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Sociaal-cultureel werkers zijn ‘omni’,
‘multi’ en ‘flexi’: van veel markten
thuis en breed inzetbaar. Hun
werkveld is de samenleving, hun
grondstof zijn mensen, hun doel:
samen met anderen bijdragen aan een
democratische, solidaire, inclusieve
en duurzame toekomst voor ons allemaal. Om dit brede functieprofiel
waar te maken, zetten ze specifieke
kerncompetenties in. Die maken de
sociaal-cultureel werkers tot wat ze
zijn: changemakers van micro- tot
macroniveau in een context vol uitdagingen.
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De basisuitrusting van sociaal-cultureel
werkers voor een wereld in verandering
Veranderingsprocessen democratisch faciliteren
Farida Zaouad is stagiaire sociaal-cultureel werk bij het Netwerk Tegen Armoede waar ze ook covoorzitter is. Haar persoonlijke ervaring bij één van de verenigingen waar armen het woord nemen
dreef haar opnieuw naar de schoolbanken. In de vereniging groeide ze van deelnemer tot actieve
vrijwilliger en later bestuurslid. Ze ervaarde aan den lijve de kracht van groepen en gemeenschappen om tot gedragen verandering te komen. Ze leerde er dat het veranderingspotentieel van een
vereniging schuilt in het opbouwen van relaties. Mensen laten je in hun leefwereld toe om met hen
een relatie aan te gaan. Als je daar geen ruimte voor maakt, dan wordt het potentieel om mensen
te versterken niet ten volle benut.
Met een groep van ouders gekoppeld aan de huiswerkbegeleiding werkte Farida aan ouderbetrokkenheid. Farida had al snel door dat die ouders meer dan enkel hun zorg voor de schoolloopbaan
van hun kinderen deelden. Ze hadden het ook vaak en uitgebreid over hun onrust en onveiligheidsgevoel in de buurt. Op zoek naar een veiligere buurt klopten Farida en de ouders aan bij de
straathoekwerker, de schepen en de burgemeester. Samen smeedden ze concrete plannen om de
speelpleinwerking te stimuleren en meer mogelijkheden te bieden. Ze zochten samenwerking
met een jeugdorganisatie en maakten afspraken met de politie over zinvolle patrouilles. Farida
benadrukt hoe de groep zelf dit traject aanstuurde. Hun bezorgdheid rond de buurt had niet direct
te maken met huiswerk of hun rol op school, maar toont wel hun ouderbetrokkenheid op dit topic.
“Ruimte laten voor wat er speelde in die groep, betekende mijn eigen doelen loslaten. Ik ben daarin
gegroeid, ik leerde situaties inschatten en ongeplande wegen verkennen. Je gaat tenslotte voor het
grotere geheel waarin mensen, groepen en de buurt een stap vooruit kunnen zetten.”
Om die stap vooruit te zetten moeten sociaal-cultureel werkers voor Farida directe en zichtbare
resultaten durven loslaten. Door het volle gewicht te geven aan de inbreng van betrokkenen geven
sociaal-cultureel werkers voorrang aan democratische veranderingen. De directe resultaten waarmee ze zelf initieel van start zijn gegaan, moeten daarvoor wijken. Farida geeft ook het voorbeeld
van een sociale kruidenier. Zo’n initiatief komt pas tot zijn volle potentieel door de mensen die er
winkelen ook mee te laten beslissen over de producten die er in de rekken liggen. “Zij kopen die.
Betrek hen bij alle stappen van deze herverdeling: laat hen adviseren in een raad, maar ook mee
verkopen. Zij moeten aanwezig en zichtbaar zijn. Zo kunnen ze ook werkervaring opdoen, of hun
kooktalent tonen in een workshop met producten uit hùn winkel.”

