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Inleiding
Vlaamse Regering, 2014, Regeerakkoord 2014-2019, p. 133.:

“Verenigingen, bewegingen en vormingsinstellingen brengen mensen 

bij elkaar en werken op een actieve en creatieve manier aan 

gemeenschapsvorming en zelfontplooiing. Vrijwilligers hebben een 

cruciale plaats. De sector staat voor aanzienlijke uitdagingen. Het 

Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk moet zijn voortrekkersrol als 

bruggenbouwer in de samenleving bevestigen. We houden rekening 

met de gewijzigde en zeer diverse vormen waarop de Vlamingen zich 

tegenwoordig maatschappelijk engageren en hun actuele vragen 

naar niet-formele educatie en vorming. We bieden actoren met 

landelijk karakter voldoende flexibiliteit aan om hierop in te spelen, 

bevestigen het belang van het efficiënt aanwenden van 

overheidsmiddelen en expliciteren de functies inzake vorming, 

opleiding en leernetwerken. We versterken de sociaal-culturele sector, 

zodat deze kan blijven zorgen voor ontmoeting, ontspanning, 

gemeenschapsvorming, zelfontplooiing, sociale innovatie en creatief 

denkvermogen.”



Inleiding

Motie tot besluit van de in commissie besproken Beleidsnota Cultuur 
2014-2019, p. 2.: 

“het decreet voor het sociaal-culturele werk te hervormen met het oog 

op de versterking van de sector, zodat die kan blijven zorgen voor 

maatschappelijke betrokkenheid, participatie, diversiteit, sociale 

innovatie en creatief denkvermogen, en een gecoördineerd Vlaams 

vrijwilligersbeleid te initiëren, met het oog op minder planlast en minder 

bureaucratisering”. 



Waarde van SCW 

 Volksverheffing is nauw verbonden met de Vlaamse 

ontvoogding. 

 Gemeenschapsvorming centraal 

 Economische waarde 

 “SARC Memorandum 2014-2019: “Het SCW zorgt voor 

ontmoeting, gemeenschapsvorming en zelfontplooiing en 

bevordert het creatief denkvermogen. Het verbindt individu, 

groep en samenleving met elkaar. Maar daarnaast gaat het ook 

over plezier en ontspanning. Om deze functies van SCW waar te 

maken, moeten beleidsmakers en middenveld bereid zijn om 

fundamentele keuzes te maken.”



Nood aan een nieuw 
decreet

1. Maatschappij die voortdurend in 

verandering is

2. Bestuurskader dat in transitie is

 Sectorale subsidies, afslanking provincies, 

kerntakenplan, reduceren administratieve overlast, 

gecoördineerd vrijwilligersbeleid.

3. Lage leesbaarheid van het huidige decreet

4. Sector onder (financiële) druk

5. Vrijwilligerswerk onder druk



Nood aan een nieuw 
decreet

6. Taakverdeling bovenbouw nog beter 

afstemmen 

7. Oud beoordelings- en evaluatiekader

8. Vlaamse relevantie opnieuw definiëren

9. Huidig decreet stimuleert onvoldoende om 

samen te werken

10. Managementsaanpak stimuleren 



17 Beleidsvoorstellen 



Beleidsvoorstel 1
 Afstappen van werksoorten

Hybridisering, men is multifunctioneel 

geworden. 

Verenigingen, bewegingen en 

Vormingsinstellingen worden ‘Sociaal 

Culturele Organisaties’. 



Beleidsvoorstel 2
 Functionele benadering

Functies actualiseren: Educatieve, Maatschappelijke 
activering, Culturele, Gemeenschapsvormende

We geven hiermee vertrouwen en vrijheid aan de 
organisaties. -> ‘vorm volgt inhoud’  

We dwingen organisaties niet in een keurslijf. 



Beleidsvoorstel 3
 Een 5de functie ‘Participatie’

Naast gemeenschapsvorming, educatie, 

cultuurparticipatie en maatschappelijke activeringsfunctie 

voegen we ‘Participatie’ toe als extra functie.



Beleidsvoorstel 4 
 Één procedure voor subsidiëring en erkenning

Eén gezamenlijke procedure voor erkenning en 
subsidiëring;

Een korf van uniforme criteria waaraan de sociaal-
culturele organisaties moeten voldoen;

‘Erkenning’ volgt uit ‘subsidie’; geen oneindige 
erkenning



Beleidsvoorstel 5 
 Beoordeling en subsidiëring

Beleidsplannen (5j)

Beoordelingscommissie -> Inhoudelijk

Administratie -> Zakelijk – financieel

Meer kijken naar output met kwalitatieve en 
kwantitatieve maatschaven (bereik, effect, 
meerwaarde, kwaliteit). 

Beoordelingscriteria



Beleidsvoorstel 6
 Vlaamse relevantie herdefiniëren

= een werking met bereik over heel Vlaanderen. 

