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SITUERING

Dit document bevat een bondige samenvatting en een zeer ruwe weergave van de gevoerde
gesprekken tijdens de tweede visiedag op 5 oktober 2005. Op basis van de inhoud van dit
document, kan je je een beeld vormen over in welke richting de deelnemers de vier centrale
vraagstellingen hebben beantwoord in relatie tot de aangeleverde discussietekst door Prof.
Maria Bouverne De Bie. In dit kort verslag is er nog niet gewerkt naar een coherente en
samenhangende visie. Dit zal gebeuren in een tweede1 visietekst met als thema:
gemeenschapsvorming. Voor u ligt een “ruw” verslag en dat bevat dus ook nog tal van
grammatica-, spellings-, taal- en typfouten.

VRAAG 1: WAT IS ONZE (SOCIAAL-CULTURELE) VISIE OP GEMEENSCHAPSVORMING?
(GROEP A EN E)

Figuur 1: Schematische synthese vraag 1

Naar aanleiding van de werktekst in de deelnemersmap is er discussie over de invulling van
“burgerschap”. Hoe het individuele met het collectieve verbinden is een belangrijke kwestie. Het
collectieve is terug te vinden in andere vormen die individueel lijken. Gemeenschapsvorming
kan in de ontmoetingsfunctie zitten maar dan ontbreekt het kritische element.

In de Vormingpluscentra betekent “gemeenschapsvormend werken” altijd samen met andere
partners aan die functie werken.

1 De eerste visietekst behandelt de rol en de betekenis van het sociaal-cultureel volwassenenwerk inzake levenslang en
levensbreed leren. Deze eerste visietekst is te raadplegen via www.socius.be (ga via info & documentatie, publicaties, Ons
Gedacht! Levenslang en levensbreed leren)
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In het decreet worden sociaal weefsel en groepsvorming gekoppeld aan
gemeenschapsvorming.

Bij het concept “burgerschap” is de connotatie individueel n burgerschap hoeft niet als
individueel proces te worden beschouwd aangezien mensen hun identiteit in interactie met
anderen bepalen.
Eigenlijk is gemeenschapsvorming in de eerste plaats “gemeenschapsopbouw”.
Het verschil tussen onze winkel en die van de samenlevingsopbouw zit hoofdzakelijk in het
educatieve. Idealiter werken beiden sectoren samen aan het proces.

Er wordt ook verwezen naar het ludieke als aanvulling op het maatschappijkritische.

In het verenigingsleven is er een zekere mate van “wij-gevoel” en daardoor
gemeenschappelijkheid maar leerprocessen enkel in eigen groep zijn niet zo goed. Wie niet
verenigd is, moet ook in de focus komen.

Educatie is een kernelement, het groepsmatige evenzeer. Andere elementen die belangrijk zijn:
het creatieve, leuke en het vrije. Niet per se alles doelgericht maken. Dit lijkt dé specifieke SCW
invalshoek.

Kan men als criterium stellen bij het opstellen van een aanbod: is er een
gemeenschapsvormend element?

Het zoeken naar interne strategieën (cocooning, publiek trekken) in combinatie met externe
strategieën kunnen misschien in een gemeenschapsvormende werking uitmonden.

Ontmoeting wordt schamper behandeld in relatie tot gemeenschapsvorming maar ontmoeting
kent gelaagdheden. Tijd maken om elkaar te ontmoeten is een voorwaarde om veel op te
bouwen.

Mensen samenbrengen is een kerntaak van sociaal-cultureel werk. Men hoeft niet zoveel onder
gemeenschapsvorming te stoppen. De verhouding tussen de decretale functies doet er niet toe.
Het feit dat mensen zich verenigen heeft een effect op burgerschap (cfr. Elchardus en co).

Moeten we niet stoppen vanuit het aanbod te denken maar eerder problematieken aanduiden
en aanpakken (bvb: borstelstraten).

Zitten we dan niet in een ander soort werk met andere werkers:
procesbegeleiding n lerende als de norm?

Vanuit verenigingswerk gezien is ontmoeting die doorbrekend werkt essentieel.

Wanneer we de sociaal-culturele methodiek hanteren in interactie met anderen dan komen we
steevast op gemeenschapsvorming uit: binnen het sociale weefsel en de verbondenheid met
anderen.

Gemeenschapspraktijken (samen iets doen) zijn belangrijk naast versterken van het sociale
weefsel, de verbondenheid met anderen. Ook cultuur uitdragen hoort hier bij.

Er wordt geopperd dat weerbaarheid van mensen, leren hoe te functioneren in gemeenschap
ook gemeenschapsvormend is.

Structuur aanbieden (bijvoorbeeld de context van een dorp) om gemeenschap te vormen is een
belangrijk element. Zich mengen in het maatschappelijk debat, bepaalde waarden uitdragen
evenzeer.

Er is een trend naar zoveel diversiteit dat de herkenbaarheid in de samenleving achteruit gaat.
SCW betekent dan de mensen herkenbaarheid geven en tegelijk openheid bieden waarin
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kansen tot contact met anderen voorop staat. De veiligheid van herkenbaarheid is nodig om
diversiteit te bieden, aan te kunnen.

VRAAG 2: WELKE WEZENLIJKE BIJDRAGE KAN HET SOCIAAL-CULTUREEL WERK
LEVEREN TOT GEMEENSCHAPSVORMING? (GROEP B EN F)

Enkele kenmerken:
De besprekingen starten telkens met een inventaris van praktijkvoorbeelden. Daaruit vallen de
volgende kenmerken af te leiden:
• Gemeenschapsvorming is samen keuzes maken die richting geven aan de gemeenschap.

