
Addendum bij de subsidieaanvraag van Socius 
1. Toelichting 

Dit addendum bevat de amendementen aan het beleidsplan die werden toegevoegd naar 
aanleiding van het advies van de beoordelingscommissie, de nota van de minister van 5 
oktober 2020, en de daaruit voortvloeiende onderhandeling van de beheersovereenkomst 
tussen administratie en steunpunt. Dit addendum maakt integraal deel uit van het actuele 
beleidsplan. 

 

2. Zakelijke ondersteuning 

De onderstaande tekst omschrijft de bijkomende doelstellingen van Socius op het vlak van 
de zakelijke ondersteuning. 

SD1.OD6. Civiele sociaal-culturele actoren zijn ondersteund in het vormgeven en ontwikkelen 
van hun organisatie. 

In het kader van de ondersteuning van organisaties in het vormgeven en ontwikkelen van 
hun organisatie wordt bijzondere aandacht gegeven aan ondersteuning van organisaties op 
het zakelijke gebied. Hierbij beogen we een dieper inzicht te verkrijgen inzake vragen, noden 
en behoeften van sectororganisaties op het zakelijke beleid en de afstemming ervan op het 
inhoudelijk beleid. Dit moet leiden tot het bijstellen en vernieuwen van het eigen aanbod en 
de vraaggestuurde werking van het steunpunt. Daarnaast neemt Socius een actieve rol op 
inzake het doorverwijzen van sectororganisaties naar andere ondersteuners. Bovendien 
willen we deze andere ondersteuners actief informeren over ondersteuningsbehoeften die 
leven in de sector zodat zij hun werking beter kunnen oriënteren op de ondersteuning van 
het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Op vraag van het departement zal het steunpunt ook 
deelnemen aan een expertengroep die tekorten, noden en behoeften van de sector mbt het 
zakelijke beleid identificeert en aanbevelingen formuleert naar de sector en zijn 
ondersteuners. In deze expertengroep wordt ook gekeken hoe de evaluatie en beoordeling 
van sectororganisaties in hun zakelijk beleid en de afstemming op het inhoudelijk beleid kan 
verbeterd worden.  

 

Verbijzondering indicator  
Organisaties uit het erkende sociaal-
cultureel volwassenenwerk zijn 
ondersteund in het afstemmen van 
hun zakelijk beleid op hun 
inhoudelijk beleid. 

o Goede praktijken van de 
koppeling tussen inhoudelijk 
en zakelijk beleid zijn 
verzameld en ontsloten. 

o Modellen voor de koppeling 
tussen zakelijk beleid en 
inhoudelijk beleid zijn ter 
beschikking gesteld. 

o Een specifiek 
bijscholingsaanbod over het 
koppelen van zakelijk en 

o 2021-2022 
 
 
 

o 2023 
 
 
 

o 2023 



inhoudelijk beleid is 
ontwikkeld en aangeboden 

Organisaties uit het erkende sociaal-
cultureel volwassenenwerk zijn 
actief doorverwezen naar andere 
ondersteuners in relatie tot voor 
hen specifieke vragen, noden en 
behoeften.  

o Op www.socius.be is een 
wegwijzer met een overzicht 
van andere relevante 
ondersteuners op het 
zakelijke domein 
opgenomen. 

o In het kader van de 
vraaggestuurde werking 
verwijzen we organisaties 
klantgericht en deskundig 
door in relatie tot 
gearticuleerde zakelijke 
thema’s. 

o 2022 
 
 
 
 
 

o 2021-2025 

Lacunes, noden en behoeften inzake 
zakelijk beleid en de afstemming 
ervan op het inhoudelijk beleid zijn 
opgelijst op basis van een analyse 
van de subsidieaanvragen van 
erkende sociaal-cultureel 
volwassenenorganisaties.  

o Een analyse van het zakelijk 
beleid en de afstemming 
ervan op het inhoudelijk 
beleid maakt onderdeel uit 
van het onderzoeksrapport. 

o Vastgestelde lacunes, noden 
en behoeften die 
voortvloeien uit deze analyse 
zorgen voor een betere 
afstemming van het 
vormingsaanbod van het 
steunpunt.  

o 2021 
 
 
 
 

o 2022 

Andere aanbieders van 
ondersteuning op het zakelijke 
domein zijn actief geïnformeerd 
over de specificiteit van het civiel 
sociaal-cultureel werk en 
ondersteuningsbehoeften die er 
leven in het zakelijke domein. 

o Een overleg tussen Socius, 
cultuurloket en de 
administratie leidt tot 
verdere afstemming en 
verdieping van de zakelijke 
ondersteuning van de sector. 

o Inzichten mbt lacunes, 
noden en behoeften die 
voortvloeien uit de analyse 
worden gedeeld met andere 
ondersteuners zodat zijn hun 
werking beter kunnen 
oriënteren op de 
ondersteuning van de sector. 
 

o 2021 
 
 
 
 
 
 

o 2021 

 

3. De internationale rol en werking van het steunpunt 

 

SD4. OD3: Buitenlandse kennis en expertise met betrekking tot civiel sociaal-cultureel 
actorschap in ontsloten. 