De Vlaamse overheid subsidieert en ondersteunt 

wat Vlaams relevant is.

Vrijheid van vereniging: keuzes i.p.v. kruimels.

Een eerste selectie gebeurt op basis van een 

Vlaamse relevantie. 



Beleidsvoorstel 7 
 Samenwerking stimuleren 

Impact en relevantie verhogen met 
vrijwillige resultaatsverbintenis 
‘krachtenbundeling / samenwerking’



Beleidsvoorstel 8
 Evaluatie met remediëringstraject 

Beleidsplan, jaarlijks voortgangsrapporten, visitaties 

vanaf 2de jaar beleidsperiode, remediëringstraject bij 

negatieve visitatie binnen de lopende 

beleidsperiode (inclusief verbetersuggesties en 

dwingende maatregelen), Eindevaluatie.



Beleidsvoorstel 9
 Vertrekken van een wit blad

Huidige foto dateert van 2000/2001

Illusie levenslang in het decreet, moet weg

Een dynamisch evenwicht tussen vernieuwing en 

continuïteit. 



Beleidsvoorstel 10 
 In- en uitstroom bevorderen

Instroombeperkingen worden opgeheven en de 
uitstroom wordt versneld 

Een open decreet

Verkorte uitstroom

Geen beschermingsmechanismen



Beleidsvoorstel 11 
 Starterstraject uitbouwen

Zorgen voor innovatie in de sector;

initiatieven die nog geen blijk geven van voldoende 
Vlaamse relevantie, krijgen de kans om tijdens 1 
beleidsperiode door te groeien en worden daarvoor 
ondersteund.

Na 1 beleidsperiode, drie opties;
 Doorgegroeid naar een kwaliteitsvolle werking met VL relevantie  mogelijkheid 

tot verdere ondersteuning apart als sociaal-culturele organisatie;

 Wel kwaliteitsvolle werking, maar geen VL relevantie: Subsidiëring stopt, initiatief 
kan zonder subsidies verder bestaan;

 Wel kwaliteitsvolle werking, maar geen VL relevantie: Subsidiëring Zoekt aansluiting 
bij een andere organisatie met VL relevante organisatie (een traditionele org, 
neemt zodoende iets vernieuwend op, verruiming en verrijking van het aanbod).



Beleidsvoorstel 12 
 Vormingplussen

Meer in een regierol / coördinatorfunctie voor 

bestaand aanbod en innovatie.

Vraaggestuurd

Nadruk op netwerking en samenwerking met lokale 

partners



Beleidsvoorstel 13 
 Personen met een beperking

Hier behouden we een aparte regeling omdat de  
werking te specifiek is. 

‘Handicap’ wordt ‘beperking’.



Beleidsvoorstel 14 
 Syndicale Vormingsinstellingen 

Worden uit het decreet geweerd. Hun werk is 
inherent verbonden met het vakbondswerk

Voor patronale vormingsorganisaties nemen we het 
vormingsaanbod onder de loep



Beleidsvoorstel 15 
 Bovenbouw

= steunpunt, belangenbehartiger, administratie

Nadruk op de missie, de meerwaarde en het 

gewenste effect op het terrein

Duidelijke, afgelijnde takenpakketten 

Informatiedoorstroming is onontbeerlijk 



Beleidsvoorstel 16 
 Reductie plan –en regellast

Het uitgangspunt van het Regeerakkoord is 

‘Vertrouwen, Verbinden en Vooruitgaan’.

Uniforme subsidiëringscriteria en uniforme procedures

Een volledig gedigitaliseerde administratie; 



Beleidsvoorstel 17 
 Inwerkingtreding 1 januari 2018

 Geen half werk maar een grondige hervorming

 Meer open decreet 

 Toekomstgericht

 Met ingang in 2018



Samenvatting

1. Afstappen van werksoorten

2. Functionele benadering

3. Een 5de functie ‘Participatie’

4. Één procedure voor 
subsidiëring en erkenning

5. Beoordeling en subsidiëring

6. Vlaamse relevantie 
herdefiniëren

7. Samenwerking stimuleren

8. Evaluatie met 
remediëringstraject

9. Vertrekken met een wit blad

10. In- en uitstroom bevorderen

11. Starterstraject uitbouwen

12. Vormingplussen

13. Personen met een beperking

14. Syndicale 

Vormingsinstellingen 

15. Bovenbouw

16. Reductie plan –en regellast

17. Inwerkingtreding 1 januari 

2018



Tot slot

 Beheersbaar maken van het landschap.

 Stabiel kader scheppen

 Minder planlast

 Meer duidelijkheid

 Efficiëntiewinst

 Kans voor innovatie 

 Geen kaasschaaf maar gerichte keuzes

 Grondige hervorming 

 Met ingang in 2018