Bijvoorbeeld aan de hand van een jaarthema: nadenken over een eigen dorp: wat zouden
wij kunnen veranderen? Welke acties kunnen wij samen waarmaken?

• Gemeenschapsvorming gebeurt wanneer gewerkt wordt met multiplicatoren. Vrijwilligers die
mensen begeleiden worden dan begeleid. Er worden ruimtes gecreëerd voor woord en
wederwoord door relaties aan te gaan. We werken in het SCvW wel aan
gemeenschapsvorming, maar het is frustrerend hoe klein de schaal waarop we werken
steeds is. Door de doelgroepen waar mee gewerkt wordt, krijgen we weinig kracht. Als een
bedrijf waar 1000 mensen werken iets rond gemeenschapsvorming doet, heeft dat
onmiddellijk veel meer effect. Of een voetbalstadion waar zoveel mensen samen zitten.
Mensen betalen uiteindelijk ook wel veel geld om samen te supporteren. Maar speelt naast
de schaal ook de diepgang geen rol? Pure ontmoeting is immers geen
gemeenschapsvorming. Gemeenschapsvorming gaat over het sterker maken van mensen.

• Vorming groeit vanzelf naar ontmoeting en dat groeit naar gemeenschapsvorming. Wat
begon als een basisvorming computers voor senioren is uitgegroeid naar een
ontmoetingsmoment. Van daaruit is de idee van een seniorsurfclub ontstaan. Die komt
wekelijks bijeen. Eerst drinken ze koffie, dan krijgen ze een lezing, dan drinken ze weer
koffie en dan is er een stuk praktijk (ideeën uitwisselen). Maar dit was echter beperkt en er
was veel begeleiding voor nodig.

• Wekelijks zijn er zoveel mensen die van alles doen. Het effect is groot. Het multiplicatie-
effect waar hiervoor sprake van was, hoeft niet. 

De vraag is wat de meerwaarde van het SCvW is om aan gemeeschapsvorming te doen? Is
het voldoende om mensen samen te brengen?
Het creëren van ontmoetingskansen is een noodzakelijke voorwaarde, maar is op zich niet
genoeg. Wat eigen is aan het SCvW is dat er een interventie gebeurt van een vormingswerker
met als doel het veranderen van een situatie. De vormingswerker structureert rond welke
thema's mensen samenkomen. Het uitleggen waarom mensen een hoofddoek dragen
bijvoorbeeld is geen gemeenschapsvorming. Het samenbrengen van mensen om te praten hoe
het voelt om wel of geen hoofddoek te dragen daarentegen is wel gemeenschapsvorming.

Vanuit het SCvW wordt sterk naar gemeenschapsopbouw gestuurd (vanuit de eigen ervaring
die men hier rond opgedaan heeft). Anderzijds werd er aangehaald dat gemeenschapsvorming
altijd een resultaat is en dat de vraag is of je daar altijd bewust moet aan werken.
Gemeenschapsvorming hoeft niet altijd over een concreet gemeenschappelijk project te gaan.
Gemeenschapsvorming is vaak een bijproduct. 

De vraag kan gesteld worden of goed vormingswerk op zich ook geen gemeenschapsvorming
is. Anderen waren daartegenover van mening dat het niet zo is dat als je werkt volgens de
sociaal-culturele methodiek dat je automatisch bezig bent met gemeenschapsvorming. 

Gemeenschapsvorming is:
• Vorming van mensen tot gemeenschap (een rol kunnen spelen in de gemeenschap)
• Vormen van gemeenschappen
• Vorming in gemeenschappen

Gemeenschapsvorming heeft de volgende kenmerken:
• Samenwerken tussen individuen of tussen organisaties
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• Samenbrengen van mensen: bruggen slaan tussen mensen/zuilen/...
• Op individueel vlak: toeleiden naar / erkennen van identiteit

Soms is gemeenschapsvorming zo groot en zo vaag dat alles gemeenschapsvorming wordt.
Bijvoorbeeld twee mensen die samen naar het theater gaan, wordt dan ook
gemeenschapsvorming. Maar ontmoeten is meer dan gewoon samenkomen. Veel hangt af van
de inhoud. Meer dan van éénmaligheid. Als mensen samenkomen en er wordt
ontmoetingsmogelijkheid gecreëerd, dan kunnen we spreken over sociaal-cultureel werk. 

Niet iedereen gaat hiermee akkoord. Volgens sommigen moet er meer zijn. Er is een
doelgerichte ontmoeting nodig met mensen uit een ander milieu dan je eigen milieu. Je moet
werken met prioriteiten. Het gaat om probleemoplossend ontmoeten van mensen. Alles kan
vanuit een gemis of behoefte geformuleerd worden. Volgens sommigen is dit een te negatieve
benadering. Gemeenschapsvorming vertrekt niet alleen vanuit problemen.
Gemeenschapsvorming kan ook positief geformuleerd worden. Soms moeten kleine stapjes
genomen worden. Sommige eenmalige zaken moeten ook op lange termijn bekeken worden. 

Wil doelgericht zeggen dat er een onderscheid is tussen gemeenschapsvorming en educatief
werken? Welke methodologie wordt gebruikt bij gemeenschapsvorming? Het is niet omdat je
iets leert dat je kan gebruiken in de maatschappij dat het gemeenschapsvorming is.
Gemeenschapsvorming moet iemand in staat stellen om maatschappelijk te functioneren. 

