol gaat dan over het in vraag 
stellen of zelfs verstoren van de bestaande maatschap-
pelijke orde. Het zijn die processen en momenten waarin 
mensen zelf het bestaande in vraag beginnen stellen, een 
andere kijk ontwikkelen en hun stem laten horen. De focus 
ligt hier onder meer op hoe politiserend te werken met je 
achterban, mensen opnieuw als politieke wezens te zien 
en niet slechts als klanten van een systeem, de band met 
de burgers opnieuw aanhalen, zelf alternatieve praktijken 
opzetten ... Soms zal hierbij ook voor beleidsbeïnvloeding 
gekozen worden, maar dat is niet altijd noodzakelijk.

Met het lerend netwerk ‘Politiserend werken’ wordt die 
brede politiserende rol verder onderzocht. Tegelijkertijd blij-
ven we met de vorming ‘The art of lobbying’ organisaties en 
professionals ondersteunen die willen inzetten op beleids-
beïnvloeding omdat dit om een specifieke expertise vraagt.

WAAROM INZETTEN OP LOBBYEN?

De keuze voor een vorming over lobbyen hangt enerzijds samen 
met het gegeven dat we een brede waaier aan hefbomen willen 
aanbieden om aan maatschappelijke verandering te werken. 
Anderzijds speelt ook de afweging mee dat er weinig aanbod 
op maat van onze sector beschikbaar is omtrent lobbyen op 
Vlaams en federaal niveau. Voor het meer Europese en inter-
nationale lobbywerk kunnen we doorverwijzen naar organisa-
ties die daar op een kwaliteitsvolle manier rond werken zoals 
Europahuis Ryckevelde.

VERSCHILLENDE STRATEGIEËN 

Er zijn verschillende manieren om maatschappelijke veran-
dering teweeg te brengen: je kan als middenveldorganisatie 
campagnes en activiteiten opzetten die vooral burgers sensi-
biliseren over bepaald gedrag of bepaalde kwesties. Je kan ook 
praktijken ontwikkelen die de verandering die je voor ogen hebt 
zelf in gang zetten. Soms moet je echter gebruikmaken van 
hefbomen om het beleid zelf te veranderen. De vorming ‘The art 
of lobbying’ wil daarbij helpen.

“De politieke of politiserende  
rol van het middenveld is  
veelzijdiger en complexer dan  
enkel beleidsbeïnvloeding.”
Gelijktijdig met de keuze om in te zetten op een vorming over 
beleidsbeïnvloeding, gingen we ook van start met een initiatief 
over politiserend werken. De politieke rol van het sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk wordt momenteel in wat geledingen 
herdacht en valt niet enkel te herleiden tot beleidsbeïnvloeding. 
De politieke of politiserende rol van het middenveld is namelijk 
veelzijdiger en complexer dan enkel beleidsbeïnvloeding.

FOCUS
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VORMING ‘THE ART OF LOBBYING’

Tijdens de vorming kregen we inzicht in de verschillende fases 
van lobbywerk en maakten we kennis met tal van hefbomen die 
je kan gebruiken. Ook heel wat tips and tricks passeerden de 
revue. Een selectie:

PUBLIC AFFAIRS

Het werd snel duidelijk dat lobbyen slechts een deel is van een 
groter werk, met name ‘Public Affairs’ of PA. PA is de relatie die 
je als organisatie opbouwt met de overheid en andere belang-
hebbenden zoals parlementsleden, ambtenaren, je achterban, 
de media… om zo steun te winnen voor een bepaalde kwestie 
waarover je het beleid wenst te beïnvloeden. PA moet het 
enthousiasme van de belanghebbenden aanwakkeren en hun 
betrokkenheid stimuleren. Het omvat dus veel meer dan alleen 
het eigenlijke lobbywerk. Het gaat om een samenspel van moni-
toring, stakeholdersmanagement, lobbywerk en communicatie. 
En dit alles overgoten met een duidelijke strategie.

MONITORING

Tijdens de vorming besteedden we heel wat aandacht aan 
monitoring. Monitoring is het verzamelen van informatie over 
de kwestie waar je verandering in wil brengen. Het gaat om 
een omgevingsanalyse waarin je bekijkt welke ontwikkelingen 
en trends van invloed zijn op de kwestie die je wil veranderen. 
Maar wanneer je wil inzetten op lobbyen, omvat een goede 
omgevingsanalyse ook een beleidsanalyse, een stakeholders- 
analyse en een media-analyse. 

Tijdens de vorming stonden we lang stil bij de beleidsanalyse: 
onder welk beleidsdomein en op welk niveau (lokaal, Vlaams, 
federaal) bevindt zich de kwestie die je wil aanpakken? Welke 
beleidsprocessen en relevante beleidsdocumenten moet je in 
het oog houden en wanneer? In deze situatie is het altijd goed 
om pro-actief te werk te gaan. Zo is het interessant om de 
regeringsverklaring te screenen: komt je kwestie hierin aan 
bod of niet? Hoe zit het met de State of the Union: wat zijn de 
prioriteiten voor het jaar dat volgt? Probeer ook zeker invloed uit 
te oefenen en input te geven voor de beleidsnota en beleidsbrief 
van de minister die zich met je kwestie bezighoudt. Slaag je erin 
om stukken uit je dossier in de beleidsbrief te krijgen, dan sta je 
sterker om te onderhandelen.

De nadruk op dit deel van het lobbyproces opende alvast de 
ogen van heel wat deelnemers. Beleidsbeïnvloeding staat of 
valt met de tijd en ruimte die je kan investeren in monitoring 
en het tijdig beschikken over de juiste informatie. Voor veel 
professionals is beleidsbeïnvloeding slechts een klein gedeelte 
van hun takenpakket en is de tijd die zij aan monitoring kunnen 
besteden, beperkt.

STAKEHOLDERS

De volgende stap in de opbouw van de lobbycampagne is het 
maken van een stakeholderanalyse. Wie zijn de belangrijkste 
decisionmakers en actoren die invloed hebben op de beleids-
beïnvloeding die je organisatie voor ogen heeft? Eens je deze 
spelers in kaart hebt gebracht, stel je hun belang vast en schat je 
hun invloed op de kwestie in. Tijdens de vorming werd gewerkt 
met de stakeholdersmatrix van Burson Marsteller: hier wordt 
de positie (negatief, neutraal of positief) gecombineerd met de 
mate aan invloed die een stakeholder heeft. Op basis van deze 
informatie, kijk je waar je als organisatie het meeste impact 
kan bekomen en stel je prioriteiten op. Wat ga je doen binnen 
de beschikbare ruimte en het beschikbare budget? Wat zijn de 
objectieven?

SLAGKRACHTIGE POSITION PAPER

Vervolgens ga je overtuigende argumenten ontwikkelen en 
maak je werk van een slagkrachtige position paper. Tijdens de 
vorming werd de werkvorm ‘message house’ gehanteerd: hier 
komen verschillende boodschappen samen onder één dak. 
De koepelboodschap is dezelfde voor alle kernboodschappen. 
De kernboodschappen zelf kunnen verschillen al naargelang 
de doelgroep of de specifieke argumenten die op tafel worden 
gelegd. Kernboodschappen moeten beperkt zijn in aantal en 
zowel beknopt als helder omschreven worden. Belangrijk is dat 
het koepelverhaal steeds door alle kernboodschappen wordt 
ondersteund.

UMBRELLA STATEMENT

EVIDENCE, PROOF OR SUPPORT

CORE 
MESSAGE #1

CORE 
MESSAGE #2

CORE 
MESSAGE #3

MONITORING

STAKEHOLDERS LOBBYING

COMMUNICATIE
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Een ander belangrijk document is het Q&A-document: hierin 
wordt geanticipeerd op alle mogelijke vragen die door stakehol-
ders kunnen worden gesteld over je kwestie. Het gaat hier zowel 
over de makkelijke als de moeilijke vragen, over zowel domme 
als intelligente vragen. De antwoorden die je biedt, moeten kort 
en krachtig zijn. Het Q&A-document wordt gezien als de bijbel 
voor al wie in contact komt met stakeholders en het is niet 
ongewoon dat deze uit het hoofd wordt geleerd.

LOBBYGESPREK

Tot slot kregen we heel wat tips en tricks mee over het eigenlijke 
lobbygesprek. Zorg dat je goed voorbereid bent. Beperk de onder-
werpen of de kwesties die je wil behandelen tot maximaal twee, 
dat geeft je de kans om je inhoudelijk goed voor te bereiden en 
zorgt ervoor dat het gesprek scherp blijft en een duidelijke rich-
ting uitgaat. Bepaal duidelijk wat je wil bereiken en werk met 
kernboodschappen. Leer deze uit het hoofd. Volg de actualiteit 
op zodat je kan inspelen op de meest recente ontwikkelingen. 
En tot slot: ga na wat de ander nodig heeft, of op politiek vlak wil, 
zodat je daarop kan inspelen.

Voer je een lobbygesprek volgens de regels van de kunst, dan 
hou je je aan het volgende verloop: je start het gesprek met te 
bedanken voor de tijd die de persoon voor je neemt. Je stelt 
jezelf en je organisatie kort voor en vervolgens ga je over tot de 
reden van je bezoek: wat is het probleem, de kwestie of aanlei-
ding? Eens je de kwestie duidelijk naar voor hebt gebracht, geef 
je de argumenten van jouw organisatie of achterban en bied je 
een duidelijk en werkbaar voorstel. Pas nadat je dit voorstel hebt 
geformuleerd, bied je je ‘position paper’ aan ter ondersteuning 
van je verhaal en probeer je tot afspraken te komen.

TESTCASES

Al deze elementen werden geconcretiseerd aan de hand van 
casussen van deelnemers. Zo konden verschillende organi-
saties de voorbije twee jaar hun praktijk voorleggen: Fevlado 
bekeek hoe ze haar strategie voor tweetalig onderwijs - waarbij 
ze klassen met dove, gebarentalige leraars willen integreren in 
het reguliere onderwijs - konden verbeteren. Femma werkte 
rond haar dossier over arbeid en zorg. KVG-Vorming bracht een 
casus over meer toegankelijke bus- en tramhaltes. Vrede vzw 
bekeek haar lobbywerk omtrent de kernwapenproblematiek 
in België en Bond Zonder Naam zette haar eerste stappen om 
te wegen op het beleid voor herstelgerichte detentie. In kleine 
groepjes werden de theoretische kaders en werkvormen toege-
past en getoetst aan de praktijk.

BEGELEIDING

De begeleiding van de vorming was tweemaal in handen van 
Olivier Charon. Charon heeft meer dan eenentwintig jaar prak-
tijkervaring. Hij stond zowel aan de beleidsbeïnvloedende kant, 
bijvoorbeeld als belangbehartiger voor het Vlaamse Netwerk 

van bedrijven Voka, als aan de kant van het beleid, bijvoor-
beeld als voormalig woordvoerder van de voormalige federale  
Belgische minister van economie, energie, wetenschapsbeleid 
en buitenlandse handel Marc Verwilghen. 

Omdat hij het politieke systeem ook van binnenuit goed kent, 
kregen organisaties concrete tips en vooral heel wat do’s and 
don’ts. Ga nooit met je hele ploeg op gesprek. Beperk je delegatie 
tot 3 personen of hanteer de regel 1 op 1. Zorg dat wat je zegt, 
juist is en bied politici af en toe informatie waar ze mee kunnen 
scoren. Ga ook altijd uit van het principe dat vertrouwelijke 
informatie vertrouwelijk blijft. Investeer ook in ‘young poten-
tials’ in het parlement, op lange termijn kan dat zijn vruchten 
afwerpen.

LESSONS LEARNED

UITEENLOPENDE REACTIES

De reacties op de vorming waren uiteenlopend. Sommige 
deelnemers vragen meer theorie en kapstokken om mee aan 
de slag te gaan. Anderen willen meer praktijkoefeningen en 
meer training in het lobbyen zelf. Werken met cases was vooral 
interessant voor de casusinbrengers, alhoewel ook zij aangaven 
dat de andere deelnemers vaak te weinig over de thematiek van 
hun casus wisten om gericht mee te kunnen nadenken. Weer 
anderen willen naast het Vlaamse en federale niveau ook het 
lokale en bovenlokale niveau aan bod zien komen. 

