
MAATSCHAPPELIJKE ACTOr MET 
IMPACT
Met 127 zijn ze, de erkende organisaties 
uit de sector van het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk. Verenigingen 
zoals femma of vtbKultuur, landelijke 
vormings instellingen zoals WISPER of 
Het Vlaamse Kruis, bewegingen zoals 
Vluchtelingenwerk Vlaanderen of Eva 
vzw en de dertien volkshogescholen.

De diversiteit en veelzijdigheid van de 
sector uit zich niet alleen in de rijkdom 
aan initiatieven, doelgroepen en the-
ma’s. Ook de diepe verwevenheid met 
en verspreiding in de samenleving is 
kenmerkend. Een kwart miljoen vrijwil-
ligers en zowat 2.000 professionals tim-
meren dag in dag uit aan onze samen-
leving en bieden volwassenen kansen 
tot identiteitsontplooiing, sociale inte-
gratie en maatschappelijke participatie. 
Tien miljoen deelnames per jaar getui-
gen daarvan.

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
is dan ook een belangrijke maatschap-
pelijke actor met impact. Ze maakt 

sterkere mensen door kansen te bieden 
via levenslang en levensbreed leren en 
zorgt voor maatschappelijke groei en 
innovatie doordat ze als sector belang-
rijke maatschappelijke thema’s en uit-
dagingen aankaart en aanpakt. Door 
hun engagement creëren de vele deel-
nemers en vrijwilligers betrokkenheid 
en bewogenheid in onze samenleving. 
Samen maken ze een verschil. Sociaal-
cultureel volwassenenwerk zorgt boven-
dien voor verbinding. Het staat garant 
voor ontmoeting en binding tussen 
mensen, maar slaat ook bruggen naar 
wie anders is.

WAT WE DOEN
Als steunpunt voor het sociaal-cultu-
reel volwassenenwerk concretiseren we 
onze werking in een beleidsplan dat ter 
goedkeuring wordt voorgelegd aan het 
Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
In dit plan — dat vijf jaren bestrijkt — 
tonen we aan hoe we onze drie decre-
tale kernopdrachten uitvoeren:
• praktijkondersteuning
• praktijkontwikkeling
• beeldvorming en communicatie

Het huidige beleidsplan loopt van 2016 
tot 2020 en kreeg de titel Vloeibaar 
en Verbonden mee. Die naam kwam er 
niet toevallig. Onze heersende samen-
levingsmodellen botsen immers op 
hun grenzen. Door snelle maatschap-
pelijke 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 transi-
tie is. We leven in vloeibare tijden.

Ook het sociaal-cultureel werk ont-
snapt hier niet aan. De praktijk trans-
formeert zich vanuit wetmatigheden 
die deze veranderende tijd typeren. 
Er groeit een diepgaand besef dat we 
verbinding moeten maken, verbon-
den geraken, willen we het hoofd 
kunnen bieden aan deze uitdagingen. 
Praktijkgemeenschappen vormen, 
samenwerken en netwerken, vitale  
coalities smeden. Dit vanuit een 
gemeenschappelijk streven naar sociaal-
culturele participatie, naar het opnemen 
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Maak kennis met Socius
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Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er voor alle profes-
sionals uit de sector en de organisaties waarvoor zij werken. Waarom doen wij dit? Omdat 
wij geloven dat al deze werkers en organisaties wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een 
democratische, solidaire en duurzame samenleving die niemand uitsluit.



van rollen in de samenleving en het ver-
vullen van maatschappelijke functies.

HOE WE HET DOEN
Socius wil haar missie realiseren door 
een uitgebreide en gebalanceerde wer-
king uit te bouwen die aansluit bij de 
behoeften en noden van de werkers en 
organisaties uit de sector. Dat doen we 
op verschillende manieren:
• Een open aanbod aan activiteiten 

zoals workshops, studiedagen en 
vormingen waaraan professionals 
kunnen deelnemen over thema’s 
zoals diversiteit, leidinggeven, 
afdelingsbegeleiding, communicatie 
of internationaal werken.

• Met onze vraaggestuurde werking 
leveren we maatwerk en spelen we 
in op specifieke behoeften en vragen 
van één of meerdere organisaties.

Als steunpunt hebben we ook de ambi-
tie om hét communicatie- en informatie-
centrum te zijn voor onze sector. 
Daarom zetten we in op een uitgebalan-
ceerde mix van publicaties, tijdschriften, 
websites, databanken en sociale media. 
Hiermee verspreiden we informatie, ken-
nis, tools en praktijkvoorbeelden die een 
kompas en referentiepunt kunnen zijn 
voor sociaal-culturele werkers. 

Ten slotte maakt Socius deel uit van ver-
schillende structurele overlegorganen 
en samenwerkingsverbanden. Zo treden 
we onder meer op als pleitbezorger 
voor het sociaal-cultureel volwassenen-
werk in Vlaanderen, maar ook in Europa.

NIEUWSgIErIg NAAr MEEr?
Actuele informatie, inspirerende activi-
teiten, boeiende projecten, onderzoek 
en relevante publicaties, enz.: op de 
Socius-website kom je nog veel meer te 
weten over de sector van het sociaal-
cultureel volwassenenwerk. Surf naar 
www.socius.be.

Wil je nog korter op de bal spelen? Volg 
ons dan op Twitter (@sociustweets) of 
like onze facebook-pagina (www.face-
book.com/sociaalcultureel). 

www.veranderalles.be is een verzamelplek van sociaal-culturele praktijken die werk 

maken van een samenleving die meer democratisch, solidair, duurzaam en inclu-

sief 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. 

Zij maken deel uit van een stroom van praktijken die allen aan de samenleving van 

morgen timmeren. Laat je inspireren en grijp de kans je te verbinden met andere 

veranderaars. Socius staat ook open voor jouw inbreng. Laat ons je ideeën weten 

of leer ons nieuwe initiatieven kennen.
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