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MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT  
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft: Maatschappelijke uitdagingen projectsubsidies sociaal-cultureel 
volwassenenwerk   
 
 
Samenvatting: Deze nota bevat een voorstel voor een maatschappelijke uitdaging die 
wordt geformuleerd in het kader van de projectsubsidies binnen het decreet sociaal-
cultureel volwassenenwerk. Deze maatschappelijke uitdaging geldt voor de 
indienronde van 2023. 

 

1. SITUERING  

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING 

Deze nota heeft betrekking op het beleidsveld cultuur, en situeert zich binnen het decreet houdende 
de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 7 juli 2017 (hierna het 
decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk genoemd). 
 
Dit decreet voorziet in artikel 45 de mogelijkheid om jaarlijks subsidies toe te kennen aan bovenlokale 
sociaal-culturele projecten. Deze projecten leveren een bijdrage aan de laboratoriumrol binnen het 
sociaal-cultureel volwassenenwerk, of aan door de Vlaamse Regering bepaalde maatschappelijke 
uitdagingen.  
 
Artikel 39 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 7 
juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk bepaalt 
dat de Vlaamse Regering voor 1 februari van het jaar dat voorafgaat aan de nieuwe beleidsperiode 
maatschappelijke uitdagingen kan formuleren die gelden voor de volledige volgende beleidsperiode. 
Daarnaast kan de Vlaamse Regering jaarlijks voor 1 februari bijkomende of prioritaire 
maatschappelijke uitdagingen formuleren. 
 

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN 

Deze projectregeling is van kracht vanaf 2018 en er hebben inmiddels 5 rondes plaatsgevonden. Voor 
de beleidsperiode 2021-2025 zijn geen maatschappelijke uitdagingen geformuleerd. In 2021 werd voor 
de eerste keer beslist om een maatschappelijke uitdaging te formuleren waaraan projecten voor de 
indienronde van dat jaar een bijdrage aan konden leveren, naast de laboratoriumrol. De Vlaamse 
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Regering besliste toen om e-inclusie als maatschappelijke uitdaging te bepalen. In 2022 besliste de 
Vlaamse Regering om die prioriteit opnieuw te selecteren voor de ronde van dat jaar. 
 

2. INHOUD 
 
Na overleg met het steunpunt en de sectorfederatie wordt het volgende voorstel voor de formulering 
van maatschappelijke uitdagingen voor de projectronde van 2023 ter goedkeuring voorgelegd. 
 
Maatschappelijke uitdaging: leesbevordering 
 
De Vlaamse overheid wil Vlamingen weer meer, beter en ook liever aan het lezen krijgen. Dit als 
reactie op de dalende cijfers voor leesmotivatie en leesvaardigheid.  Leesvaardigheid in onze steeds 
complexer wordende kennismaatschappij een steeds belangrijkere vereiste om volwaardig te kunnen 
participeren aan de samenleving. 
 
Om dit op een samenhangende en systematische manier aan te pakken, werd in 2021 het Leesoffensief 
gerealiseerd. Dit is een meerjarig actieplan dat inzet op verschillende fronten (vrije tijd, thuis, 
kinderopvang, school, buitenschoolse kinderopvang,…) en verschillende beleidsdomeinen doorkruist 
(onderwijs, cultuur, welzijn,…). De adviesnota “Een leesoffensief voor Vlaanderen” wijst op het belang 
van lezen als basiscompetentie met positieve effecten op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en 
participatie aan de samenleving.; 
 
Het Leesoffensief richt zich idealiter tot iedereen, van 0 tot 100 jaar, waarbij jonge kinderen die nog 
niet zelf kunnen lezen, zwakke of moeilijke lezers en niet-lezers de hoofddoelgroep zijn. De 
strategische doelstellingen werden hertaald in 50 concrete acties waarop de komende jaren wordt 
ingezet door de departementen Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Media en Welzijn die het leesoffensief 
trekken, door de verschillende partners die leesbevordering en leesplezier hoog in het vaandel dragen 
en door iedereen die zich wil inzetten op het vlak van lees- en taalbevordering en leesplezier. 
 
In 2023 beslist de Vlaamse Regering daarom om leesbevordering als maatschappelijke uitdaging te 
selecteren voor de projecten die vanaf 1 januari 2024 van start gaan. Projecten kunnen inzetten op 
lees- of taalbevordering, leesplezier of samen lezen. De projecten richten zich op volwassenen. 
 

3. BESTUURLIJKE IMPACT 
 

A. BUDGETTAIRE IMPACT VOOR DE VLAAMSE OVERHEID 

Voor het begrotingsjaar 2023 is voor de sociaal-culturele projecten een budget voorzien van 431.000 
euro op begrotingsartikel HB0-1HCA2DC-WT (Culturele projecten stimuleren - sociaal-cultureel werk). 
Het betreft middelen die zijn vrijgekomen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met 
geregulariseerde DAC-werknemers binnen de sector van het lokaal cultuurbeleid sinds 2018, 
overeenkomstig de wijzigingsbepaling in artikel 54 van het decreet van 7 juli 2017. Verwacht wordt 
dat er in de loop van 2023 bijkomende middelen vrijkomen uit deze DAC-projecten. Het voorstel in 
deze nota houdt geen wijziging aan het voorziene budget in. 
 
Het gunstig advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 26 januari 2023. De Inspectie 
van Financiën stelt in haar advies dat een begrotingsakkoord niet vereist is. 
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B. IMPACT OP HET PERSONEEL VAN DE VLAAMSE OVERHEID 

Dit voorstel heeft geen impact op het personeel van de Vlaamse Overheid. 

C. IMPACT OP DE LOKALE EN PROVINCIALE BESTUREN 

Dit voorstel heeft geen rechtstreekse weerslag op de lokale en provinciale besturen. Wel betreft het 
projectsubsidies voor bovenlokale projecten, waarvan dus wel een impact op lokaal niveau wordt 
verwacht. Lokale besturen komen ook in aanmerking voor deze projectmiddelen. 

4. VERDER TRAJECT 
 
Het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt de maatschappelijke uitdagingen op in het 
beoordelingskader van de projectsubsidies binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
 
De indienronde voor 2023 wordt uiterlijk op 15 april opengesteld. Organisaties kunnen hun aanvraag 
tot 15 juli indienen. Uiterlijk 15 oktober bezorgt de administratie haar advies aan de minister. De 
minister beslist uiterlijk op 1 november over de toekenning van deze projectsubsidies. 

5. VOORSTEL VAN BESLISSING 
 
De Vlaamse Regering beslist: 
 
haar goedkeuring te verlenen aan het voorstel van deze prioritaire maatschappelijke uitdaging in het 
kader van de projectsubsidieregeling binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk voor de 
indienronde van 2023. 
 
 
 
 
 

De minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaamse minister van Buitenlandse zaken, 
Cultuur, Digitalisering en Facilitair management, 

 
 
 
 
 

Jan JAMBON 
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