Gemeenschapsvorming kan op verschillende niveaus plaats vinden:
– Macroniveau: opvattingen, ... in de samenleving wijzigen
– Mesoniveau
– Microniveau: zaken wijzigen in de concrete praktijk

Op dit moment wordt er te veel aan gemeenschapsvorming op microniveau gedaan. Terwijl het
ook op macroniveau moet gebeuren. Er is vorming, maar de hoofddoelstelling is het
veranderen van de samenleving.
 
Uiteindelijk kunnen we stellen dat er een soort van continuüm bestaat van educatief naar
gemeenschapsvorming. De doelen zijn overal aanwezig, maar niet overal in dezelfde mate. Als
men de werksoorten bekijkt, zal gemeenschapsvorming bij verenigingen op de eerste plaats
staan, terwijl dat bij Vormingplus educatie is.

Is SCvW gemeenschapsvorming?
Dat verschilt van activiteit tot activiteit. Het is de manier waarop we bezig zijn met
gemeenschapsvorming dat de eigenheid van het SCW vormt. Het SCW werkt aan
responsabilisering van de mens zelf. De activiteiten blijven echter vrijblijvend. Het SCW wil
bereiken dat mensen collectief willen denken.

Als SCW moeten we een meerwaarde bieden voor gemeenschapsvorming. De context wordt
op een bepaalde manier gecreëerd zodat gemeenschapsvorming mogelijk gemaakt wordt.
Bijvoorbeeld mensen samenbrengen om koffie te drinken is geen gemeenschapsvorming. 

Er moet geïntervenieerd worden bij gemeenschapsvorming. Het gaat om de relatie tussen het
individu en de maatschappij. Op zich is ontmoeting niet gemeenschapsvormend, maar wel
wanneer de relatie tussen het individu en de gemeenschap versterkt wordt.

Educatief werk werkt via gemeenschapsvorming. Wanneer echt aan gemeenschapsvorming
gewerkt wordt, moeten er bijkomende interventies ondernomen worden. Ten opzichte van het
individu en ten opzichte van de gemeenschap. De interventies draaien om:
– Responsabiliseren
– Stimuleren van engagement
– Probleemoplossend werken
– Ontdekken van eigen identiteit
– Collectief denken
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Zowel het responsabiliseren van het individu als het werken aan het beleid zijn nodig. Om
probleemoplossend te werken, moet er dan ook zowel geresponsabiliseerd worden als dat er
initiatieven moeten worden genomen ten opzichte van overheden die problemen oplossen. 
Er worden veel begrippen door elkaar gebruikt zonder dat iemand echt weet waar het over
gaat. Het gaat hier over een begripsdiscussie aan de ene kant, maar ook over een discussie
over de realiteit.
Het effect van gemeenschapsopbouw in sociaal-cultureel werk is niet altijd groot als je het
vergelijkt met bijvoorbeeld de discussies die aan stakingsposten gevoerd worden. We moeten
als SCW dus bescheiden blijven, maar wel geïntentioneerd.

SCvW en opbouwwerk:
Maar als dat wat op het macroniveau gebeurt ook gemeenschapsopbouw is, wat is dan het
verschil met samenlevingsopbouw? 

Volgens sommigen zit het verschil tussen samenlevingsopbouw en SCW in het feit dat ze
verschillend ontstaan zijn. Bovendien zijn de uitvoerders ook verschillend. Bij de
samenlevingsopbouw gebeurt het werk vooral door professionelen terwijl het bij SCW vooral
door vrijwilligers gebeurt. Er is echter geen echte consensus over wat het verschil tussen
samenlevingsopbouw en gemeenschapsvorming nu precies is. De argumenten die werden
aangehaald zijn de volgende.

Het verschil zit hem niet in de aard van de interventie. Beiden werken naar een ideale
maatschappij. Ook de methodiek is niet noodzakelijk verschillend.
Het bedrijfsleven gebruikt ook methodieken die in het sociaal-cultureel werk gebruikt worden.
Dat is ook het geval voor andere sectoren. Het verschil is echter dat bijvoorbeeld het
bedrijfsleven vanuit andere doelstellingen vertrekt. Bij samenlevingsopbouw is
gemeenschapsvorming het eerste doel, bij het sociaal-cultureel werk niet. Mensen komen niet
voor de gemeenschapsvorming naar het SCW. De gemeenschapsvorming is er een bijproduct. 
Het SCvW profileert zich vaak met bepaalde waarden en normen. Zo zijn de Landelijke Gilden
bijvoorbeeld christelijk geïnspireerd terwijl samenlevingsopbouw een lege rugzak heeft. 
Deze inhoudelijke profilering is belangrijk. Mensen worden overtuigd vanuit bepaalde waarden.
Maar dit is ook niet overal in het vormingswerk het geval, want bijvoorbeeld voor Vormingplus is
het niet zo duidelijk wat de waarden zijn. Bij vormingsinstellingen komen de mensen voor het
vormingsaanbod en niet voor de visie. 

Het grootste verschil zit hem in het feit dat het SCvW een educatieve insteek gebruikt wanneer
men praat over gemeenschapsvorming. Wij zetten een educatieve bril op om
gemeenschapsvorming te benaderen. De vraag is evenwel of we dit moeten doen? Het
antwoord is nee, maar we doen het gewoon, al moeten we niet. Het is vanzelfsprekend dat het
sociaal-cultureel werk niet alleen met gemeenschapsvorming bezig is. 

