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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 hun organisaties. We doen dit omdat 
wij geloven dat zij wezenlijk bijdragen tot de realisatie van een democratische, 
inclusieve, solidaire en duurzame samenleving. 

AANSPREEKPUNTEN 
Sommige ondersteuningsbehoeften zijn nauw verbonden met bepaalde werksoorten. 
Onze aanspreekpunten staan je met raad en daad bij en vormen zo een gepaste toegangs-
poort tot het steunpunt.

• Vormingplus-centra: Bea Elskens - bea.elskens@socius.be

• Verenigingen en ethnisch-culturele federaties: in afwachting van een nieuwe collega

• Bewegingen: Emilie Van Daele - emilie.vandaele@socius.be 

• Landelijke vormingsinstellingen: Gie Van den Eeckhaut - gie.van.den.eeckhaut@socius.be

JAARPROGRAMMA 2018

BEVLOGEN  
SOCIAAL-CULTURELE  

PROFESSIONALS

BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN  
VAN VRIJWILLIGERS, GROEPEN  
EN AFDELINGEN

• Leertraject 'Afdelingsbegeleiding' 
(datum nog te bepalen)

• Vorming 'Vrijwilligersbeleid' 
(datum nog te bepalen)

BETROKKEN OP DE  
ONTWIKKELING VAN  
JOUW ORGANISATIE
Hoe pak je lobbywerk het best aan en hoe ga je bij onderhandelingen  
te werk? Is het instappen in een coöperatie iets voor jou? Wil je  
ontdekken welke mogelijkheden Europa je biedt op het vlak van  
projectondersteuning, uitwisseling en financiering?

Ons aanbOd vOOr jOu:

STERKE ORGANISATIES

• Training 'Lobbyen' (14 juni)

• Vorming 'Coöperaties in sociaal-cultureel 
werk' (15 november)

• Workshop 'Onderhandelen'  
(start 13 december)

DIVERS PERSONEELSBELEID
In 2018 zet Socius in op de ondersteuning van organisaties bij 
de aanpak en uitwerking van hun sollicitatieprocedure zodat 
ze nog beter kunnen inzetten op een divers personeelsbeleid.

AANBODGERICHT 
& VRAAGGESTUURD

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 mee burgerinitiatieven ondersteunen? Of ben je erop uit om je met een 

inleefstage onder te dompelen in een andere cultuur?

Ons aanbOd vOOr jOu: 

SOCIAAL-CULTUREEL WERK IN DE 
SUPERDIVERSE SAMENLEVING

• Inleefstage 'Dompel je onder in een 
andere cultuur' (start 2 februari)

• Training 'Denkkader polarisatie - 
Bart Brandsma' (28 juni)

• Vorming 'Sociaal-cultureel werk en 
armoedebestrijding' (30 augustus)

INSPIRERENDE EN INNOVERENDE 
PRAKTIJKEN MET IMPACT

• Lerend netwerk 'Politiserend 
werken' (start 19 maart)

• Innovatielab  
(start 30 maart en 27 september)

• Vorming 'Jouw praktijk op papier' 
(start 28 september)

• Workshop 'Burgerinitiatieven 
ondersteunen' (7 december)

• Inspiratiedag werkvormen  
(datum nog te bepalen)

OVER DE GRENZEN

• Infosessie 'Creatief Europa en Europa 
voor de burger' (25 juni)

• Infosessie 'Erasmus+'  
(19 november)
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Socius biedt een brede waaier van activiteiten aan waaraan sociaal-cultureel 
werkers en organisaties kunnen deelnemen. Dat noemen we ons open aanbod. 

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 of we je kunnen helpen.



VERANDERALLES.BE
Met de site www.veranderalles.be brengt Socius 
een mooi palet van innovatieve en hoopvolle 
initiatieven op één plek samen. Zo biedt de site 
inspiratie aan alle veranderaars in Vlaanderen en 
Brussel en al wie het sociaal-cultureel werk een 
warm hart toedraagt.

GEBETEN DOOR  
COMMUNICATIE  
EN CAMPAGNES

GEPRIKKELD ALS 
NIEUWKOMER 

IN DE SECTOR

www.socius.be

Actuele informatie, inspirerende activiteiten, alles over het nieuwe decreet, 
boeiende projecten, onderzoek en relevante publicaties ... de Socius-website is 
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.

VISIEONTWIKKELING SOCIAAL-CULTUREEL HANDELEN
In 2018 rondt Socius het traject af waarbij we samen met werkers uit de sector, opleidingsverstrekkers 
en andere steunpunten een toekomstgericht kader en visie ontwikkelen op sociaal-cultureel handelen.