ANDERE PISTES

Na twee jaar wijzigen we de koers op vlak van inhoud en 
aanpak. Verschillende pistes bieden zich aan: een eerste piste 
is een vorming over het meer lokale en bovenlokale lobbywerk. 
Hoe kunnen lokale spelers (bijvoorbeeld lokale afdelingen van 
verenigingen) meer hun stem laten horen bij de lokale politiek? 
Hiervoor is een andere vormingsformat nodig, bijvoorbeeld een 
‘train de trainer’: hoe kan je als professional je lokale vrijwilligers 
ondersteunen om op lokaal niveau aan beleidsbeïnvloeding te 
werken? Een tweede piste is om dieper in te gaan op enkele 
specifieke aspecten uit het lobbyproces en vooral in te zoomen 
op de praktijk. 

TRAINING LOBBYEN

Omdat in 2016 en 2017 de focus vooral lag op monitoring en 
voorbereidende analyses, kiezen we in 2018 voor een training die 
vooral ingaat op het lobbyen zelf. Hoe maak je een overtuigende 
lobbyboodschap? Hoe bereid je je voor op een lobbygesprek? 
Hoe verloopt zo’n gesprek? Wat zijn de basisregels, tactieken en 
andere ‘tips and tricks’? Deelnemers bereiden op voorhand een 
position paper voor en oefenen voornamelijk het voeren van 
een lobbygesprek.

Emilie Van Daele
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"MOEDER WAAROM 
COMMUNICEREN WIJ?"
Met de beleidsperiode 2016-2020 nam het steunpunt een belangrijke koerswijziging inzake zijn 
kernopdracht “Werken aan de zichtbaarheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk”. Tot dan 
zette Socius in op de ontwikkeling van instrumenten om die zichtbaarheid naar het brede publiek 
waar te maken. Dat leidde onder meer tot de ontwikkeling van de online activiteitenkalender 
Prettiggeleerd.be of publiekscampagnes zoals 'Laat mensen schitteren'. Vanuit de vaststelling dat 
het Socius echter ontbreekt aan voldoende middelen om zulke initiatieven op een kwaliteitsvolle 
manier te onderhouden of naar een hoger niveau te tillen, werd met de komst van het nieuwe 
beleidsplan besloten het geweer van schouder te veranderen. Vanaf 2016 zet Socius niet langer 
zelf in op het zichtbaar maken van het sociaal-cultureel werk, maar willen we in eerste instantie 
de professionals en organisaties uit de sector ondersteunen in hun zichtbaarheidsstrategie. Wat 
volgt is een overzicht van de belangrijkste activiteiten die we tot dusver op touw hebben gezet en 
de lessen die we daaruit trekken.

waar ze aan de slag gaan, weegt zwaarder door of hun commu-
nicatieopdracht maakt deel uit van een groter takenpakket 
waarvoor andere competenties zijn vereist. Maar ook voor de 
professionals in de sector die wel een communicatieopleiding 
genoten, is een gerichte introductie in socialprofitcommuni-
catie geen overbodige luxe. 

Vanuit die vaststelling ging Socius in 2015 op zoek naar 
geschikte partners om mee een basisvorming uit te werken. 
Die vonden we in de vorm van Kortom - de vereniging voor 
overheids- en socialprofitcommunicatie, FARO en De Ambras-
sade. Sinds 2016 biedt Socius met deze partners de vijfdaagse 
vorming 'Communicatie voor socialprofitorganisaties' aan.

Tijdens het vormingsprogramma komen de belangrijkste en 
meest relevante communicatiethema’s aan bod. Docenten 
met een ruime ervaring in de praktijk en de academische 
wereld maken de deelnemers wegwijs in communicatiebeleid, 
communicatieplanning, communicatiemiddelen en andere 
relevante thema’s zoals gedragsverandering en campagnes, 
scanbaar schrijven, mediabeleid en social media strategie. De 
opleiding wordt afgesloten met een feedbackmoment waarbij 
de deelnemers een praktijkcase aan deskundigen voorleggen. 
Die opdracht is belangrijk. Vaak behelst de case de uitwer-
king van een communicatieplan, of op z'n minst een aanzet 
hiertoe. Het 'dwingende karakter' van het vormingstraject 
betekent voor de deelnemers vaak een noodzakelijk duwtje in 
de rug om met succes het opstellen van dit plan af te ronden.

VOLLEDIG EN COMPLEMENTAIR

Binnen ons vormingsaanbod voorzien we nu ruim twee jaar 
initiatieven op het vlak van communicatie. Helemaal nieuw is 
dat niet. In een verder verleden (2004) bood Socius al eens een 
meerdaags communicatietraject aan en sinds die tijd zetten 
we regelmatig vormingen op touw rond communicatiethema's 
(bijv. social media, UiTPas en -databank ...) of maakten we enke-
le aanverwante zijsprongen (bijv. campagne voeren, marketing 
voor social profit ...). Sinds de start van de nieuwe beleidsperiode 
maken we echter werk van een vollediger aanbod dat bovendien 
complementair is naar opzet, inhoud en doelpubliek.

"We maken werk van een volle-
diger aanbod dat bovendien  
complementair is naar opzet,  
inhoud en doelpubliek."

BASISVORMING

Vaak missen communicatieverantwoordelijken in de sector 
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk een gepaste 
vooropleiding om hun taak met het volste vertrouwen op te 
nemen. Hun betrokkenheid met de missie van de organisatie 

FOCUS
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In 2016 en 2017 namen in het totaal 56 personen deel aan het 
vormingstraject, 16 onder hen waren professionals uit de sector 
van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Beide edities 
konden rekenen op een grote tevredenheid (respectievelijk 91% 
en 88%). In 2018 bieden Socius, FARO, De Ambrassade en Kortom 
de basisopleiding opnieuw aan. Dit keer vervoegt de Vlaamse 
erfgoedorganisatie Herita het rijtje van partnerorganisaties.   

COLLEGAGROEP

Diegenen die op communicatievlak al wat meer beslagen op 
het ijs komen, kunnen terecht in onze collegagroep 'Commmu-
nicatiemedewerkers'. Met deze groep reiken we een platform 
aan waarop professionals van gedachten kunnen wisselen en 
van elkaar leren. De vijf bijeenkomsten van de groep volgen 
doorgaans hetzelfde stramien. In de voormiddag nodigen we 
een deskundig sprekeruit om tekst en uitleg te geven bij een 
onderwerp dat de groep zelf bepaalt. ’s Namiddags nemen de 
deelnemers het woord en gaan ze aan de slag met hun eigen 
vragen of die van hun collega's. Tijdens deze gedachtewisselin-
gen worden kwesties verkend, cases besproken en oplossingen 
aangereikt. 

De momenten waarop de deelnemers getuigen uit hun eigen 
praktijk, vormen een meerwaarde tijdens de bijeenkomsten. De 
collegagroep biedt immers een veilige omgeving waarbinnen 
positieve en negatieve ervaringen worden gedeeld en waar 
geleerd wordt van elkaars successen en tegenvallers. Op deze 
manier vervult de collegagroep een belangrijke nood die in ons 
regulier vormingsaanbod minder aan bod komt.

In 2016 en 2017 namen in totaal 41 personen deel aan de colle-
gagroep, 26 onder hen waren professionals uit de sector van 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Beide edities kregen 
hoge tevredenheidsscores (respectievelijk 80% en 83%). In 2018 
organiseert Socius opnieuw een collegagroep. 

COMMUNICATIEKLINIEK

Soms worden communicatiemedewerkers geconfronteerd met 
een uitdaging waarvan ze niet altijd weten of hun aanpak juist 
is. Of worstelen ze met een vraag waar ze niet onmiddellijk raad 
mee weten. Zo ontstond het idee van de Communicatiekliniek. 
Een plek waar deelnemers de kans krijgen  om hun prangende 
communicatievragen voor te leggen aan experts. Vanuit de 
wetenschap dat een sectoroverschrijdende aanpak een belang-
rijke meerwaarde zou betekenen, gingen we van bij de start 
op zoek naar partners. Bond Beter Leefmilieu, De Ambrassade, 
FARO en VVC bleken bereid om hun schouders mee onder het 
initiatief te zetten.

Tijdens de Communicatiekliniek voorzagen we korte keynote-
lezingen die garant stonden voor een powershot actuele kennis. 
Complementair hiermee waren er een-op-een sessies waar 
professionals hun communicatievragen konden voorleggen 
aan deskundigen. Op deze manier werden ze op weg gezet en 
kregen ze tal van handige tips mee.

De eerste editie van de Communicatiekliniek schoot stevig 
uit de startblokken en telde meteen 63 deelnemers, waarbij 
de een-op-een gesprekken met onze experts in het bijzonder 
gesmaakt werden. In 2018 voorzien we opnieuw een Communi-
catiekliniek. Vanuit een geloof in de meerwaarde van een sector-
overschrijdende aanpak werden nieuwe partners aangesproken 
en gevonden. De editie 2018 zal een gezamenlijk initiatief zijn 
van 10 organisaties: Bond Beter Leefmilieu, Cultuurconnect, 
De Ambrassade, FARO, Forum voor Amateurkunsten, Herita, 
Kunstenpunt, Publiq, VVC en Socius.

SOCIAL MEDIA

De workshop 'Social media strategie' is al sinds de vorige beleid-
speriode een vaste waarde in het vormingsaanbod van Socius. 
Tijdens de  workshop gaan deelnemers niet alleen aan de slag 
met tools en tactieken, maar werken ze ook een online strategie 
uit voor hun organisatie. De aandacht gaat daarbij niet uitslui-
tend naar communicatie, maar eerder naar de vraag hoe sociale 
en online media kunnen ingezet worden bij de realisatie van de 
kerntaken: gemeenschapsvorming, educatie, culturele actie en/
of maatschappelijke activering. De workshop is opgezet als een 
gecombineerd leertraject, bestaande uit twee bijeenkomsten in 
combinatie met tussentijdse oefeningen en online coaching. 

VORMINGEN

Naast ons weerkerend aanbod op het vlak van communicatie 
bieden we als steunpunt ook vormingen aan waarmee we inspe-
len op actuele noden. Zo was er in 2017 de vorming 'Effectief 
gedrag veranderen met het 7E-model' en de infosessie 'Werken 
aan je zichtbaarheid met de UiTdatabank'. In 2018 kunnen 
professionals bij het steunpunt terecht voor de vormingen 
'Communicatiebeleid en -strategie' en 'Crisiscommunicatie en 
reputatiemanagement'.

VRAAGGESTUURDE WERKING

Met de vraaggestuurde werking spelen we ten slotte in op speci-
fieke behoeften en vragen van organisaties. Vragen die we niet 
altijd (kunnen) beantwoorden tijdens onze vormingen, studie-
dagen of workshops. Sinds de nieuwe beleidsperiode nemen de 
vragen rond communicatie binnen dit luik van onze werking 
toe. Zo verzorgden we al voor een tiental organisaties gerichte 
feedback of een begeleiding bij de aanpak van hun communica-
tiebeleid of -plan. Deze dienstverlening is waardevol. Niet alleen 
slagen we erin om onze kennis meer te laten doordringen in de 
werking van de organisaties, begeleidingen zoals deze zijn ook 
voor ons leermomenten. Momenten waarop we onze knowhow 
aftoetsen aan de praktijken en de processen zoals ze zich op de 
werkvloer afspelen.
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KRACHTLIJNEN

Socius beschikt over een breed ondersteuningsaanbod op 
communicatievlak. Aan de basis en uitwerking van dit aanbod, 
liggen steeds de noden en behoeften die we al dan niet syste-
matisch detecteren in de sector. De grote lijnen die we hieruit 
ontwarren lopen gelijk met trends die we vaststellen binnen de 
communicatie: planmatig werken, de 'nieuwe communicatie-
dienst', belang van het visuele enz. Deze lijnen geven ook een 
goed zicht op het hoe en waarom van onze visie en werkwijze.

SECTOROVERSTIJGEND

Met ons communicatieaanbod richten we ons niet enkel naar 
de professionals uit de sector van het erkend sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. Ook deelnemers uit onze secundaire doel-
groep zijn welkom. Uiteraard geldt dat in de eerste plaats voor 
die initiatieven die we in samenwerking met andere partners 
opzetten ('Communicatie voor socialprofitorganisaties' en 'De 
Communicatiekliniek'), maar ook elders laten we deelnemers 
uit andere sectoren bewust toe. 

Net de interactie tussen beroepskrachten uit verschillende 
sectoren staat immers garant voor verrijkende inzichten en 
complementaire handelswijzen. Het gros van de communi-
catie-uitdagingen waarmee professionals uit de socialprofit 
geconfronteerd worden mag dan gelijk zijn, het zijn vaak net 
de onderliggende verschillen die nieuwe denkwijzen triggeren. 
Deelnemers van lokale besturen of voorzieningen (cultuurcen-
tra ...) halen vaak heel wat inspiratie uit de haast natuurlijke 
zorg voor het werken met vrijwilligers en lokale afdelingen, 
terwijl omgekeerd de nood aan een planmatige aanpak van de 
communicatie de pleinvrees bij sociaal-culturele organisaties 
wegneemt. Op hetzelfde vlak leveren uitwisselingen met deel-
nemers uit het jeugdwerk, de erfgoed- of zorgsector welkome 
kennis op over het communiceren met bepaalde doelgroepen.