Gemeenschapsvorming heeft te maken met maatschappijvorming/maatschappijopbouw. Eén
maatschappij heeft verschillende gemeenschappen die onderling kunnen conflicteren.
Conflicten zijn inherent aan het samenleven van mensen. De vraag is hoe met die conflicten
omgegaan moet worden? Als je het zo bekijkt is de vraag of iets wel of niet
gemeenschapsvorming is een verkeerde vraag, want gemeenschapsvorming kan veel
verschillende dingen omvatten.

Het is niet de taak van het SCW om conflicten tussen verschillende gemeenschappen op te
lossen, het is wel de taak van het SCW om er betekenisvol mee om te leren gaan. Het
opbouwwerk is heel conflictueus. Zij werken op één territorium waar verschillende
gemeenschappen in leven. Die verschillende gemeenschappen moeten vervolgens
samengebracht worden. Mensen moeten leren omgaan met elkaar via discussie en dialoog. Als
je het vergelijkt met SCW zullen mensen die naar het SCW komen sneller een gemeenschap
vormen. Eensgezinden gaan naar een gelijksoortig type van vereniging. 
Zowel opbouwwerk als SCW kijken naar een groter geheel en nemen een plaats in in dat groter
geheel. Opbouwwerk is een soort van aftakking die uit het SCW ontstaan is. SCW moet zowel
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op lokaal niveau werken (aan methodiekontwikkeling) als structureel iets proberen te
veranderen (naar het beleid stappen).

Samenvatting:
Het SCW maakt gebruik van specifieke handelingsstrategieën om doelstellingen van
gemeenschapsvorming mogelijk te maken. Dit zowel op macroniveau als op praktisch niveau
via projecten.

De positionering ten opzichte van anderen is niet relevant. Maar voor de anderen is dat
misschien wel relevant. Vooral als mogelijk onderscheid met de educatieve functie. De sector
als zodanig bestaat niet. Per werksoort is er al een groot verschil. De functie
gemeenschapsvorming loopt flue over met andere functies. 

Gemeenschapsvorming bestaat ook in negatieve zin (bijvoorbeeld bij verrechtsing). In dit geval
is er een interventie nodig.

Het specifieke van het SCW in de gemeenschapsopbouw zit er hem in dat wat in het SCW
gebeurt, altijd in een bepaald perspectief gebeurt. Ontmoeting is heel waardevol, maar
gemeenschapsopbouw biedt een extra perspectief. 
De gemeenschapsgerichtheid behandelt de relatie tussen het individu en de maatschappij. Ten
opzichte van de persoon betekent dit: gerichtheid om in contexten te ageren. Ten opzicht van
de groep betekent dit: probleemoplossend werken. 
SCW moeten enerzijds aanzetten tot engagement, responsabilisering, collectief denken, ...
Anderzijds moet ze de overheid of het beleid in het algemeen aanzetten tot oplossingen. 

Wat is typisch voor gemeenschapsvorming in het SCW?
• Educatieve benadering
• Interventie
• Situatie veranderen
• Responsabilisering
• Engagement
• Probleemoplossend werken (o.a. beleid in gang steken)
• Collectief denken
• Ontdekken van de eigen identiteit

VRAAG 3: WELKE MEERWAARDE KAN SAMENWERKING MET ANDERE PARTNERS
BIEDEN BIJ INITIATIEVEN VAN GEMEENSCHAPSVORMING? (GROEP C EN G)

Verwachtingen t.a.v. dit gesprek:
• GV is een parameter in het decreet: hoe moeten we dit invullen? II
• Als vereniging een opmerking gekregen over de invulling van GV in het beleidsplan II
• Omwille van het belang van samenwerking II
• Het is een opdracht van Vormingplus om samen te werken III
• Het is een element in ons beleidsplan I
• Het behoort tot de filosofie van Vormingplus om samen te werken II
• Hoe samenwerken?
• Concreter invullen van het begrip GV en de meerwaarde van samenwerkingsverbanden

(i.f.v. het beleidsplan voor Vlaams-Brabant).
• Samenwerking is belangrijk voor onze doelgroep II
• Educatie is enkel zinvol indien het plaatsvindt in het kader van een samenwerkingsverband.
• Samenwerking is nodig voor de realisatie van het beleidsplan.
• Samenwerking is een mogelijkheid om GV in te vullen.
• Meerwaarde van samenwerking voor verschillende partijen?
• Werken aan democratie via samenwerking?
Er is begripsverwarring tussen decreet (vorming van gemeenschappen) en de tekst van Maria
Bouverne De Bie (educatie). De discussie wordt los van de discussietekst gevoerd.
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Welke praktijken over samenwerking i.h.k.v. GV zijn er? 
• Onderwijs, gehandicapten, seniorenverenigingen, allochtonenverenigingen. Met

projectsubsidies: dus projecten, geen structurele samenwerking. GV is de hoofddoelstelling.
• Sociale huisvestingsmaatschappijen, OCMW's, gevangenissen, 4de wereldbeweging,

bibliotheken, opbouwwerk, ...
• Het is wenselijk ook muren te doorbreken met Syntra's, CVO's, ..
• Inzet van sociaal kapitaal is belangrijk voor GV nl. vrijwilligers. Zie Djambo en project

geletterdheid. 
• Autonome groepen bevragen om hen eventueel in te zetten als vrijwilligers in

samenwerkingsverbanden = voortraject. Vervolgens project en hopen dat er iets permanents
overblijft. Geen losse flodders

• Interesse voor samenwerking met verenigingen. Nog niet concreet; er is een drempel.
• Projecten met kleine buurtgroepen: open deur in 4 huizen in de straat. Meer dan een

buurtfeest. Doelstellingen: buren beter leren kennen, aanbod in gemeente leren kennen,
bewust maken van Fair Trade producten, ook leren kennen van politieke vluchtelingen,
leuke dingen doen (moet niet altijd een beetje meer zijn). Gericht naar jonge gezinnen en
senioren. Maar: is dit niet het lastig vallen van mensen?