 



3.1 Oorspronkelijke subsidieaanvraag: 

 
Situering 

o We sporen buitenlandse kennis en expertise op, maken er verbinding mee en 
brengen ze onder de aandacht van het werkveld. We willen zo bijdragen aan de 
continue ontwikkeling van het civiel sociaal-cultureel veld en aan het versterken en 
promoten van de praktijkgemeenschap. (verzameldecreet cultuur 2019) 

Werking 

o We brengen Europese netwerken, actoren en kenniscentra in kaart die over 
knowhow beschikken met betrekking tot civiel engagement en actorschap. Waar 
zinvol maken we verbinding of engageren we ons als steunpunt. Inspirerende kennis 
en expertise dragen we uit naar ons werkveld door ruimte te creëren in onze media 
en de integratie in ons ondersteuningsaanbod of andere initiatieven voor het 
werkveld. Inspirerende buitenlandse praktijken die we op het spoor komen brengen 
we onder de aandacht van specifieke sectororganisaties, groepen van 
sectororganisaties en/of het werkveld.  

Indicatoren 

o Minstens 5 inspirerende buitenlandse praktijken met betrekking tot het civiele 
sociaal-cultureel werk zijn gedeeld. 

o Er heeft minstens 1 praktijkuitwisseling met het buitenland plaatsgevonden. 
o Europese kennis- en expertisecentra die relevant zijn voor het civiel sociaal-cultureel 

werk, zijn in kaart gebracht. 
Gevraagd subsidiebedrag. 

o Om de werking van het steunpunt mogelijk te maken vragen we een subsidiebedrag 
van 1.529.210 Euro voor het jaar 2021. Het gevraagde subsidiebedrag is gebaseerd 
op het bedrag van 2020, vermeerderd met de personeelskost voor 2VTE 
stafmedewerkers voor de internationale werking. 

 

3.2 Advies Beoordelingscommissie 

 
o Ondanks de besparingen die Socius de voorbije jaren heeft geïncasseerd blijft het 

steunpunt een werking met zeer hoge kwaliteit realiseren, Socius wil excelleren, en 
slaagt daar ook in. De commissie meent dat, gezien de grootte van de opdracht een 
bijkomende investering in de subsidie-enveloppe van Socius gerechtvaardigd is. De 
ambities van Socius worden uitstekend vertaald naar de gevraagde middelen. De 
commissie adviseert bijgevolg om het gevraagde subsidiebedrag van 1.529.210 toe te 
kennen.  

 

3.3 Nota administratie. 

o De administratie wijst er op dat, hoewel er niet kan worden ingegaan op de financiële 
meervraag, internationale samenwerking en netwerking wel behoort tot de decretale 
opdracht (beoordelingsciterium 5°). De administratie stelt daarom voor om van 



Socius een concrete uitwerking hiervan te vragen volgens de ter beschikking gestelde 
middelen.  

 

3.4 Addendum 

 

Aangezien de nodige financiële middelen, om een volwaardige internationale werking voor het 
steunpunt te verkennen, te plannen en te realiseren niet worden toegekend, vervallen de beoogde 
doelstellingen en resultaatsindicatoren zoals geformuleerd in punt 1 (gebaseerd op de initiële 
subsidieaanvraag). 

 

Concrete engagementen 2021-2025 in relatie tot de aan het steunpunt ter beschikking gestelde 
middelen: 

 

o Socius zal tijdens de beleidsperiode 2021-2025 zijn werking continueren in het 
informeren over en toeleiden van sectororganisaties naar relevante Europese 
subsidieprogramma’s, meer specifiek het ‘Erasmus+ programma’, ‘Europa voor de 
Burger’ en ‘Creatief Europa’. We doen dit in samenwerking met vzw Epos en het 
departement CJM. Deze ambitie valt onder SD1OD7. Civiele sociaal-culturele actoren 
zijn ondersteund in relatie tot voor het veld relevante subsidiekaders.  

 

o Socius zal tijdens de beleidsperiode 2021-2025 ondersteuningsvragen rond 
internationale samenwerking actief doorverwijzen naar Europahuis Ryckevelde en 
Alden Biesen die in deze een opdracht opnemen. Socius verkent of het in 
samenwerking met bovenvermelde actoren gemeenschappelijke 
ondersteuningsinitiatieven kan opzetten. 

 

o Socius continueert zijn lidmaatschap aan vzw Epos, het nationaal Agentschap voor 
het Erasmus+ programma in Vlaanderen.  
 

o Socius zal in de analyse van de subsidieaanvragen (2021) en voortgangsrapporten 
(2023) van door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociaal-culturele 
volwassenenwerkorganisaties de internationale ambities en werking van organisatie 
mee in de scope nemen. 
 

o Socius zal deelnemen aan een overleg met het departement om de rol inzake 
belangenbehartiging op het Europese niveau uit te klaren.  
 

o Socius neemt deel aan een door de administratie opgezet overleg over de 
internationale werking van de sector, de ondersteuning ervan en een internationaal 
cultuurbeleid relevant voor het sociaal-cultureel werk.  

 