"Het zijn vaak net  
de onderliggende  
verschillen die nieuwe 
denkwijzen triggeren."
Daarom willen we in de toekomst blijven inzetten op partner-
schappen, netwerking en een open invulling van ons vormings-
aanbod rond communicatie.  

NIEUWE COMMUNICATIEDIENST

De komst van 'de converserende organisatie' maakt dat ook 
binnen sociaal-culturele organisaties de communicatie niet 
langer centraal gestuurd wordt, maar eerder decentraal plaats-
vindt. 'Iedereen communiceert', is het motto. Dat brengt met 
zich mee dat de taak van de communicatieverantwoordelijke 

zich niet langer beperkt tot louteruitvoeren, maar zich uitbreidt 
tot het regisseren van de communicatie en het aansturen en 
coachen van collega's. Dat vergt van heel wat professionals 
nieuwe competenties, maar stelt ook eisen aan de organisatie-
structuur en -cultuur. Aangezien communiceren een verant-
woordelijkheid wordt voor iedereen, zijn veel professionals 
op zoek naar manieren om het draagvlak voor communicatie 
binnen hun organisatie te vergroten. Een zoektocht die de 
komende jaren ongetwijfeld nog in belang zal toenemen.

BELEID EN STRATEGIE

Organisaties ervaren steeds meer dat een planmatige aanpak 
van hun communicatie niet enkel tijdsbesparend werkt, maar 
ook leidt tot beteruitgewerkte strategische keuzes en een grotere 
beheersbaarheid. Deze werkwijze is trouwens al lang niet meer 
synoniem aan het schrijven van encyclopedische communi-
catieplannen, maar veronderstelt een eerder pragmatische 
uitwerking op langere termijn van strategische communicatie-
doelen die in overeenstemming zijn met de organisatiedoelen. 
Onze vraaggestuurde werking maakt duidelijk dat de behoefte 
aan ondersteuning op dit vlak leeft in de sector, maar ook in de 
collegagroep 'Communicatiemedewerkers' nemen de vragen 
rond communicatiebeleid en -strategie nog steeds toe. 

Meer dan waarschijnlijk zal het nieuwe decreet deze nood 
versterken. Binnen het decreet maakt communicatie immers 
deel uit van het zakelijk luik van het beleidsplan en is de afstem-
ming tussen het zakelijk en inhoudelijk luik van het beleidsplan 
een beoordelingselement. 

SOCIAL MEDIA

Het aantal vragen rond social media blijft aanzienlijk. Maar 
waar die vragen zich een aantal jaar geleden nog situeerden 
op het vlak van een algemene introductie, richten ze zich nu 
op deelaspecten die gepaard gaan met het uittekenen van een 
social media strategie: zin en onzin van adverteren, opstellen 
van een contentplanning, opstarten en onderhouden van online 
communities ... 

Ten slotte blijft het nog steeds een enorme uitdaging voor soci-
aal-culturele organisaties om uit te zoeken hoe ze social media 
kunnen inzetten voor de realisatie van hun kerntaken.

ACCOUNTABILITY EN METEN

Samen met hun groeiende verantwoordelijkheid neemt ook 
de vraag naar verantwoording bij communicatieprofessionals 
toe. Communicatie vergt van elke organisatie een behoorlijke 
investering qua tijd en middelen. Hoe deze worden aangewend 
zijn dan ook terecht het onderwerp van vragen. 

Gelukkig zijn er ondertussen verschillende instrumenten beschik-
baar waardoor professionals op vrij eenvoudige wijze kwantita-
tieve en kwalitatieve gegevens over hun inspanningen kunnen 
verkrijgen. Het (technisch) operationaliseren en de kennis over 
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de juiste interpretatie van gegevens stellen communicatieverant-
woordelijken wel voor uitdagingen. Het besef dat een beter zicht 
op de resultaten van hun werking ook kan leiden tot een betere 
communicatiewerking, maakt dat we als steunpunt op dit vlak 
voor een blijvende ondersteuning zullen zorgen.

AUTEURSRECHT

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 
eind mei 2018 in werking zal treden, beroert al enige tijd de 
gemoederen. Op vraag van de collegagroep voorzag Socius eind 
2017 een infosessie rond de nieuwe wetgeving. Deze nam al heel 
wat vragen weg, maar werkte ook nieuwe bekommernissen in 
de hand over de wijze waarop organisaties zich in regel kunnen 
stellen. In afspraak met de belangenbehartiger De Federatie 

neemt het steunpunt deze vragen echter niet op en verwijzen 
we door naar Scwitch.
Los van de nieuwe privacywetgeving krijgen we ook steeds meer 
vragen over het auteursrecht rond beeldmateriaal. Aandacht 
voor visuele communicatie vertaalt zich in een toenemend 

gebruik van foto en video. Organisaties die het echter niet 
te nauw nemen met de auteurswetgeving kunnen meer dan 
ooit de rekening gepresenteerd krijgen. Letterlijk. En die kan 
flink oplopen. Binnen de collegagroep, de basisvorming en via 
blogbijdragen op onze website zullen we organisaties hierover 
blijvend informeren.  

Max Frans

"Binnen het nieuwe decreet maakt  
communicatie deel uit van het  
zakelijk luik van het beleidsplan en  
is de afstemming met het inhoudelijk  
luik een beoordelingselement."
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INNOVATIELAB: EEN 
BOUWSTEEN VOOR DE 
LABORATORIUMROL? 
Sinds 2015 organiseerde Socius vijf keer een innovatielab. Omdat maatschappelijk innoveren  
bijna altijd meer is dan zomaar een sprankelend idee uitvoeren. Maatschappelijk innoveren  
begint bij zoeken, inspireren, kritisch toetsen en slim vormgeven. Dat is waar het in een  
innovatielab om draait: samen broeden op een idee en komen tot een concreet en haalbaar plan.

FOCUS

WAT IS EEN INNOVATIELAB?

Innoverende ideeën ontstaan niet zomaar en hebben vaak nog 
‘arbeid’ nodig vooraleer ze concreet en werkbaar zijn. Boven-
dien moeten alle betrokkenen overtuigd zijn van de waarde 
van de ideeën. Een innovatielab werkt als een ‘incubator’: een 
broedplaats waar een vaag en weinig omschreven innoverend 
concept omgevormd wordt tot een bruikbaar, verdedigbaar en 
‘verkoopbaar’ plan. 

“Innoverende ideeën 
hebben vaak nog  
‘arbeid’ nodig 
vooraleer ze concreet 
en werkbaar zijn.”
Probeer het je concreet voor te stellen: een vijftal mensen uit 
verschillende organisaties en contexten werken samen. Er 
is een procesbegeleider. De groep neemt ruim de tijd om een 
leer- en ontwerpproces in verschillende stappen te doorlopen. 
Gedurende drie werkdagen, verspreid over een tweetal maan-
den komen ze samen. Iedere deelnemer brengt een embryonaal 
idee mee. De groep brainstormt hierrond, inspireert, reflecteert 
en zoekt naar de wezenlijke kern van het idee om van daaruit 
het concept zo ambitieus mogelijk te herformuleren. Vervol-
gens werkt de groep aan het steeds scherper, bruikbaarder en 
uitvoerbaarder maken van het idee. Onder andere door het 
concept voortdurend kritisch te toetsen aan de realiteit. Er is 
veel interactie, veel zoeken. Deelnemers bevragen en inspireren 

elkaar, kritisch en tegelijk ondersteunend. Tussen de werkdagen 
door blijft iedereen op zijn manier broeden op zijn idee. Door er 
met anderen over te praten. Door het verder te laten sudderen. 
Door te werken aan tussentijdse opdrachten. Hoe verder het 
innovatielab vordert, hoe concreter het idee wordt, hoe meer 
aan een echt projectplan wordt gewerkt en hoe meer de focus 
komt te liggen op hoe en met wie het best kan gecommuniceerd 
worden. Uiteindelijk moet het plan ook dienen om andere 
mensen te overtuigen: ze moeten toestemming en financiering 
geven of gewoon willen meewerken. Als iedereen een project-
plan heeft geformuleerd, houdt de groep op te bestaan. 

WAAROM DOEN WE DIT?

Werkers lopen vaak rond met een vaag idee. Iets nieuws dat ze 
“ooit wel eens willen realiseren”. Iets waar ze van dromen. Een 
mogelijkheid die echt veelbelovend klinkt. Maar waarvoor in 
de dagelijkse stroom van het werk te weinig tijd of te weinig 
mentale ruimte is om het idee concreet uit te werken. Om dat 
te kunnen, moeten werkers plekken krijgen waarin die tijd en 
ruimte uitdrukkelijk worden vrijgemaakt. Socius kan die plekken 
organiseren en werkers bij elkaar brengen, vanuit verschillende 
organisaties, achtergrond en expertise. In een dynamische 
balans tussen structuur en openheid wordt het verkennen en 
experimenteren doel- en resultaatgericht aangepakt. Op deze 
manier kunnen we processen van maatschappelijk innoveren 
faciliteren.

Deelnemer: “In het begin vond ik die drie werkdagen echt veel. 
Misschien wel té veel. Ik heb het zo druk en dan zijn drie dagen 
met een nieuw idee bezig zijn een extra belasting. Maar ik heb 
gemerkt dat die investering eigenlijk geweldig gerendeerd heeft. 
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Om te beginnen word je eindelijk eens min of meer verplicht om 
ruimte te maken om aan zo’n idee verder te werken. Je maakt 
je hoofd leeg van de dagelijkse beslommeringen en je gooit je 
er echt in. En op het einde moest ik vaststellen dat er ook echt 
een goed plan lag. Eerlijk gezegd zou me dat op mijn eentje 
waarschijnlijk veel meer tijd gekost hebben én het zou minder 
goed geweest zijn.”

Uitbreken uit de gewone denkpatronen en oplossingsstrategie-
en is niet eenvoudig. De organisatiecultuur en eigen gewoonten 
stroomlijnen ons denken. Om tot echt innoverende ideeën te 
komen, kunnen die soms in de weg staan. Vaak is er initieel 
een ‘ja-maar’-reactie van de gewone omgeving: mensen zien 
meteen de bezwaren, ze berekenen meteen de impact op de 
eigen organisatie of het eigen werk. En zo worden innoverende 
ideeën alsmaar kleiner of zelfs afgevoerd. Om innoverende 
ideeën te verruimen en sterker te maken, helpt het om ze van in 
hun kiem verderuit te werken met mensen die niet rechtstreeks 
belanghebbenden zijn én een heel andere kijk hebben op zo’n 
idee, net omdat ze uit een heel andere werkcontext komen. Ze 
functioneren als een kritisch-positieve spiegel voor je eigen 
denken. Ze dragen inzichten en benaderingswijzen aan die 
aanvankelijk minder vanzelfsprekend zijn. Ze dagen je uit om 
over de grenzen van je eigen gewoontes en je eigen organisatie-
cultuur te denken. En zo kan de kiem van je idee misschien een 
verrassende wending krijgen, een wending waarop je in je eigen 
organisatie waarschijnlijk nooit was opgekomen. 

“Uitbreken uit de ge-
wone denk patronen en 
oplossings strategieën 
is niet eenvoudig.”
Deelnemer: “Ik merkte voortdurend dat ik uitgedaagd werd 
omdat die andere mensen zo anders keken naar mijn vraagstuk. 
En ze hadden ook heel andere netwerken waar ik zelf nooit aan 
gedacht zou hebben. Daarin lag voor mij echt een meerwaarde!”

Innoverende ideeën kunnen een behoorlijke impact hebben op 
de organisatie of op de werking. Er zijn bijvoorbeeld middelen 
nodig om ze te realiseren. Er moeten werkkracht en werktijd 
aan besteed worden. Of het idee wijkt zodanig af van de gewone 
werking, dat het als bedreigend of ‘vreemd aan de organisatie’ 
wordt ervaren. En dus moeten leidinggevenden, beheerders en 
teams ervan overtuigd worden om een innoverend idee werke-
lijk te realiseren. Je moet het als het ware binnen je eigen organi-
satie ‘verkocht’ krijgen. Dan helpt een helder plan dat tegen een 
stootje kan: je hebt nagedacht over wat je precies wil bereiken, 
je hebt een duidelijk beeld van mogelijke partners, doelgroepen 
en aanpak. Je weet zelfs welke middelen en werktijd ongeveer 
nodig zijn en hoe er externe middelen kunnen aangetrokken 
worden. Dat is het beoogde eindresultaat van een innovatielab: 
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een sterk plan met bijhorende communicatiestrategie aan de 
hand waarvan je decisionmakers in je organisatie of mogelijk 
externe partners/financierders kan overtuigen.