• Meestal werken we steeds met partners buiten het SCvW bij GV.
– Met PINA organiseren we contacten tussen nieuwkomers en Vlamingen
– Bewonersparticipatie voor de sociale huisvestingsmaatschappijen
– “Borstelburen” rond zwerfvuil
– Lokaal: samenwerking met afdelingen van andere verenigingen. Met scholen,

jeugdbewegingen.
• Een andere keer gaat het vooral over samenwerking met lokale kernen binnen de eigen

organisatie. Concrete programmatie in samenwerking met lokale partners, eigen netwerken
(bvb. KVLV) en projecten (bvb. rond collectieve identiteitsontwikkeling en zingeving). Vooral
lokaal, landelijk, niet met andere deelsectoren.

• Nog een andere keer gaat het over samenwerking met partners binnen de sector van het
SCvW

– Zie 'Nevensporen': kennismakingsdag met het programma van verschillende
vormingsinstellingen. 

– Projecten kansengroepen (cafés zonder bier) en vrijwilligers. We bieden vorming aan
voor gemeenschapsvormende initiatieven van anderen.

Samengevat: 2 invalshoeken:
– Beroep doen op andere organisaties bij eigen gemeenschapsvormende activiteiten.
– Bij andere organisaties iets doen.

In principe samenwerking mogelijk met alle partners. Maar afhankelijk van doelen al dan niet
samenwerken:

– Gemeenschappelijke probleemstelling en doel nodig.
– Indien partner andere doelen heeft, samenwerking stopzetten.
– Zie context: respect voor democratische principes. Samenwerking is een

meerwaarde op basis van bvb. inhoudelijke competentie

Over de rol van de overheid:
– Regulerende overheid moet het begrip GV niet invullen met criteria. Iedere

organisatie moet zelf vorm invullen en van daaruit samenwerking. Respect voor
diversiteit.

– GV is ook mogelijk zonder samenwerking.
– Eerst GV realiseren binnen de eigen organisatie

Over de rol van het ScvW:
• Wat is de rol van Vormingplus: stimuleren of zelf dingen doen?
• We maken het partners niet makkelijk: we willen meer nl. samenwerking met vrijwilligers
• Contact tussen verschillende levensbeschouwingen. Feestmaal voorbereiden met

verschillende levensbeschouwingen. Samenwerking met verschillende organisaties
(Kerkwerk Multicultureel Samenleven) en met individuen die praktisch meewerkten.
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• Samenwerking met anders validen. De afdelingen organiseren wandelingen voor hen.
Verrijking voor beide groepen. Hoofddoelstelling is samen wandelen. Effect is dat ze leren
rekening houden met elkaar en meer zelfvertrouwen.

• We hebben een sterk gemeenschapsvormend aanbod vanuit het vroegere vrouwencentrum:
zowel kwantitatief als kwalitatief met zeer diverse vrouwen. We doen activiteiten in kleine
groepen. Knelpunt is dat we ons eigen aanbod moeten inkrimpen, verschillende visies en de
verwachtingen van het decreet. 

• We hebben een opmerking gekregen van de adviescommissie: gemeenschapsvormende
functie is meer dan vroegere ontmoetingsfunctie.

• Is GV vorming van gemeenschappen of vorming aan gemeenschappen? Vormingswerk is
niet per definitie GV.

• We hebben ook een opmerking gekregen van de adviescommissie: onze activiteiten voldoen
niet aan de functies van het decreet.

• GV is soms bij-effect van onze activiteiten, niet altijd bewust gewild; mag ook geen
verplichting worden, zie onze buurtactiviteiten. Zie tekst van Maria Bouverne De Bie: context
bekijken. Soms is een zelfde project wel of niet gemeenschapsvormend, afhankelijk van de
buurt. Ook afhankelijk van het proces.

• Vanuit een landelijke vereniging herken ik mij niet in de opgesomde partners. Moeilijke
samenwerking met Vormingplus omwille van regionale basis.

• We spreken van vrijwilligers van afdelingen aan (KAV/Willemsfonds) voor projecten (zie
KuuK).

• Verschillende identiteiten en gemeenschappen. Het dorp is een gemeenschap. Mensen
kiezen voor een bepaalde gemeenschap. Niet alle gemeenschappen zijn legitiem bvb.
terroristen.

Samenwerking tussen Vormingplus en verenigingen is moeilijk:
• Makkelijker samenwerken met lokale organisaties dan met nationale verenigingen.
• Twee nationale verenigingen hebben niet noodzakelijk dezelfde prioriteiten over

samenwerking. Samenwerking vraagt ook veel tijd.
• Nationale samenwerking heeft meer en langduriger effect.
• Meerwaarde van Vormingplus is het leggen van linken tussen organisaties. Zo krijg je een

ruimere kijk dan het eigen jaarprogramma.
• Doelstellingen tussen nationale en lokale verenigingen lopen soms al sterk uiteen. Nood aan

een kruispuntenbank om zicht te krijgen waar iedereen mee bezig is: horizontaal en
verticaal.

