ONTDEK
ONS AANBOD
VOOR 2017
steunpunt
sociaal-cultureel volwassenenwerk

WIE WE ZIJN EN
WAT WE DOEN
Socius is het steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Wij zijn er
voor alle professionals uit de sector en de organisaties waarvoor ze werken. We
doen dit omdat wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een
democratische, inclusieve, solidaire en duurzame samenleving.

OPEN AANBOD,
VRAAGGESTUURD WERKEN
EN BEGELEIDINGEN
Ons jaarprogramma omvat een brede waaier van activiteiten waaraan sociaal-culturele werkers en organisaties
kunnen deelnemen. Dit aanbod vind je terug in deze folder.
Daarnaast leveren we ook maatwerk. Zo spelen we in op specifieke behoeften en vragen van één of meerdere
organisaties. Vragen die niet altijd beantwoord (kunnen) worden tijdens een vorming, een studiedag of een
workshop. Heb je zo’n vraag? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen met jou of we je kunnen helpen.
Ten slotte biedt Socius je ook begeleidingen aan die we gedurende één of meerdere dagen in jouw organisatie kunnen
verzorgen. Wil je je organisatie op weg zetten rond vrijwilligersbeleid, inzetten op maatschappelijk innoveren of
werk maken van een social media strategie? Maak dan gebruik van ons begeleidingsaanbod.

AANSPREEKPUNTEN
Sommige ondersteuningsbehoeften zijn nauw verbonden met bepaalde werk
soorten. Onze aanspreekpunten staan je met raad en daad bij en vormen zo een
gepaste toegangspoort tot het steunpunt.
• Vormingplus-centra: bea.elskens@socius.be
• Verenigingen en ethnisch-culturele federaties: line.windey@socius.be
• Bewegingen: emilie.vandaele@socius.be
• Landelijke vormingsinstellingen: christine.de.vos@socius.be

DIVERSITEIT
In 2017 biedt Socius heel wat initiatieven
rond diversiteit aan: een training ‘omgaan
met weerstand en conflict’, een inleefstage
en ondersteuning bij het werken aan een
divers personeelsbeleid. Hou de agenda op de
Socius-site in de gaten voor de exacte data.

JAARPROGRAMMA 2017

BEVLOGEN SOCIAAL-CULTURELE
PROFESSIONALS
Wil je inspiratie opdoen over het ondersteunen van lokale afdelingen? Ben je op
zoek naar manieren om de impact van je praktijken onder woorden te brengen?
Wil je je kennis over het werken met groepen op punt stellen? Of ben je erop
uit om via een inleefstage de leefwereld van etnisch-culturele minderheden of
vluchtelingen beter te leren kennen?
Ons aanbod voor jou:
BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN
VAN VRIJWILLIGERS, GROEPEN
EN AFDELINGEN

SOCIAAL-CULTUREEL WERK IN DE
SUPERDIVERSE SAMENLEVING

INSPIRERENDE EN INNOVERENDE
PRAKTIJKEN MET IMPACT

• Leertraject ‘Afdelingsbegeleiding’
(start 26 januari)

• Leesgroep 'Iedereen racist.
De multiculturele droom ontleed.'
(start 6 februari)

• Innovatielab (start 17 februari
en 21 september)

• Vorming 'Omgaan met verschillen
in groepen: inspirerende methoden
en werkvormen' (30 maart)

• Vorming 'Sociaal-cultureel
volwassenenwerk en mensen
in armoede' (15 juni)

• Vorming ‘Introductie in het werken
met groepen’ (start 18 mei)

• Studiedag 'Solidariteit in
superdiversiteit' (8 december)

• Vorming ‘The art of lobbying’
(26 juni)
• Vorming 'Jouw praktijk op papier'
(start 29 september)

BETROKKEN OP
DE ONTWIKKELING VAN
JOUW ORGANISATIE
Hoe kan je jouw voortgangsrapport doen leven binnen je organisatie? Benieuwd
hoe je van je samenwerking met andere organisaties een echte voltreffer maakt?
En hoe zet je een duurzaam HRM-beleid op poten?

Ons aanbod voor jou:
• Vorming 'Succesvol samenwerken
tussen organisaties' (start 21 april)

IMPACTBEPALING

• Vorming ‘12 sleutels voor
duurzaam HRM’ (27 april)

Samen met vier organisaties uit de
sector gaat Socius op zoek naar de
impact van hun praktijk. In 2017
leren we van elkaar om vervolgens
onze kennis en ervaringen te delen
met de rest van de sector.

• Workshop 'Valoriseren van je
voortgangsrapport' (11 december)

GEPASSIONEERD IN
LEIDINGGEVEN
EN BESTUREN
Hoe ga je als leidinggevende om met
veranderingen binnen je organisatie
en wat kan je hierover leren van je
collega's? Wil je ervaringen uitwisselen
met leidinggevenden die net zoals
jij nieuw zijn in de job? Of wil je de
effectiviteit en de samenwerking
binnen je team een boost geven?