Een innovatielab is opgebouwd rond twee manieren van denken. 
In de aanvangsfase is er veel ruimte voor ‘lateraal denken’ of 
‘wolkdenken’: dat betekent veel associëren en denken in de 
breedte. Het denken lijkt in deze fase op een beweeglijke wolk 
van ideeën, van concepten, mogelijkheden en werksporen. 
Niets ligt vast, alles is uitbreidbaar, veranderbaar, uitrekbaar 
en verplaatsbaar. Het denken is nog niet strikt afgebakend. 
Een tweede manier van denken – meer aan het einde van het 
proces – is het 'lineaire of functionele denken'. Dan staat ons 
denkproces ten dienste van logica, opeenvolging, resultaat en 
efficiëntie. We bakenen af in functie van een concreet resultaat 
of eindproduct. 

WERKT HET?

Ervaring leert dat een innovatielab resultaten biedt op twee 
niveaus: er is een bruikbaar eindproduct en er is een betekenisvol 
leerproces bij de deelnemers. Bijna elke deelnemer is naar zijn 
organisatie teruggekeerd met een plan, toepasbaar om de omge-
ving te overtuigen of er zelfs meteen mee aan de slag te gaan. 

Een greep uit de resultaten van de afgelopen vijf innovatielabs: 

• Een manier van werken om burgers aan te zetten tot acties 
in de publieke ruimte. 

• Een wijkwerking gebouwd op de principes van ruilen en 
delen. 

• Een markt waar voorbijgangers kunnen dromen over hun 
stad en hoe ze die in de toekomst willen zien. 

• Een traject waarin vluchtelingen en mensen van hier 
samen een gedeeld en doorleefd inzicht creëren in het hoe 
en waarom van vluchten. 

• Een project waarbij via job-shadowing erkende vluchtelin-
gen vertrouwd geraken met de werkcontext in Vlaanderen. 

• Niet-werkgerelateerde talenten als koken, sporten, 
schrijven, fotograferen, houtbewerken, … zichtbaar maken 
in bedrijven. 

• Een ‘Karavaan van geluk’: de stoet als manier om verbin-
dend te werken. 

• ‘Stoute burgers’: mensen bij elkaar brengen die de stad 
prikkelen. 

• Balanscoaches en balansnetwerken, om mensen te 
ondersteunen bij het balanceren tussen werk en gezin, 
lokaal en zelfs tot op niveau van gezinnen. 

Een aantal van deze plannen zijn meteen ook in gang gezet of 
gerealiseerd. Enkelen botsten op praktische bezwaren zoals een 
verandering van job of het herzien van prioriteiten. Soms bleken 
die ideeën dan toch levenskrachtig genoeg als inspiratiebron 
voor latere acties. Enkele deelnemers zijn met hun idee nooit 
verder dan de planningstafel geraakt: toch niet overtuigend 
genoeg of misschien koudwatervrees? Maar ook deze personen 
voelden het innovatielab als zinvol aan: er vindt een waardevol 

leerproces plaats. Werkers kijken - door de ogen van andere 
mensen - naar hun eigen werksituatie en naar een eigen idee. 
Vanzelfsprekendheden worden opengebroken om ruimte te 
maken voor echt innoverende ideeën. Inspiratie en inzichten 
van andere mensen uit andere contexten vinden hun weg naar 
de eigen organisatie. En vooral: deelnemers ontwikkelen door-
heen het innovatielab hun innoverende grondhouding. Ze leren 
werken vanuit een fundamentele nieuwsgierigheid en met het 
oog op het ‘omarmen van mogelijkheden en ideeën’.

“Er is een bruikbaar 
eindproduct en er is 
een betekenisvol  
leerproces bij de  
deelnemers.”
Die grondhouding vertaalt zich in een aantal handelingsprincipes: 

• Eerder de mogelijkheden onderzoeken dan de problemen.

• Lateraal denken door niet te reageren met “ja, maar …”, 
maar wel met zinnetjes als “dat doet me nog denken aan …” 
of “hoe kunnen we dit idee nog versterken?” 

• In elke fase van het proces niet vanzelfsprekende dingen 
durven zeggen of vragen.

• De essentie van het idee consequent en trouw aan de 
uitgangspunten uitwerken. Zo laat mogelijk in het proces 
de pragmatiek en het compromis binnenbrengen.

LABORATORIUMROL 

Het nieuwe decreet daagt organisaties uit om de laboratorium-
rol op te nemen in de civiele samenleving. Er wordt naar het 
sociaal-cultureel werk gekeken als een vrijplaats waar geëxpe-
rimenteerd wordt met mogelijke en werkbare oplossingen voor 
moeilijke maatschappelijke kwesties en uitdagingen: armoede, 
inclusie, democratie, solidariteit, duurzaamheid en diversiteit. 

Het is aan ons om praktijken te ontwikkelen die de bakens 
verzetten, die nieuwe maatschappelijke spelregels verkennen, 
die een samenstroom op gang brengen die kan leiden tot 
duurzame maatschappelijke verandering. Innovatielabs zijn de 
kraamkamer voor net dat soort van praktijken. 

Gie Van den Eeckhaut
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VRAAGGESTUURDE 
WERKING
Als steunpunt bieden we een brede waaier aan van activiteiten waaraan sociaal-culturele werkers 
en organisaties kunnen deelnemen. Al deze activiteiten samen vormen ons open aanbod. 

Maar daarnaast leveren we ook maatwerk. Zo spelen we in op specifieke behoeften en vragen 
van een of meerdere organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een 
vorming, een studiedag of een workshop. Dat noemen we onze vraaggestuurde werking.  

90 INITIATIEVEN
Organisaties die een beroep willen doen op onze vraaggestuur-
de werking, nemen contact met ons op. Binnengekomen vragen 
worden telkens besproken en bekeken in verhouding tot de 
aanwezige expertise en de wederzijdse mogelijkheden op het 
vlak van tijd en ruimte. Bij vragen waar we geen antwoord op 
kunnen bieden, verwijzen we in de mate van het mogelijk door.

In 2017 ontvingen we in het totaal 153 vragen van binnen en 
buiten de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
Op 47 vragen konden we om verschillende redenen niet ingaan. 
Van de 106 vragen die we positief beantwoordden, resulteerden 
eruiteindelijk 90 in een ondersteuning(1). 

MEERWAARDE
We gingen tijdens de vorige beleidsperiode van start met onze 
vraaggestuurde werking en sindsdien neemt het belang ervan 
elk jaar toe. Vraaggestuurd werken zorgt niet alleen voor een 
aanvulling binnen onze dienstverlening, we merken ook dat het 
een belangrijke meerwaarde oplevert. 

Via onze vraaggerichte manier van werken spelen we fijnmazig 
in op behoeften en noden die leven bij organisaties. Organisa-
ties die geen antwoord vinden op deze vragen binnen ons open 
aanbod. Zo krijgen we ook een beter zicht op de ondersteunings-
behoeften van de professionals en organisaties uit de sector. 
Waardevolle informatie die we meenemen binnen onze eigen 
planningsprocessen.

Het ter plekke gaan, geeft niet alleen een goede voeling met wat 
er leeft in het werkveld. Het biedt ons ook leermogelijkheden. 
Concepten, methoden en inzichten worden afgezet ten opzich-
te van praktijken en processen zoals ze zich op de werkvloer 
afspelen. Dit leren ‘on the field’ stelt de eigen expertise van onze 
medewerkers op scherp.

Maar bovenal is het vraaggericht werken een verhaal van 
impact. Kennis die we ontwikkelen brengen we op die plekken 
waar mensen er daadwerkelijk mee aan de slag gaan. We slagen 
er met andere woorden in om onze knowhow meer te laten 
doordringen in de werking van organisaties. 

Op de volgende pagina’s kom je meer te weten over onze vraag-
gestuurde werking.

(1) Meer cijfermateriaal over onze vraaggestuurde werking vind je op p.76.
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FOCUS

VRAAGGESTUURDE DIENSTVERLENING BINNEN  
EEN BREDE EN DIVERSE STEUNPUNTWERKING
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VRAAGGESTUURDE DIENSTVERLENING BINNEN  
EEN BREDE EN DIVERSE STEUNPUNTWERKING

Ondersteuning, ontwikkeling en werken aan communicatie/
zichtbaarheid. Het zijn de drie decretale opdrachten die toever-
trouwd werden aan Socius. We doen dit op basis van vragen, 
noden en behoeften van onze stakeholders. Om deze opdrach-
ten te realiseren, zetten we een brede waaier aan middelen in. 

Als steunpunt organiseren we tientallen activiteiten waaraan 
sociaal-culturele werkers en organisaties kunnen deelnemen. 
Er zijn vormingen, workshops, trainingen, collegagroepen, 
studiedagen ... Al deze activiteiten samen vormen ons open 
aanbod.

Met onze vraaggestuurde werking spelen we in op specifieke 
behoeften en vragen van organisaties. We doen dit zowel op 
vraag van erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties 
(primaire doelgroep) als op vraag van andere steunpunten, 
de overheid, opleidingen, organisaties uit andere sectoren ... 
(secundaire doelgroep).

Naast ons open aanbod en de vraaggestuurde dienstverlening 
zetten we verder in op onderzoeks- en ontwikkelprojecten 
en –trajecten, fungeren we als communicatie- en informatie-
centrum van, voor en over de sector en nemen we in diverse 
settings de rol op van vertegenwoordiger en pleitbezorger van 
de sector. 

10 JAAR VRAAGGESTUURDE WERKING

In 2008 startte het steunpunt met de uitbouw van zijn vraagge-
stuurde dienstverlening die sindsdien een gestage groei kende. 

In de beleidsperiode 2011-2015 werden 312 vraaggestuurde 
dienstverleningen gerealiseerd. Gemiddeld 62 per jaar. Het 
zijn relatief korte interventies die 1 tot maximaal 4 dagdelen 
investering vragen. Langdurige, intensieve begeleidingen van 
individuele organisaties nemen we niet op omdat we geen 
consultancybureau zijn.

Ook tijdens de huidige beleidsperiode continueren we onze 
vraaggestuurde dienstverlening. Organisaties en werkers 
vinden vlot - en steeds meer - de weg naar het steunpunt met 
hun specifieke vragen en behoeften. Waar het in 2016 over 77 

initiatieven ging, steeg dit aantal in 2017 tot 90 initiatieven. 
Er zijn ook vragen waar we niet op ingaan of die omwille van 
verschillende omstandigheden niet plaatsvinden (63 in totaal). 

80% van de interventies sluit aan bij een van de strategische 
doelen van het steunpunt. De overige 20% zijn vragen om het 
werkveld te vertegenwoordigen of om als pleitbezorger op te 
treden. Dit sluit dan weer aan bij onze kernopdracht: werken aan 
de zichtbaarheid van het werkveld.

WAARVOOR KLOPT MEN AAN BIJ SOCIUS? 

Een van de belangrijkste criteria om uit te maken of we al dan 
niet ingaan op een vraag, is de overweging of ze aansluit bij onze 
strategische doelen, ons expertisegebied of -domein en onze 
beoogde doelgroepen. Zo zal een vraag om vorming te geven aan 
vrijwilligers in een organisatie weinig kans maken, aangezien 
we ons in eerste instantie richten op de betaalde werkkrachten 
in het werkveld. Een vraag over de vzw-wetgeving zullen we 
dan weer eerder doorverwijzen naar andere organisaties. 

Op welk soort vragen gaan we dan wel in? En hoe kunnen we 
verklaren waarom onze doelgroepen daarvoor aankloppen bij 
het steunpunt? 