• We zien door het bos de bomen niet meer, er zijn teveel mogelijke
samenwerkingsverbanden. Hoe prioriteiten stellen? Afdelingen gemotiveerd krijgen om in de
cultuurraad of seniorenraad te zetelen is al een prestatie. Lokaal samenwerken is iets extra. 

• Elk jaar kan je een andere keuze maken.
• We hebben criteria voor projecten. Geen projecten van Vormingplus zelf. We willen iets

doen in een buurt. De partners beslissen. Ontmoeting is geen taak van Vormingplus. We
signaleren dit aan buurtwerkers.

• Wat is samenwerking? Wat zijn de criteria? We moeten keuzes maken en criteria bepalen.
Samenwerking op basis van gemeenschappelijke probleemstelling en gemeenschappelijke
doelstelling ifv GV. 

• Onderscheid tussen dienstverlening (het effect is pas achteraf duidelijk) en procesmatige
werking.

• Dienstverlening is belastend, je moet keuzes maken.
• We maken geen onderscheid tussen beide.
• Hoe kunnen kleine verenigingen aansluiting vinden bij Vormingplus?
• Centraal aanspreekpunt voor Vormingplus?
• Gemeenschapsvormende functie van Vormingplus niet gekend, laat staan lokaal. Nood aan

informatie over initiatieven lokaal van Vormingplus over gemeenschapsvorming.
• Nu al overaanbod aan informatie nationaal, hoe dit laten doorstromen naar lokaal? Nood aan

concreet overleg tussen Vormingplus en verenigingen.
• Mogelijkheid voor een gemeenschappelijk beleidsplan voor de volledige sector?
• Verenigingen zijn een verticale beweging. Vormingplus hebben de opdracht om horizontale

beweging te maken. Zie initiatief van de provincie Vlaams-Brabant: sociaal-cultureel
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platform: met cubelco's om zuurstof te geven aan verenigingen en om samenwerking tussen
afdelingen van verschillende gemeenten te stimuleren.

• Er is de autonomie van verenigingen buiten gemeenten (???). Bij samenwerking met andere
verenigingen is er de schrik om eigen leden te verliezen.

• Zie Platform Komeet in Meetjesland. Verenigingen denken vanuit eigen vereniging.
Vormingplus moedigt bij de opmaak van de cultuurbeleidsplannen verenigingoverstijgende
initiatieven aan. Inzet van sociaal kapitaal wordt verenigingoverstijgend. 

• Angst ledenverlies bij verenigingen

Wat is de meerwaarde van (het SCW bij) samenwerking?
• Deskundigheid: inhoud, netwerk, ...
• Organisatorisch, procesbegeleider, eigen netwerk
• Ervaringsdeskundigheid
• Participatieve aanpak
• Meerwaarde is het bereiken van bepaalde doelgroepen die anders niet bereikt worden.
• Het is een traject van collectieven en individuen. Wanneer en welke resultaten

veruitwendigen bvb. ifv overheid. 
• Gesprekken met 35 gemeentes gevoerd. Daaruit vloeien nu verschillende projecten voort,

o.a. rond nieuwe media voor senioren met bibliotheken en babbelbox, Nederlands voor
anderstaligen. In een latere fase volgt een train-de-trainer. De rol van Vormingplus is zowel
initiatiefnemer als trekker of motor, zowel inhoudelijk als praktisch (bemiddelen). De vraag is
of je het moet loslaten eenmaal het loopt. Wij werken samen met verschillende partners,
alleen werken deze partners onderling nog niet samen.

• Vorming is onze meerwaarde. We verlagen ook de drempel tot het traditionele SCW maar
zijn toch geen opbouwwerker.

• Meerwaarde is het geloof dat vormingsprocessen verandering kunnen teweegbrengen op
langere termijn.

• We hebben een signaalfunctie.
• Onze eigen doelgroep integreren in grotere doelgroep.
• Drempelverlagend.
• ScvW: werkt met veel vrijwilligers = GV: door professionelen of vrijwilligers? Antwoord: door

straffe vrijwilligers, maar professionele ondersteuning (ifv coaching) nodig. Het belang van
nabijheid van bestuur voor vrijwilligers, anders professionelen.

• Begrip GV krijgt eigen invulling door doelgroep en partnerorganisaties, bij samenwerking
met partners of opdrachtgevers.

• Het versterken van de lokale werking: creatiever, meer dynamiek, meer vrijwilligers. Wat we
zelf doen, doen we niet noodzakelijk beter, zie de expertise van andere organisaties. 

• Versterken van de uitstraling.
• De verenigingen verwachten het aanleveren van lesgevers van Vormingplus. Vormingplus

bundelt lesgevers van verschillende verenigingen in één pool. De breed culturele opdracht:
o.a. gemeenschapsvormend.

• Doelgroepen kunnen deelnemen aan maatschappelijke diensten (bvb. andere verenigingen,
gespecialiseerde vormingsinstellingen of Vormingplus) op niet-discriminerende manier. Dit
verhoogt de participatie aan de samenleving.

• Te weinig middelen: via vorming en ontmoeting mensen toeleiden naar hogere functies zoals
GV en maatschappelijke activering.

• In fase van beleidsplanning contacten tussen sector faciliteren. Of na beleidsplanning
informatie uit de beleidsplannen verspreiden: wie wil waarover samenwerken.