Ons aanbod voor jou:
• Vorming 'Groeien in je rol als
teamleider' (start 23 januari)

• Lerend netwerk voor startende
leidinggevenden (start 2 oktober)

• Vorming 'Governance' (16 juni)

• Vorming 'Verbeteren van
samenwerking en effectiviteit van
je team' (start 5 oktober)

• Vorming en supervisie
'Leidinggevenden en
organisatie(cultuur)verandering'
(start 6 juli)

TRAJECT 'VISIEONTWIKKELING SOCIAAL-CULTUREEL HANDELEN'
Vanaf 2017 zet Socius in op een traject waarbij we samen met werkers uit de sector, opleidingsverstrekkers en andere
steunpunten een toekomstgericht kader en visie ontwikkelen op sociaal-cultureel handelen.

COLLEGA'S ONDER ELKAAR
Ook dit jaar krijg je volop de kans om collega's van
andere organisaties te ontmoeten, je netwerk verder uit
te bouwen of gewoon van gedachten te wisselen met
andere sociaal-culturele professionals.
Ons aanbod voor jou:
• Medewerkersdag Vormingplus (1 juni)

VERANDER ALLES

• Medewerkersdag etnisch-culturele federaties
(14 september)

Socius wil de veelheid aan sociaalculturele praktijken en de bijdrage
die ze leveren aan maatschappelijk
innoveren zichtbaar maken voor het
werkveld en de overheid. Als eerste
stap lanceert het steunpunt in 2017
de website www.veranderalles.be.

• Trefdag sociaal-cultureel werk (16 november)

GEBETEN DOOR
COMMUNICATIE
EN CAMPAGNES
Zet je je eerste stappen als communicatiemedewerker of deed je al heel wat
ervaring op en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Wil je te weten
komen hoe je een strategie voor sociale media uitwerkt of hoe je overtuigende
campagnes op poten zet? Of zoek je naar manieren om je aanbod nog beter aan de
man brengen?

Ons aanbod voor jou:
• Collegagroep ‘Bewegingswerkers’ (start 13 februari)
• Collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’ (start 16 februari)
• Vorming '7E model' (20 februari)
• Vorming ‘Communicatie voor social profit organisaties’ (start 20 april)
• De communicatiekliniek (7 juni)
• Werken aan je zichtbaarheid in de UiT-Databank (22 september)
• Workshop ‘Social media strategie voor beginners’ (start 12 oktober)

GEPRIKKELD ALS
NIEUWKOMER
IN DE SECTOR
Pas gestart in de sector? Heb je nood aan meer achtergrond en basiskennis over het
decreet of de sociaal-culturele methodiek? Wil je wegwijs gemaakt worden in het
ingewikkeld kluwen van begrippen en kaders over sociaal-cultureel werk?
Ons aanbod voor jou:
• Kennismakingsdag voor nieuwkomers in de sector (19 januari)
• Vorming 'Sociaal-culturele praktijken' (start 16 maart)
• Vorming 'Methdodiek, rollen en functies' (start 11 mei)
• Vorming 'Je oriënteren in het sociaal-cultureel volwassenenwerk' (start 5 oktober)
• Vorming 'Ik als sociaal-cultureel professional' (start 14 december)

SAMEN OVER DE
MUURTJES KIJKEN
Wil je graag over de muurtjes van de sector kijken? Ben je benieuwd hoe het
eraan toe gaat bij andere sociaal-culturele organisaties? Wil je ontdekken
welke mogelijkheden Europa je biedt op het vlak van projectondersteuning,
uitwisseling en financiering?

werken over de grenzen:
• Infosessie 'Creatief Europa en Europa voor de burger'
(8 februari)
• Infosessie 'Erasmus+' (6 november)
• Workshop 'Internationaal werken' (23 november)
gluren bij de buren:
• On the move - een dag meedraaien in een andere
organisatie (start 10 maart)
• Leerreis Nederland 'Participatiesamenleving en
burgerinitiatieven' (start 23 augustus)

www.socius.be
Actuele informatie, inspirerende activiteiten, boeiende projecten, onderzoek
en relevante publicaties ... de Socius-website is meer dan ooit jouw kompas en
referentiepunt als sociaal-cultureel werker.
Dankzij www.socius.be kan je rekenen op een extra duwtje in de rug. Via een
uitgebreide kennisbank en spitse blogberichten delen de Socius-medewerkers
hun ervaring en inzichten.
Wil je nog korter op de bal spelen?
volg ons op Twitter (@sociustweets)
'like' onze Facebook-pagina (www.facebook.com/sociaalcultureel)

NIEUWSGIERIG NAAR MEER?
Surf naar onze site en raadpleeg de agenda voor meer
informatie over onze activiteiten.
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