We weten ondertussen dat langetermijntrajecten na verloop van 
tijd vraaggestuurde dienstverlening genereren. Het innovatie-
traject van Socius zorgde voor tal van vragen om het verhaal van 
maatschappelijk innoveren tot in de buik van de organisaties te 
brengen. Een onderzoekstraject dat inzette op het verkennen 
van methoden om maatschappelijke impact na te gaan, leidde 
tot ondersteuningsvragen van organisaties om hen te helpen 
er intern mee aan de slag te gaan. Door jarenlang in te zetten 
op bepaalde kwesties, deze te onderzoeken of te verkennen en 
hierrond een ondersteuningspakket aan te bieden (zowel via 
open aanbod als vraaggestuurde dienstverlening), vervult het 
steunpunt een voortrekkersrol.
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zichtbaar maakte, of ‘Laat mensen schitteren’, dat de betekenis 
van deelnemen of deelhebben aan sociaal-culturele initiatieven 
in de kijker zette. Vanaf deze beleidsperiode focussen we niet 
langer op het zichbaar maken van het sociaal-cultureel werk 
bij het brede publiek, maar willen we werkers en organisaties 
ondersteunen in hun zichtbaarheidsstrategie. Met deze keuze 
zetten we ook de deur open voor tal van ondersteuningsvragen 
rond het gebruik van social media en -strategie, ondersteuning 
en advies in de opmaak van communicatieplannen ...

Ten slotte categoriseren we nog een groep vragen onder de 
noemer 'vertegenwoordiging en pleitbezorging'. Of het nu 
de opleidings- of onderzoekswereld is, de overheid, andere 
steunpunten of expertisecentra … ook zij vinden de weg naar 
het steunpunt. Met vragen om deel te nemen aan commissies, 
voor het delen van knowhow, of om op te treden als go-between 
tussen hen en het werkveld of met vragen voor een partner-
schap met Socius. 

WIE BEREIKEN WE?

In 2016 bereikten we 39 organisaties uit het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk via de vraaggestuurde dienstverlening, zowat 
één op drie van de erkende organisaties. In 2017 waren dat er 
46. Gespreid over 2016 en 2017 bereikten we in totaal 153 unieke 
organisaties. Via de vraaggestuurde dienstverlening kunnen 
we ook rekenen op aardig wat deelnemers. Gespreid over de 2 
voorbije jaren zijn dat er 1.292. 62% daarvan is tewerkgesteld in 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. 

Wie zijn dan de organisaties die niet uit de sector komen en 
die aankloppen bij het steunpunt? Grosso modo kunnen we 
dat herleiden tot onderzoeksinstellingen, hogescholen en 
universiteiten, niet-erkende sociaal-culturele organisaties, 
gemeenten en steden, administraties en kabinetten van de 
Vlaamse Gemeenschap en andere intermediaire organisaties 
uit het beleidsdomein cultuur en jeugd of belendende sectoren. 

VRAAGGERICHT WERKEN  
HOUDT ONS SCHERP

Vraaggestuurd werken zorgt niet alleen voor een aanvulling 
binnen onze dienstverlening, we merken ook dat het een 
belangrijke meerwaarde oplevert. We krijgen zicht op heel 
specifieke ondersteuningsbehoeften die leven in onze sector. 
Waardevolle informatie die we meenemen binnen onze eigen 
planningsprocessen. Bij organisaties op bezoek gaan, biedt ons 
ook leermogelijkheden. Het daagt ons uit om concepten, metho-
den en inzichten onmiddellijk te toetsen aan de praktijk in het 
werkveld. En dat houdt ons scherp.

Fred Dhont

Een tweede aangrijpingspunt voor de vraaggestuurde dienst-
verlening sluit sterk aan bij de kern van de sociaal-culturele 
praktijk. Vragen over rollen en sociaal-culturele functies, het 
begeleiden van afdelingen en groepen in verenigingen, het 
werken met vrijwilligers of het uittekenen van een vrijwilli-
gersbeleid ... Deze thema’s scoren hoog in de vraaggestuurde 
dienstverlening.

“Thema’s of kwesties waar het  
steunpunt op inzet vormen 
dikwijls ook het aangrijpingspunt 
voor organisaties om bij ons aan 
te kloppen."

Wijzigingen in de maatschappelijke context zorgen voor een 
derde stroom van vragen. Een superdiverse samenleving daagt 
organisaties uit om op zoek te gaan naar strategieën om zich 
hierop te verhouden, aansluiting te vinden bij specifieke doel-
groepen en diversiteit in te sluiten. De toenemende digitalisering 
van onze samenleving zet organisaties ertoe aan na te gaan hoe 
ze die nieuwe digitale mogelijkheden kunnen inzetten om hun 
functies te realiseren. Wijzigingen in de civiele samenleving, 
hoe burgerschap vorm krijgt en hoe mensen zich verenigen, 
roept vragen op hoe sociaal-culturele organisaties zich hiertoe 
kunnen verhouden. Deze en andere maatschappelijke kwesties 
behoren tot het expertisedomein van de stafmedewerkers van 
het steunpunt. Het werkveld doet daarom regelmatig beroep op 
hen voor advies en ondersteuning.

“Stafmedewerkers van Socius zijn 
expert op een bepaald domein. 
Daarvoor krijgen ze erkenning  
van professionals uit het werkveld 
die hen daar ook op aanspreken 
met vragen.”
Ook het decreet vormt onmiskenbaar een aangrijpingspunt voor 
onze vraaggestuurde dienstverlening. Het gaat daarbij vooral 
over ondersteuning in het beleidsplanningsproces of het proces 
van voortgangsrapportering. Evengoed zijn er vragen naar feed-
back op het beleidsplan of voortgangsrapport. Meer recent leidt 
het nieuwe decreet en de implementatie ervan tot veel vragen. 
Waarschijnlijk zal deze tendens aanhouden tot eind 2019, wat de 
uiterste indiendatum vormt voor een nieuwe subsidieaanvraag. 

Met ingang van de nieuwe beleidsperiode nam het steunpunt ook 
een koerswijziging inzake de decretale opdracht “werken aan de 
zichtbaarheid van het sociaal-cultureel volwassenenwerk”. De 
voorbije beleidsperiodes heeft het steunpunt sterk ingezet op 
het ontwikkelen van instrumenten en hefbomen om die zicht-
baarheid naar het brede publiek waar te maken. Denk maar aan 
‘Prettiggeleerd.be’, dat het niet-formele educatieve aanbod uit 
onze sector ontsloot voor het brede publiek, of ‘Oscar’, dat compe-
tenties verworven in de sector als deelnemer of vrijwilliger 
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“Met zijn aanbodgerichte werking en vraaggestuurde  
dienstverlening slaagt het steunpunt erin in te spelen  
op vragen, noden en behoeften van zijn stakeholders  
en weet het zich zo te verzekeren van een gewaardeerde 
positie in een breder ondersteunings landschap”.





59

COMMUNI CATIE- EN 
INFORMATIE CENTRUM
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WWW.SOCIUS.BE

Via de site berichten we niet alleen over onze eigen werking, maar 
ook over de (sociaal-culturele) actualiteit, initiatieven, praktijken 
en praktijktheorie, onderzoeksprojecten en veel meer. 

146.138 bezoeken
78.141 bezoekers
397.984 bezochte pagina's
2'06" gemiddelde duur  
 per bezoek

WEBSITES 

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

We onderwerpen onze media aan een voortdurende monitoring en sturen bij als het nodig is. Zo houden we de vinger aan de pols 
inzake de informatiebehoeften van de sociaal-culturele beroepskrachten en organisaties, volgen we het gebruik van onze kanalen 
op de voet en kijken we uit naar manieren waarop we vanuit onze communicatieopdracht nog beter de doelstellingen uit ons 
beleidsplan kunnen realiseren.

KENNISOMGEVING DECREET

Het nieuwe decreet roept heel wat vragen op bij de organisa-
ties uit de sector. Socius voorziet niet alleen een uitgebreid 
vormingsaanbod om organisaties te ondersteunen, maar 
ontwikkelde daarnaast ook een online kennisomgeving. Op 
onze site verzamelden we alle relevante informatie over de 
nieuwe wetgeving (beleidsdocumenten, handige fiches, tools, 
achtergrondinformatie ...) netjes opgesplitst in 17 verschil-
lende thema's.

Het decretaal kader
• Decreet, memorie van toelichting en uitvoeringsbesluit
• Krachtlijnen van het decreet
• Financiering en kwaliteitsbeoordeling
• Totstandkoming van het decreet

De decretale kijk op organisaties
• Sociaal-culturele rollen
• Functies en functiemix
• Regiospecifiek werken
• Impactgedreven werken
• Maatschappelijke contextanalyse
• Goed bestuur 

Een subsidieaanvraag indienen
• Tijdlijn
• Beleidsplan: inhoudelijk deel
• Beleidsplan: zakelijk deel
• Kerngegevens en cijfers
• Zelfevaluatie

Gegevens verzamelen, rapporteren en verantwoorden
• Beoordelingselementen en -criteria
• Voortgangsrapport
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BLOGS EN ARTIKELS

Via wekelijkse online blogs en artikels zetten we in op de 
ondersteuning van de professionals uit de sector en proberen 
we op een toegankelijke, verhalende manier relevante content 
aan te bieden. In 2017 publiceerden we 29 blogs en 14 artikels 
op onze site.

• Professionaliseren in het buitenland
• Naar meer cultuurparticipatie met pretloket
• Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken
• De vier levensfasen van een afdeling
• Paul Verhaeghe over burn-out
• De 20 populairste berichten op je site
• Denken vanuit de klant: weken met persona's
• Iedereen racist? Over onverdraagzaamheid en de multicul-

turele samenleving
• Hoe lokale afdelingen en vrijwilligers inspireren?
• 'De coulissen' en 'de scene': leven en werken in groepen
• Van goed naar duurzaam medewerkersbeleid
• Samen sterk
• Bed, bad, brood en Bach
• Politiserend werken
• In de voetsporen van 'Van Gogh'
• Prestatieverlies in groepen: hoe pak je het aan?
• 'Deep democracy': zeggen wat gezegd moet worden
• Loopt je communicatie volgens plan?
• Groots denken over educatie
• Het nieuwe leren 1 - Leren in de digitale samenleving
• Succesvol begeleiden van veranderingsprocessen
• Leerreis 'Werken met ruimte in de stad'
• Toestand vzw wint Ultima 2017 SCVW: 10 weetjes op een rij
• De regio en de straat
• Duurzaam denken over educatie
• Het nieuwe leren 2 - Een gevarieerd leerlandschap
• On the move
• Maatschappelijk innoveren, een verhaal van lange adem
• Het nieuwe leren 3 - De mechanismen van geconnecteerd 

leren
• Lokaal vrije tijdsbeleid tussen straat en staat
• Motieven van vrijwilligers
• Werken met werkvormen
• Een middenveld dat burgerinitiatieven ondersteunt
• Burgerinitiatieven in de participatiesamenleving
• Leiders voor verandering
• Het nieuwe leren 4 - Software en platformen
• Programma Trefdag 2017: Peter Verlinden
• Sociaal-cultureel werk over de grenzen
• "Eerst charmeren, dan attaqueren"
• Tante Mariette terug op de fiets
• Het civiel perspectief
• Een humanistische kijk op educatie
• Het nieuwe leren 5 - Blended learning of online en offline 

combineren

E-LEARNING

Vanaf 2017 legt Socius zich toe op de uitbouw van een 'online 
lerende omgeving', vanaf het delen van kennis en verhalen, 
over het ontwikkelen van interactieve leerobjecten tot gestruc-
tureerde leerpaden. In wezen gaat het niet over digitaal op zich, 
wél over het gebruik van digitaal om, rekening houdend met 
de manier waarop mensen in een digitale omgeving leren, de 
kwaliteit en de impact van ons aanbod te verbeteren.

TOOLBOX BELEIDSPLANNING

In 2013 lanceerde Socius de ‘Toolbox beleidsplanning’. Met 
de komst van het nieuwe decreet start voor veel organisaties 
ook het proces richting een nieuw beleidsplan voor de periode 
2021-2025. Met het oog hierop stelden we eind 2017 de toolbox  
inhoudelijk op punt en ontwierpen we een nieuwe versie van de 
beleidsplanningsposter. 

De toolbox en poster zijn praktische hulpmiddelen die orga-
nisaties heel wat informatie en werkvormen aanreiken die 
van pas komen bij hun beleidsplanningsproces. In het deel 
‘werkwijze’ lichten we toe hoe een beleidsplan procesmatig kan 
ontwikkeld worden, het luik ‘werkvormen’ biedt inspiratie om 
dit proces te begeleiden met verschillende werkvormen, tech-
nieken en methodes. Sinds de start is de toolbox goed voor meer 
dan 150.000 paginaweergaven, waarvan ruim 51.000 in 2017.

LEVENSFASENTEST AFDELINGSBEGELEIDING

Wanneer je lokale afdelingen van verenigingen bestudeert, zie 
je verschillende levensfasen opduiken: de startende, autonome, 
routineuze en verstillende groep. Afdelingsbegeleiders passen 
best hun ondersteuning hierop aan, want afhankelijk van de 
fase waarin ze zich bevindt heeft elke afdeling immers haar 
eigen begeleidingsbehoeften. 