• Als klankbord: creatieve ideeën, suggesties. Bij het zoeken naar financiële middelen:
ondersteunen van de subsidieaanvraag.

Inventaris knelpunten:
• Veel partners om mee samen te werken
• Probleem van het door het bos de bomen niet meer zien.
• Probleem van afstemming tussen verenigingen en Vormingplus.
• Verticale (verenigingen) en horizontale (Vormingplus) werking
• Muren
• Verschil in tijd tussen vrijwilligers lokaal en educatieve medewerkers nationaal
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• Waar ligt de grens: zie ad hoc vragen?
• Tussenschotten tussen werksoorten afbouwen
• Probleem bij samenwerking is vaak het gebrek aan middelen
• Soms ook belastend, welke meerwaarde?
• Tijd,
• Geld,
• Water bij de wijn doen
• Afspraken die niet gehouden worden
• Overbevraging: eigenheid verliezen, grenzen kennen.
• Onderscheid tussen partners (bvb. RISO, basiseducatie) en opdrachtgevers.
• Samenwerking ifv vorming, ook ifv visie
• Samenwerking met partners: makkelijker, geen concurrentie, om samen meer te bereiken of

om effect te bereiken omdat je het alleen niet kan.
• Er is meer en meer concurrentie: nieuwe spelers mbt educatie. Wel groot verschil met hen.

VRAAG 4: WAARAAN DIENEN REALISATIES VAN GEMEENSCHAPSVORMING IN HET
SOCIAAL-CULTUREEL WERK TE VOLDOEN? (GROEP D EN H)

Eerste reacties:
• De auteur definieert de gemeenschapsvormende functie van het SCW uitsluitend in relatie

tot 'problemen', de functie van SCW – zeker die van verenigingen – is meer dan dat.
• Reflecteert te veel de tijdgeest: benadrukt te veel de gemeenschapsvormende functie als

individueel verhaal van de geïndividualiseerde burger en te weinig als gemeenschapsproject
als dusdanig, als onderstroom inherent aan het verenigingsleven, die bijdraagt tot de
kwaliteit van de gemeenschap 

• Als vereniging mis je iets in deze tekst: identiteit wordt gedefinieerd als pluriformiteit van
identiteiten geprojecteerd op de individuele persoon, er is geen aandacht voor collectieve
identiteit, voor samenhang en solidariteit

• Gaat uit van een karikaturaal beeld van de verzuiling én van de plurale samenleving,
daarmee wordt een rijke discussie afgesloten

• Moeite met het verdoezelend concept van gemeenschapsvorming dat De Bie hanteert: het
lijkt eerder een alibi om brave burgers te kweken, terwijl de SC-werker mensen kritischer en
meer weerbaar wil maken

• Het is geen gemakkelijke tekst die heel theoretisch is en geeft geen concreet antwoord op
de praktische vraag hoe verenigingen, volkshogescholen en vormingsinstellingen de
gemeenschapsvormende functie moeten invullen als het om meer moet gaan dan
ontmoeting

• Als landelijke gespecialiseerde vormingsinstelling steeds de gemeenschapsvormende
functie meegenomen, maar de wijze waarop (in samenwerkingsverbanden) valt buiten het
gesubsidieerd kader van het huidige decreet. Na overgang van een instelling met een sterke
en duidelijke gemeenschapsvormende functie naar een volkshogeschool is het nog steeds
niet duidelijk hoe een volkshogeschool deze functie kan invullen.

• De gemeenschapsvormende functie is één van de in te vullen functies volgens het decreet
van landelijke vormingsinstellingen, volkshogescholen en verenigingen. Organisaties willen
dat sowieso doen (zie missie), maar hebben vragen over de concrete vertaling (wat wel, wat
niet?), horen hoe collega's invulling geven aan hun gemeenschapsvormende functie kan
helpen. De decretale verplichting om de gemeenschapsvormende functie in te vullen is een
slecht motief, we moeten duidelijk maken dat en hoe gemeenschapsvorming inherent is aan
SCW. Zeker het verenigingsleven is gemeenschapsopbouwend. Het gaat om meer dan het
cultiveren van individuele preferenties. Gemeenschapsvorming is de basisfunctie van
sociaal-culturele verenigingen en vooral van hun afdelingen.

• Iemand werd geconfronteerd met de opmerking van de adviescommissie dat verenigingen
de ontmoetingsfunctie niet overstijgen, maar stelt vast dat ze zelf de 'ruimere' visie niet
invullen, hoopt op meer invulling vanuit dit project. 

• Iedereen weet/voelt aan wat gemeenschapsvorming is, maar het blijkt moeilijk te
verwoorden (in eigen beleidsplan), ook het decreet is niet duidelijk, misschien helpt dit
initiatief?
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Welke zijn – naast de in de discussietekst opgesomde – andere dimensies om te kunnen
spreken over een 'gemeenschapsvormend' initiatief?
• De dimensies van gemeenschapsvorming in het SCW (met name verenigingen) als

netwerking tussen personen, als oefenterrein voor vaardigheden die helpen om als burger in
de gemeenschap te functioneren, als ruimte voor het uitwisselen, ruilen van 'diensten'
(steun, zorg,..) ontbreken. Vooral de verenigingen voegen ook de dimensie 'sociaal kapitaal'
toe. 