AAN DE SLAG  
MET HET  
NIEUWE DECREET

ALLES OVER HET DECREET
Socius verzamelde alle info over het nieuwe decreet netjes 
op één plek: www.socius.be/decreet. Voortaan vind je hier 
alle relevante informatie over de nieuwe wetgeving the-
matisch opgesplitst: achtergrondinformatie, beleidsdocu-
menten, handige fiches, tools en veel meer.

Welke krachtlijnen gaan er schuil achter het nieuwe decreet? Aan welke 
voorwaarden moet jouw organisatie voldoen om in aanmerking te 
komen voor subsidiëring? Wat met de rapportering? En wat zijn nu juist 
beoordelingselementen en -criteria?

Pas gestart in de sector? Vormt de begeleiding van afdelingen een nieuwe uitdaging voor 
jou? Heb je nood aan meer achtergrond en basiskennis over het werken met groepen of 
vrijwilligers? Wil je wegwijs geraken in het ingewikkeld kluwen van begrippen en kaders 

over sociaal-cultureel werk? 

Zet je je eerste stappen als communicatiemedewerker of ben je al meer bedreven 
in het vak en wil je kennis en ervaringen uitwisselen met collega’s? Wil je te weten 
komen hoe je werk maakt van je communicatiebeleid of hoe je overtuigende 
campagnes op touw zet? 

Ons aanbOd vOOr jOu:

• Collegagroep ‘Communicatiemedewerkers’  
(start 22 februari)

• Collegagroep ‘Bewegingswerkers’  
(start 2 maart)

• Vorming 'Communicatiebeleid en -strategie'  
(15 maart)

• Vorming ‘Communicatie voor socialprofitorganisaties’ 
(start 19 april)

• Vorming ‘Voorbij Facebook – digitaal  
sociaal-cultureel werk' (start 18 mei)

• De communicatiekliniek (13 juni)

• Vorming 'Het formuleren van een missie en visie'  
(16 april)

• Vorming 'Impactgedreven werken' (23 april)

• Vorming 'Een zelfevaluatie van jouw  
organisatie maken' (14 mei)

• Vorming 'Het zakelijk plan: de samenhang  
met het inhoudelijk plan' (15 juni)

• Vorming 'Het zakelijk plan: inzet van  
financiële middelen' (10 september)

• Vorming 'Het zakelijk plan: inzet van medewerkers' 
(21 september)

• Vorming 'Het zakelijk plan: principes  
van goed bestuur' (5 oktober)

• Vorming 'Van gegevens tot uitdagingen'  
(start 15 oktober)

• Workshop 'Doelstellingen en indicatoren formuleren' 
(12 november)

Ons aanbOd vOOr jOu: 

• Workshop 'De Socius-toolbox en 
beleidsplanningsposter gebruiken' (10 januari)

• Vorming 'Opmaak van je (laatste) 
voortgangsrapport' (11 en 12 januari)

• Spoedcursus 'Het nieuwe decreet'  
(start 15 januari)

• Vorming 'Beleidsplanning voor starters'  
(22 januari)

• Vorming 'Rollen, functies en functiemix'  
(1 februari)

• Workshop 'Opmaak van een maatschappelijke 
contextanalyse' (9 februari)

• Vorming 'De decretale beoordelingselementen 
en -criteria' (19 februari)

• Vorming 'Het betrekken van stakeholders  
bij het beleidsplanningsproces' (1 maart)

• Vorming 'Regiospecifiek werken' (23 maart)

LEREND NETWERK VOOR LEIDINGGEVENDEN
In het lerend netwerk voor leidinggevenden wissel je kennis en ervaringen uit en 
krijg je input en inspiratie van deskundigen. Het netwerk komt vier keer samen. 
Jij bepaalt mee wat de thema’s zijn waarrond gewerkt wordt en de manier waarop 
dit gebeurt (start 28 februari).

ONTMOETEN EN 
NETWERKEN

Ons aanbOd vOOr jOu:

• Leesgroep (start 30 augustus)

• Medewerkersdag vormingsinstellingen voor  
personen met een handicap (5 oktober)

• Trefdag sociaal-cultureel werk (22 november)

• On the move (datum nog te bepalen)

Ook dit jaar heb je tijdens al onze activiteiten 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:

• Kennismakingsdag voor nieuwkomers (25 januari)

• Vorming 'Sociaal-cultureel volwassenenwerk en beleid' (start 29 maart)

• Vorming 'Sociaal-culturele praktijken‘ (start 19 april) 

• Introductiecursus 'Werken met groepen' (start 31 mei)

• Vorming 'Sociaal-cultureel handelen' (start 8 november)

• Vorming 'Afdelingsbegeleiding voor beginners' (datum nog te bepalen)

• Vorming 'Werken met vrijwilligers voor beginners' (datum nog te bepalen)