Om afdelingsbegeleiders te ondersteunen ontwikkelde Socius 
de ‘Levensfase-test’: een manier om snel zicht te krijgen op de 
levensfase waarin een afdeling zich bevindt. Bovendien worden 
gebruikers via enkele korte artikels en video’s wegwijs gemaakt 
in een begeleiding op maat van elke levensfase.

Voor de ontwikkeling van de site baseerde Socius zich op het 
onderzoek van Joris Piot (UCLL) naar de ondersteuningsbehoef-
ten van afdelingen in sociaal-culturele verenigingen en op onze 
ervaringen uit het leertraject ‘Afdelingsbegeleiding’ dat we in 
2016 en 2017 organiseerden. Sinds de lancering eind april werd 
de test 348 keer afgelegd. 
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PROJECTDOSSIERS SCHRIJVEN

Voor veel socialprofitorganisaties vormen projectsubsidies een 
belangrijk deel van de werkingsmiddelen. Goede projectvoor-
stellen vergroten de kans op succes.

Met het zelfstudieprogramma 'Projectdossiers schrijven' leggen 
gebruikers in 9 stappen de basis die nodig is om een degelijk 
projectdossier te schrijven. Ze leren hoe hun organisatie in 
aanmerking kan komen om projecten te verwerven en uit te 
voeren, hoe ze een project correct kunnen indienen volgens de 
richtlijnen van een oproep en hoe ze de succeskansen op het 
verwerven van een project kunnen optimaliseren. De online 
cursus omvat ook een dossiermaker: een handige tool om stap 
voor stap je projectdossier samen te stellen.  

Het zelfstudieprogramma werd in 2017 ontwikkeld en zal voor-
jaar 2018 worden gelanceerd.

SCHRIJF JE ORGANISATIEVERHAAL

Met de online tool 'Schrijf je organisatieverhaal' kunnen nieuwe 
beroepskrachten in de sector stap voor stap een pitch-tekst over 
hun organisatie schrijven aan de hand van een tiental vragen 
over onder meer de werksoort, de functies, het aantal medewer-
kers, de doelgroep of het thema waarrond ze werken. 

Bij het invullen van de vragen krijgen de gebruikers steeds extra 
informatie en de ruimte om iets over de eigenheid van hun orga-
nisatie te vertellen. De oefening resulteert in een tekst waarmee 
ze hun organisatie kunnen voorstellen.

De tool werd in 2017 ontwikkeld en getest in het kader van het 
vormingsaanbod voor nieuwkomers in de sector. Voorjaar 2018 
wordt de tool gelanceerd.

VERANDERALLES.BE

Veranderalles.be is een verzamelplek van sociaal-culturele 
praktijken die werk maken van een samenleving die meer 
democratisch, solidair, duurzaam en inclusief is. De veelheid van 
deze praktijken – soms kleinschalig, dan weer groots – vormen 
een voorafbeelding van nieuwe maatschappelijke spelregels 
voor onze economie, de manier waarop we samenleven en onze 
leefomgeving organiseren. Net die stroom van praktijken wil 
Socius zichtbaar maken voor sociaal-culturele professionals, 
vrijwilligers en al wie het sociaal-cultureel werk een warm hart 
toedraagt. 

Aan de oorsprong van de site, ligt een blog die ontstond naar 
aanleiding van de voorstelling ‘Hoop’ van theatermaker Stijn 
Devillé en Het nieuwstedelijk. In opvolging van de voorstelling 
ging het theaterhuis op zoek naar initiatieven die iets doen 
bewegen, naar mensen met grote plannen en kleine ideeën. Het 
nieuwstedelijk bracht deze praktijken samen op een blog, maar 
kon er na enige tijd niet langer haar focus op leggen. 

In 2016 kwam Socius tot een akkoord met Het nieuwstedelijk 
om de blog over te nemen. Sinds februari 2017 valt deze onder 
de hoede van het steunpunt en zorgen we voor een meer plan-
matige aanvulling met praktijken uit het brede sociaal-culturele 
veld, de welzijnssector, de kunstensector, het jeugdwerk maar 
ook burgerinitiatieven en -bewegingen. Tot dusver plaatsten we 
164 praktijken online.

Eind 2017 voegden we een pagina met ‘veranderaars’ aan de site 
toe, de geëngageerde mensen achter de praktijken. Zo bieden 
we 'veranderaars' de mogelijkheid om elkaar te contacteren, te 
verbinden, uit te wisselen en elkaar te helpen. 

7.097 bezoeken
4.813 bezoekers
20.234 bezochte pagina's
2'47" gemiddelde duur  
 per bezoek

PRETTIGGELEERD.BE

Sinds 2002 herbergt prettiggeleerd.be het (kalendergebonden) 
educatief aanbod van sociaal-culturele volwassenenorgani-
saties dat overgenomen wordt uit de UiTDatabank. De hosting 
van de site is sinds september 2015 in handen van Publiq, terwijl 
Socius instaat voor de inhoudelijke redactie van de activiteiten-
kalender. Sinds 2016 lopen er gesprekken met Publiq over een 
overname van de site en de mogelijkheid van de creatie van een 
apart label voor het vormings/cultuureducatief aanbod binnen 
de UiTDatabank. 

24.164 bezoeken
20.450 bezoekers
87.011 bezochte pagina's
2'04"  gemiddelde duur  
 per bezoek
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SOCIAL MEDIA  

TWITTER - @SOCIUSTWEETS

Via Twitter berichten we over de sociaal-culturele actualiteit en 
bieden we praktijkgerichte  informatie aan. Daarnaast volgen 
we via de lijst 'SCVWorganisaties' de activiteiten en realisaties 
van de organsiaties uit de sector op de voet op.  

1.893 volgers

FACEBOOK - SOCIAALCULTUREEL

In februari 2017 lanceerde Socius de Facebook-pagina Sociaal-
cultureel. 'Sociaalcultureel' prikkelt met inspirerende verhalen 
over sociaal-cultureel werk en toont hoe sociaal-culturele prak-
tijken en de mensen erachter bijdragen aan een samenleving die 
meer democratisch, duurzaam, inclusief en solidair is. Nieuws-
berichten, blogs, interviews, boeiende activiteiten, campagnes 
en praktijken... via ‘Sociaalcultureel’ blijf je up-to-date over alles 
wat ‘hot’ is in de sociaal-culturele sector.

597 volgers

LINKEDIN SOCIUS

Via onze Socius-pagina op LinkedIn bezorgen we professionals 
uit de brede sociaal-culturele sector actuele en praktijkgerichte 
informatie.

313 volgers

MAGAZINES  

E-ZINE 

In 2017 verstuurden we 20 digitale nieuwsbrieven naar 4.261 
abonnees. De nieuwsbrief, die om de twee weken verschijnt, 
bevat een selectie van de belangrijkste nieuws- en blogberich-
ten die op de Socius-site werden gepubliceerd. Op deze manier 
bieden we on ze abonnees een snelle inkijk op de sociaal-cultu-
rele actualiteit.

SOCIUS-MAGAZINE

In februari 2017 verscheen het tweede jaarmagazine van Socius. 
De publicatie zoomde in op onze werking maar liet ook vooral 
de werkers uit de sector aan het woord. Op deze manier geven 
we gevolg aan twee belangrijke communicatiedoelstellingen uit 
ons beleidsplan: een heldere communicatie over de missie en 
werking van Socius én het zichtbaar maken van verbindingen 
tussen werkers en organisaties in het brede sociaal-culturele 
werkveld. Het magazine werd op een 800-tal exemplaren 
verspreid. 





KLAAR VOOR  
DIGITAAL

BREEDBEELD
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Digitale technologie is een onmisbaar instrument in onze sociaal-culturele gereedschapskoffer 
geworden, en dus ook - zeker in de laatste 10 jaar - een constante in het aanbod van Socius. Online 
tools bieden immers heel wat mogelijkheden om ons aanbod bekend te maken, kennis te delen, 
campagnes op te zetten, ons ledenbestand efficiënt te beheren en ga zo maar door. Aan de andere 
kant zit in die hele digitale evolutie ook iets bedreigend: hoe blijf je als sociaal-culturele organisatie 
zichtbaar in de informatietsunami die ons dagelijks overspoelt? Hoe kan je de razendsnelle 
ontwikkelingen blijven volgen?

6.900 kijkers. Maar het gaat om meer dan de kijkcijfers. De film-
pjes van Laat Mensen Schitteren gebruiken we nog steeds als 
voorbeeldmateriaal in sommige cursussen. En de keynote van 
collega Gie Van den Eeckhaut op het Innovatiefestival (2014) is 
inmiddels 1.500 keer bekeken: een behoorlijk 'long tail'-effect dat 
het bereik van de studiedag ruimschoots overtreft.

Vanuit dezelfde redenering zijn we een paar jaar later ook 
gestart met Slideshare (slideshare.net/socius), het platform 
waarop je presentaties vindt over alle mogelijke onderwerpen 
en ook je eigen presentaties kan plaatsen. Je kan de impact en 
de zichtbaarheid van je activiteit behoorlijk verhogen door je 
materiaal op Slideshare een tweede leven te geven. Dat blijkt 
alvast uit onze eigen ervaringen: sommige presentaties halen 
na een jaar meer dan 1.000 views. Bijkomend voordeel: je kan 
deze presentaties ook insluiten (embedden) in je eigen website 
of blog en delen op sociale media, wat nog eens extra zichtbaar-
heid oplevert.

Ook op andere web 2.0 platformen zijn we actief: een organi-
satiepagina op LinkedIn bijvoorbeeld, of het curatieplatform 
Scoop.It! waar we allerlei bronnen over social mediastrategie, 
communicatie, innovatie en e-learning bijhouden.

"Web 2.0 tools zijn een 
goed middel om je 
bereik uit te breiden, je 
impact te vergroten en 
je content een tweede 
leven te geven."

Als burger en consument zijn we helemaal vertrouwd met 
digitaal: we kopen en bankieren online, we bereiden online onze 
vakanties voor, we zoeken gezondheidsinformatie op enz. We 
hebben op dat vlak ook hoge eisen ontwikkeld: we willen snel en 
makkelijk vinden wat we nodig hebben, en liefst nog in één klik 
online betalen. Het valt echter niet mee om de snelheid waar-
mee de consument (wij allemaal dus), en ook onze doelgroep, 
digitale technologie omarmd hebben in het dagelijks leven, in 
de sector van het sociaal-cultureel werk te evenaren.

Dat is al jarenlang de inzet van onze inspanningen op digitaal 
gebied: ertoe bijdragen dat de digitale expertise van onze sector 
verhoogt. Niet enkel door het inzetten van digitale tools om de 
werking beter en efficiënter te maken, maar ook door nieuwe 
visies en strategieën te ontwikkelen om via digitale technologie 
onze kerntaken te realiseren. In deze bijdrage laten we zien hoe 
we dit de voorbije 10 jaar aangepakt hebben, wat de resultaten 
waren en wat we eruit geleerd hebben.

WEB 2.0 EN SOCIALE 
MEDIA ALS SOCIAAL-
CULTURELE TOOLS
Het traject 'Verenigd op Web 2.0' in 2008 was een eerste mijlpaal 
in de initiatieven die we in dat verband hebben ontwikkeld. Het 
traject omvatte niet enkel een studiedag en enkele workshops, 
maar ook een online opleidingstraject over de toepassings-
mogelijkheden van blogs, wiki’s, sociale netwerken ... in het 
sociaal-cultureel werk. De bedoeling was om de eigen compe-
tentie in het omgaan met web 2.0 en social media toepassingen 
te ontwikkelen en na te gaan hoe je deze hulpmiddelen kan 
inschakelen in je dagelijkse sociaal-culturele praktijk. 'Verenigd 
op Web 2.0' was ons eerste echte experiment met blended learn-
ing, of het combineren van face2face en online leren. Het heeft 
ook de nodige weerklank gehad: doorheen de jaren is de website 
ruim 26.000 keer bezocht, waarvan alleen al in 2017 zo'n 4.000 
keer.

Zelf hebben we ook geleerd uit het traject. In hetzelfde jaar zijn 
we gestart met een kanaal op YouTube, tot op dit moment goed 
voor ruim 47.000 weergaven. Op youtube.com/prettiggeleerd 
vind je onder meer de filmpjes van Laat Mensen Schitteren, de 
campagne waarmee Socius in 2015 en 2016 de sociaal-culturele 
sector op een aantrekkelijke manier in de kijker zette. Het meest 
bekeken filmpje in deze campagne haalde tot nu toe een aardige 
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SOCIAAL-CULTUREEL 
WERK IN DE DIGITALE 
SAMENLEVING
Een volgende stap in ons digitale verhaal was de publicatie van 
het boek “Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving” 
(2011). We zagen hoe het internet van bron van informatie is 
geëvolueerd naar een interactieve omgeving, waar de controle in 
toenemende mate in de richting van de gebruiker is verschoven. 
In de publicatie onderzoeken we hoe we als sociaal-culturele 
sector hiermee kunnen omgaan en hoe we onze kernopdrach-
ten als gemeenschapsvorming, educatie, cultuurbeleving en 
-creatie en maatschappelijke activering een nieuwe invulling 
kunnen geven.

Om te beginnen maken we, op basis van recente onderzoeksge-
gevens en conversaties op allerlei relevante blogs, een beknopte 
omgevingsanalyse. Daaruit leren we dat het web een vruchtbare 
biotoop is voor allerhande communities en netwerken, voor 
informeel leren, voor nieuwe vormen van sociale actie en 
burgerparticipatie, voor digitale cultuurcreatie. 

Vervolgens gaan we op zoek naar overeenkomsten en verschil-
len, om te komen tot voorwaarden en aanbevelingen omtrent 
een social mediastrategie voor het sociaal-cultureel werk. Ook 
proberen we in kaart te brengen wat dit aan digitale competen-
ties vereist van de organisatie en van de werker, en overlopen 
we een aantal belangrijke hulpmiddelen en tactieken. Tot op 
vandaag vindt het boek een lezerspubliek: in 2016 en 2017 werd 
het nog ruim 1.600 keer gedownload.

Op de studiedag waarop we het boek voorstelden, probeerden we 
ineens de theorie in praktijk te brengen. Het namiddaggedeelte 
bestond uit een Worldcafé waarin de deelnemers in kleine 
groepen verder werkten. De verslagen van deze groepen werden 
nadien als blogberichten op de website van Socius gepost.

"Online tools kunnen  
een nieuwe invulling geven  
aan je kern opdrachten als 
gemeenschaps vorming,  
educatie, cultuurbeleving en  
-creatie en maatschappelijke  
activering."

ONLINE INFORMATIE 
EN LEREN
“Sociaal-cultureel werk in de digitale samenleving“ was een van 
de laatste publicaties die Socius in gedrukte vorm uitbracht. 
Vanaf dat moment schakelden we geleidelijk over op digitale 
publicaties: downloads in pdf-formaat, maar ook informatieve 
websites en blogs. In 2013 lanceerden we de 'Toolbox beleids-
planning' om organisaties te helpen bij het vormgeven van hun 
beleidsplanningsproces. De Ambrassade, het steunpunt voor de 
jeugdsector, ontwikkelde een eigen werkwijze voor de jeugd-
sector en vulde de site aan met eigen voorbeelden en praktijken.

Het online aanbieden van informatie heeft veel voordelen: het 
is goedkoper, makkelijk opzoekbaar (en vindbaar in Google) en 
eenvoudig up to date te houden. Dankzij websitestatistieken kan 
je ook snel een goed zicht krijgen op de effectiviteit en de impact 
van je werk. De formule sloeg duidelijk aan: sinds de start is de 
toolbox goed voor meer dan 150.000 paginaweergaven, waarvan 
ruim 51.000 in 2017.

Ook socius.be benutten we als inhoudelijke informatiebron. 
Naast ons nieuws- en agendaoverzicht, onderhouden we een 
blog- en kennissectie. We plaatsen er inhoudelijke artikels die 
als voorbereiding en opvolging voor ons cursusaanbod dienst-
doen. Op zichzelf vormen deze berichten uiteraard ook een bron 
van informatie voor wie niet aan de cursus deelgenomen heeft 
en toch iets meer over het onderwerp wil leren. Vaak sluiten we 
ook de presentaties die in het kader van een cursus gemaakt 
zijn in deze berichten in.

Gesterkt door de positieve ervaring met de 'Toolbox beleidsplan-
ning' zijn we verder aan de slag gegaan: hoe kan je, naast het 
online aanbieden van informatie, effectieve leerprocessen online 
opzetten en begeleiden? De workshop social mediastrategie die 
we tussen 2012 en 2017 aanboden, vormde hiervoor een geschikte 
case. We konden immers uitgaan van een publiek dat een zekere 
vertrouwdheid en affiniteit met online media had. 

De workshop werd opgezet als een gecombineerd leertra-
ject, bestaande uit twee bijeenkomsten in combinatie met 
tussentijdse oefeningen en online coaching. Bij wijze van 
voorbereiding vulden de deelnemers een of meer zelftests in 
op de daartoe ontwikkelde site. Socialmediaquickscan.be bevat 
een aantal korte vragenlijsten die toelaten om op korte tijd een 
beeld te krijgen van waar je met je social mediapraktijk staat, en 
wat de groeimogelijkheden zijn. Als je de vragenlijst hebt afge-
werkt, krijg je een overzicht van de goede (en de minder goede) 
antwoorden én een reeks concrete verbetertips en verwijzingen 
naar nuttige websites of handleidingen. Tussen beide bijeen-
komsten door kregen de deelnemers ook een aantal oefeningen 
te verwerken. De resultaten werden op de tweede dag van de 
workshop besproken.

Doorheen dit experiment ontdekten we dat online leren en 
interactie niet zo vanzelfsprekend zijn: in sommige edities werd 
de mogelijkheid om tussen de twee sessies in, online door te 
werken en feedback te vragen nauwelijks benut. Uit de evaluatie 
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deelnemers immers via mail op de hoogte gebracht. Een tweede 
editie liep minder goed omwille van technische problemen. Een 
les die we hebben moeten leren: te allen tijde de technische 
gang van zaken in het oog houden en zorgen dat de drempel zo 
laag mogelijk blijft. En ook: niet iedereen is even bedreven in het 
gebruik van online tools. Heldere instructies, goede ondersteu-
ning en opvolging zijn essentieel voor het welslagen van online 
activiteiten.

SOCIAAL-CULTUREEL 
WERK IN DIGITALE 
TRANSFORMATIE
De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met 
technologische innovaties die diep in onze samenleving ingrij-
pen en vaak behoorlijk disruptief zijn: ze houden een breuk in 
met bestaande praktijken. Denk maar aan alle heisa rond Uber 
of Deliveroo, bedrijven die de tot nu toe geldige economische 
modellen compleet op hun kop zetten. Ook in onze eigen 
sector zien we allerlei initiatieven opduiken die op een heel 
andere manier invulling geven aan onze traditionele kernta-
ken. Gebruiksvriendelijke en gratis online tools verhogen de 
mogelijkheid om mensen te mobiliseren en een stem te geven. 
Dankzij videotutorials op YouTube en online communities waar 
je terechtkunt met je vragen, kan je zelfstandig leren over de 
meest uiteenlopende onderwerpen. 

Aanleiding genoeg om rond dit thema in 2016 een studiedag te 
organiseren. Aan de hand van 7 metaforen legde keynote spea-
ker Jo Caudron op een heldere manier de dynamiek van digitale 
transformatie uit. Je kan de lezing nog steeds bekijken op ons 
YouTube-kanaal. In de namiddag lieten we enkele voorbeelden 
van digitale transformatie de revue passeren.

Voor veel mensen was de studiedag een eye-opener. Een deel-
nemer besluit dat het nodig is om “Nu al (te) beginnen nadenken 
en plannen over de digitale evoluties om later niet te moeten 
beseffen dat we de boot aan het missen zijn.” Een andere: “Ook 
de meer fundamentele vraag of digitalisering ook het hart van 
educatieve processen kan gaan vormen, verdient volgens mij 
wat meer aandacht.”

bleek ook dat veel mensen het online gedeelte niet als een inte-
graal deel van de workshop zagen; ze verwezen er in elk geval 
weinig naar. Dus zijn we de werkwijze blijven aanpassen en 
verfijnen, en met goed resultaat: de online oefeningen werden 
op het laatst door de meeste deelnemers bekeken. Het viel wel 
op dat de inzet in de loop van de workshop sterk daalde – een 
algemene vaststelling bij online leren. Dit 'dropout' fenomeen 
kan je ook anders bekijken: je kan de activiteit die deelnemers 
ontplooien buiten de eigenlijke bijeenkomsten ook zien als 
'dropin', als winst ten opzichte van het louter deelnemen aan 
een face2face bijeenkomst.

"Een eerste stap in een digitale 
strategie is ervoor zorgen dat je 
content online terug te vinden is."

TECHNOLOGIE
Online leren en kennis delen vereist uiteraard ook de nodige 
technologische voorzieningen. Gelukkig vind je op dit moment 
voor ongeveer alles goede oplossingen in de cloud. Enkele 
voorbeelden: Facebookgroepen om online samen te werken en 
informatie te delen, KanBanFlow of Trello voor projectbeheer, 
Surveymonkey om enquêtes af te nemen, Loomio om partici-
patieprocessen te ondersteunen, WebinarGeek of iTeach om 
online lezingen aan te bieden …

Zelf hebben we de laatste 
jaren vooral gewerkt met 
het bekende Wordpress 
CMS (Content Management 
Systeem) om een aantal 
eigen platformen op te 
zetten. Wordpress laat toe 
om via een systeem van 
plugins vrij eenvoudig 
allerhande functies aan je website toe te voegen. Ons leer- en 
samenwerkingsplatform community.socius.be bijvoorbeeld is 
een Wordpress installatie, uitgebreid met een community plug-
in (Buddypress) en een LMS (Learning Management System) 
plugin (Learndash). 

Behalve voor de workshop social mediastrategie hebben we 
het platform ook ingezet voor de cursus 'Jouw praktijk op 
papier'. De deelnemers konden de teksten die ze in het kader 
van de cursus produceerden in een eigen groepsruimte plaat-
sen. De mogelijkheid die dit bood om tijdens en na de cursus 
begeleiding, opvolging en feedback te voorzien, viel bij heel wat 
deelnemers in de smaak, ook al leverde dit bij momenten wat 
drukte op in hun mailbox. Van alle online activiteiten werden de 

"Nu al nadenken over de digitale 
evoluties om later niet te beseffen  
dat we de boot aan het missen zijn."
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INFORMEEL EN 
ZELFGESTUURD LEREN
Het idee van digitalisering in het hart van educatieve processen 
zijn we vanaf dat moment systematisch gaan ontwikkelen. In 
ons beleidsplan 2016-2020 wordt ook meermaals naar digitali-
sering verwezen, als uitdaging én als kans.

In 2016 zijn we in de schoot van het Socius-team van start 
gegaan met een intern traject over online leren, met de bedoe-
ling de inzichten en ervaringen die we de voorbije jaren verwor-
ven hadden op een meer structurele manier in onze werking 
en aanbod te integreren. In onderling overleg werden drie 
pilootprojecten gekozen die we in de loop van 2017 realiseerden.

Op de site afdelingsbegeleiding.socius.be ga je aan de slag met 
de ‘Levensfasentest’: een manier om snel zicht te krijgen op 
de levensfase waarin een afdeling van een vereniging zich 
bevindt. Bij elk van de onderzochte dimensies – inbreng van 
vrijwilligers, manier van vergaderen, samenwerking ... – krijg 
je een korte toelichting. Heb je daarmee voldoende om een 
aantal verbeteracties te bedenken, dan kan je direct aan de 
slag. Zo niet, dan kan je verder lezen in een meeruitgebreide 
toelichting van elk aspect of de korte video-uitleg bekijken. 
Een jaar na lancering mag de site al rekenen op meer dan 8.500 
bezoeken. Ruim 400 mensen hebben de levensfasentest inge-
vuld. De talrijke positieve reacties vanuit de sector tonen aan 
dat we met dit soort praktische, gebruikersgerichte toepassin-
gen op het goede spoor zitten.

De tool 'Schrijf je organisatieverhaal' (www.socius.be/
schrijf-je-organisatieverhaal) is ontwikkeld in het kader van 
ons introductiepakket voor nieuwe medewerkers in de sector. 
Het gaat om een invulformulier aan de hand waarvan de nieuw-
komer stap voor stap haar/zijn organisatie beschrijft en op een 
persoonlijke manier onder woorden brengt waar de organisatie 
voor staat. De verschillende elementen van dat verhaal – missie, 
werksoort, omgevingsanalyse, doelgroepen, werkvormen, 
vrijwilligers – worden een na een overlopen en waar nodig 
gestoffeerd met aanvullende informatie en voorbeelden. Het 
resultaat komt in de mailbox van de gebruiker terecht en vormt 
een goede basis om de eigen organisatie en werking beter te 
begrijpen en duidelijker te kunnen voorstellen.

De online cursus projectdossiers (projectdossiers.socius.be) ten 
slotte is een zelfstudiepakket waarbij je aan de hand van een 
fictief voorbeeld stap voor stap de basiskennis verwerft over het 
opstellen van een projectdossier. Je leert hoe je een projectvoor-
stel kan formuleren, een behoeftenanalyse doet, doelstellingen 
bepaalt en je project begroot, faseert en evalueert. Een tweede 
luik van de site wordt gevormd door een dossiermaker: een tool 
die je helpt om stap voor stap de nodige elementen te verzame-
len om tot een doortimmerd projectdossier te komen. Deze tool 
kan je gebruiken om een 'kladversie' te maken van een concreet 
projectvoorstel.

"Online is een  
aanvulling op 
klassieke leervormen, 
maar ook een  
omgeving op zichzelf 
voor informeel en  
sociaal leren."
Naast onze eigen inspanningen op het gebied van online leren 
zetten we uiteraard ook in op het ondersteunen en inspireren 
van de sector. De blogreeks over het nieuwe leren, gepubliceerd 
op socius.be tussen mei en december 2017, past in dat kader.

In mei 2017 lanceerden we een oproep, in eerste instantie gericht 
op de gespecialiseerde vormingsinstellingen, om samen enkele 
proeftrajecten voor online en blended learning op te zetten. De 
bedoeling was om co-creatief te werken aan didactisch-tech-
nische aspecten, strategiebepaling, materiaalontwikkeling, …  
Uiteindelijk reageerden een twaalftal mensen, deels uit de 
vormingsinstellingen, deels uit andere werksoorten. 

Op basis van een online brainstorming omtrent de vraag "Wat 
zijn de belangrijkste vragen of topics waarrond je aan de slag 
wil met online leren?" zijn we gestart met een traject 'Blended 
learning ontwikkelen'. Geen klassieke cursus, maar eerder een 
online designworkshop, waarin de deelnemer, voorzien van de 
nodige input en begeleiding, daadwerkelijk een concrete cursus 
uitwerkt: hetzij een (onderdeel van) een bestaande cursus uit 
het eigen aanbod, hetzij een nieuwe cursus. Ook hiervoor zetten 
we ons platform community.socius.be in.

Bij de werkruimte hoort een blog waarin de deelnemers de 
verschillende fasen van hun project – blauwdruk, storyboard, 
prototype -  kunnen delen. Op die manier is het mogelijk elkaar 
feedback te geven en vragen te stellen. Op dit moment zijn 
een drietal organisaties druk bezig met het uitwerken van hun 
projecten. De eerste resultaten verwachten we later dit jaar. 
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KLAAR VOOR DIGITAAL
Digitale transformatie is niet enkel een kwestie van techno-
logie inzetten om de manier waarop we altijd gewerkt hebben 
te verbeteren, maar draait vooral om het zoeken naar nieuwe 
manieren om onze missie waar te maken. Het houdt een 
belangrijke cultuuromslag in en een uitdaging voor de professi-
onele ontwikkeling van medewerkers. Het gaat over de evolutie 
van een cultuur die vraagt “Hoe kan ik digitale elementen aan 
mijn werking toevoegen?” naar een die van bij het begin kijkt 
naar mogelijke digitale oplossingen voor het probleem dat zich 
in een bepaalde situatie stelt.

"Digitale transformatie  
draait vooral om het zoeken  
naar nieuwe manieren  
om onze missie waar te maken."

Om dat waar te maken zijn alvast 3 dingen nodig:

• Expertise met betrekking tot online tools is nodig voor alle 
medewerkers. Dit is een constant aandachtspunt voor het 
interne bijscholingsbeleid.

• Experimenteerruimte is essentieel: 'learning by doing'. 
Om te vermijden dat digitale innovatie slechts toevallig 
gebeurt, of enkel door medewerkers die hier belangstelling 
voor hebben, is het belangrijk vrije ruimte te voorzien in 
ieders takenpakket en samen dingen te proberen. Misluk-
ken mag, als je er maar uit leert.

• Digitale innovatie is een kwestie die niet enkel op het 
uitvoerende, maar ook op het strategische niveau aanwe-
zig moet zijn. Een 'digital first' strategie verdient een plek 
in het beleidsplan van elke organisatie.

Het nieuwe decreet dat in 2020 in werking treedt, biedt ongetwij-
feld kansen voor innovatie op dit vlak. Wij blijven ervoor gaan 
om professionals en organsitaies uit de sector bij deze transitie 
te ondersteunen. De ontwikkelingen in de digitale samenleving 
staan niet stil, en wij dus ook niet.

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

51 activiteiten
Ons open aanbod telde 51 activiteiten. Het gaat hierbij zowel 
over meerdaagse trajecten, als over vormingen van een 
volledige of een halve dag. 174 dagdelen 

De activiteiten uit ons open aanbod namen gezamenlijk 174 
dagdelen in beslag.

deelnemers
829 primaire doelgroep 
381 secundaire doelgroep

69 %
31 %

1.210 deelnemers
Ons open aanbod was in totaal goed voor  
1.210 deelnemers.

 
primaire doelgroep
398 verenigingen
80 bewegingen
132 landelijke  
 vormingsinstellingen
219 volkshogescholen

381 secundaire doelgroep
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337 unieke organisaties
We bereikten 337 verschillende organisaties. 124 uit onze 
primaire doelgroep en 213 uit de secundaire doelgroep.

 
primaire doelgroep
55 verenigingen
28 bewegingen
28 landelijke  
 vormingsinstellingen
13 volkshogescholen

213 secundaire doelgroep

1.709 deelnames
Sommige activiteiten namen meerdere dagen in beslag. 
Onder deelname verstaan we het totaal aantal dagen dat 
een persoon deelneemt aan ons aanbod.

 
primaire doelgroep
514 verenigingen
128 bewegingen
182 landelijke  
 vormingsinstellingen
333 volkshogescholen

552 secundaire doelgroep

bereik erkende  
organisaties scvw

91,8% 

gemiddelde tevredenheid 
Deelnemers aan ons open aanbod kenden een gemiddeld 
tevredenheidscijfer van 79% toe aan onze activiteiten. 

79% 

55 van de 57 verenigingen

28 van de 35 bewegingen

28 van de 30  
landelijke vormingsinstellingen

13 van de 13 volkshogescholen

868 unieke deelnemers
868 verschillende personen namen deel aan  
ons open aanbod.

 
primaire doelgroep
264 verenigingen
55 bewegingen
79 landelijke  
 vormingsinstellingen
119 volkshogescholen

351 secundaire doelgroep



VRAAGGESTUURDE WERKING
Met onze vraaggestuurde werking spelen we in op specifieke behoeften en vragen van organisaties. 
We realiseren deze werking zowel op vraag van professionals van erkende sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties (primaire doelgroep) als op vraag van medewerkers van andere 
steunpunten, belangenbehartigers, de overheid, opleidingen, organisaties uit andere sectoren enz. 
(secundaire doelgroep).
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90 initiatieven
Onze vraaggestuurde werking telde in 2017 90 initiatieven. 
56 initiatieven realiseerden we op vraag van onze primaire 
doelgroep, 34 kwamen tot stand op vraag van onze secundaire 
doelgroep.

110 dagdelen 
De initiatieven uit onze vraaggestuurde werking namen  
gezamenlijk 110 dagdelen in beslag. Voor onze primaire  
doelgroep verzorgden we 76 dagdelen, voor onze  
secundaire doelgroep 34. 

deelnemers
374 primaire doelgroep 
307 secundaire doelgroep

55 %
45 %

681 deelnemers
In het totaal namen 681 personen deel  
aan onze vraaggestuurde werking.

 
primaire doelgroep
217 verenigingen
15 bewegingen
43 landelijke  
 vormingsinstellingen
99 volkshogescholen

307 secundaire doelgroep
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81 unieke organisaties
In 2017 deden 81 verschillende organisaties een beroep op onze vraaggestuurde werking. 
46 kwamen uit onze primaire doelgroep - ofwel 34% van de erkende sociaal-culturele 
volwassenenorganisaties - en 35 waren afkomstig uit de secundaire doelgroep.

 
primaire doelgroep
21 verenigingen
7 bewegingen
11 landelijke vormingsinstellingen
7 volkshogescholen

35 secundaire doelgroep

strategische doelstellingen
De initiatieven uit onze vraaggestuurde werking kunnen we 
koppelen aan de strategische doelstellingen uit ons beleidsplan 
(meer info op pagina's 17 tot en met 23).

 
30 strategische doelstelling 1
35 strategische doelstelling 2
2 strategische doelstelling 3
4 strategische doelstelling 4
19 vertegenwoordiging en pleitbezorging

720 deelnames
Sommige initiatieven namen meerdere dagen in beslag. 
Onder deelname begrijpen we het totaal aantal dagen dat 
een persoon deelneemt.

 
primaire doelgroep
223 verenigingen
21 bewegingen
68 landelijke vormingsinstellingen
100 volkshogescholen

308 secundaire doelgroep
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BESTEDING WERKINGSMIDDELEN(1) € %

personeel 1.064.200,26 75,65

overhead 213.500,12 15,17

werking    

     ontwikkeling en ondersteuning 120.502,50    8,57 

     communicatie en informatie 3.933,33    0,28 

     pleitbezorging   4.671,90    0,33

TOTAAL: € 1.406.808,11 100 %

PERSONEEL 

PERSONEELSLID FUNCTIE

Fred Dhont directeur

Ann Degline officemanager

Bea Elskens coördinator/stafmedewerker

Max Frans coördinator/stafmedewerker

Hugo Callens stafmedewerker

Christine De Vos stafmedewerker

Jon Goubin stafmedewerker

Marc Jans stafmedewerker

Ronny Leenknegt stafmedewerker

Maud Mertens stafmedewerker

Emilie Van Daele stafmedewerker

Gie Van den Eeckhaut stafmedewerker in residence

Line Windey stafmedewerker

Ingrid Matthijs administratief medewerker

Greet Rupus administratief medewerker

Veerle Verdoodt administratief medewerker

Melek Özdemir logistiek medewerker

EVOLUTIE PERSONEELSBESTAND

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

(1)  Besteding werkingsmiddelen: uitgaven per pijler minus de inkomsten per pijler. 

SOCIUS TEAM

17 PERSONEELSLEDEN

14,6 VTE

FINANCIËN

INKOMSTEN NAAR HERKOMST € %

subsidie Vlaamse Gemeenschap 1.412.000,00 87,22 

externe toelage personeelskost     126.777,77    7,83 

tussenkomst personeelskost           4.295,24    0,27

eigen inkomsten en middelen        75.729,13    4,68 

TOTAAL € 1.618.802,14  100 %

UITGAVEN VOLGENS PIJLER 
KOSTENSTRUCTUUR € %

personeel 1.195.273,27 74,07

overhead     213.500,12 13,23

werking     204.854,82 12,70

TOTAAL € 1.613.628,21 100 %

overhead

werking

personeel

18,75
17,75

15,25
14,20 13,80 14,40 13,90 13,90

14,60
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VTE % INZETBAARHEID NAAR FUNCTIE(2) %

directie en coördinatietaken    142,30

officemanagement       41,71

werking

    ontwikkeling en ondersteuning    598,74

    communicatie en informatie    210,62

     pleitbezorging         13,00

administratie en logistiek    278,77

TOTAAL   1.285,14%

RAAD VAN BESTUUR & ALGEMENE VERGADERING
Samenstelling Raad van Bestuur & Algemene Vergadering dd. 31 december 2017.
De Algemene Vergadering wordt aangevuld met de leden van het Dagelijks Bestuur en de Raad van Bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

Voorzitter: Stef Steyaert Levuur

Ondervoorzitter: Katrien Allaert Comé vzw

Penningmeester: An Macharis Vormingplus Citizenne

RAAD VAN BESTUUR

Eva Brumagne Femma

Caroline Cocquyt Linx+

Els de Ceuster Artesis Plantijn Hogeschool

Erica De Crom PRH

Luc De Droogh HoGent

Lode Draelants Internationaal Comité

Stefaan Gunst De Rand

Tom Lemahieu Howest

Piero Pienna Feniks

Wim Van Roy De Wakkere Burger

ALGEMENE VERGADERING

Selamet Belkiran Unie van Turkse Verenigingen

Mattie Jacobs VVSG

Barbara Janssens Netwerk Bewust Verbruiken

Elke Plovie UCLL

Liesbeth Provoost Vormingplus Oost-Brabant

Isabel Rainchon EVA vzw

An Vandamme

Lode Vermeersch HIVA KULeuven/VUB

(2) Inzetbaarheid na aftrek tijdskrediet, CAO en leeftijdsdagen.
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