• De tekst stelt 'het onder elkaar groep vormen in een plurale samenleving' voor als zich
afsluiten van anderen en mensen onder de knoet houden. Daartegenover staat een visie die
uitgaat van mensen die op zoek zijn naar een collectieve, gemeenschappelijke identiteit,
naar de meerwaarde van 'samen'. Verenigingen reiken juist op dit punt veel aan, maar het
gaat meer om het effect op wat mensen doen (bvb. actief participeren in andere netwerken,
politiek, raden, ...) en dat is niet steeds zichtbaar. Het gaat om meer dan deze secundaire
effecten, en vereniging is ook zelf resultaat van het feit dat individuen een netwerk
uitbouwen.

• De 3 in de tekst genoemde dimensies kenmerken het SCW als geheel, niet elke organisatie
afzonderlijk. Als het een eis zou worden dat elke organisatie op deze manieren vorm geeft
aan gemeenschapsvorming, krijgen we grijze, neutrale organisaties. Deze dimensies zijn
even goed toepasbaar op de educatieve functie, ze zijn niet exclusief genoeg om aan te
geven hoe sociaal-culturele organisaties vorm kunnen geven aan hun
gemeenschapsvormende functie. Als landelijke gespecialiseerde vormingsinstelling zit de
bijdrage aan gemeenschapsvorming meer in het (educatief) ondersteunen van bijdragen tot
samenleven, bvb. van vrijwilligersengagement in de lokale sfeer (afdelingen) en in de sfeer
van kwetsbare groepen (gevangenen). Dit zit niet in deze 3 dimensies.

• Een computercursus in het SCW is nooit zomaar een pure computercursus, de manier
waarop wij leercontexten organiseren, waarop wij met mensen werken is
gemeenschapsvormend. Het thema bepaalt dus niet of een activiteit
gemeenschapsvormend is. Toch is niet elke cursus even expliciet gemeenschapsvormend.
Een cursus over religies in de multiculturele samenleving is het méér dan een cursus
spiritualiteit. De vraag is steeds: hoe vullen mensen het zelf in. 

• Anderzijds bepalen wij dat mee door onze manier van aanbieden, ons leerconcept. Het gaat
vaak om een gewenst neveneffect van educatieve activiteiten. Dat zijn verschillende
benaderingen. Beogen wij een gemeenschapsvormend effect of zit dit effect in wat
deelnemers verder doen met wat ze leren? Als mensen na het volgen van een
assertiviteitstraining zich actiever en kritischer opstellen in netwerken is dat een bijdrage aan
gemeenschapsvorming.

• Het gaat niet om of/of. Als 'aanbieder' baken je zelf je werking af en geef je aan hoe je de
verschillende functies realiseert. Als gespecialiseerde vormingsinstelling leg je de klemtoon
op de educatieve functie en niet alle vormingen hebben de intentie gemeenschapsvormend
te zijn. Niet alles is gemeenschapsvormend, niet vanuit het perspectief van de deelnemers
en niet vanuit het perspectief van de organisatie. Maar het gemeenschapsvormend effect
kan er ook zijn zonder de intentie van de organisatie. Vraag is hoe je dat kan aantonen,
meten.

• Tussen hét individu en dé gemeenschap is er een diversiteit aan groepen,
gemeenschappen: dorpen, wijken, parochies... als we spreken over community building gaat
het over deze gemeenschappen. Een vereniging kan meewerken aan 'nieuwe'
gemeenschappen, enerzijds door andere groepen uit te nodigen om samen te werken,
anderzijds door oog te hebben voor deelnoden en deelinteresses binnen de eigen groep.

• Een cruciale vraag is niet beantwoord: zijn we het eens over wat gemeenschapsvorming is?
wat verstaat iedereen onder gemeenschapsvorming? Uit de discussie blijkt een zeer
verschillende invulling. Gemeenschapsvorming is geen af te zonderen functie, maar het
resultaat van alle activiteiten. Het gaat zeker niet alleen om een intentioneel gewild effect,
eerder om een onderstroom. Je kan er op uit zijn of niet, maar het effect is er. Een vraag is
dan ook hoe je de gemeenschapsvormende functie afbakent ten opzichte van de
maatschappelijke activeringsfunctie? De gemeenschapsvormende functie staat niet op
zichzelf, ze zit ook in de educatieve en culturele functie. Als je iets cultureel of educatief
doet, kan dat gemeenschapsvormend zijn.
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• Toch: als een adviescommissie opmerkt dat je onvoldoende gemeenschapsvormend bezig
bent, veronderstelt dit dat er parameters zijn waaraan je kan toetsen of je voldoende
gemeenschapsvormend bezig bent. Volgens de adviescommissie moet
gemeenschapsvorming méér zijn dan mosselsoupers organiseren. Toch draagt een
mosselsouper bij tot netwerking tussen personen en dus tot gemeenschapsvorming. Het
gaat om effecten die verder gaan, bijvoorbeeld het effect dat mensen wederzijds beroep
doen op elkaars diensten, dat ze gemeenschap maken. Vervang het mosselsouper door een
multicultureel eetfestijn en je krijgt een andere beoordeling!

• Waar ligt het verschil met opbouwwerk? Samenlevingsopbouw vertrekt meer van het
individu en de wijk, SCW van (bestaande) groepen en vanuit problemen. Traditioneel wordt
gezegd dat samenlevingsopbouw moet samenwerken met SCW om de educatieve poot te
versterken. Is dat dan de specifieke rol van een volkshogeschool?

• Gaat het dan over de tegendraadse positionering waarover De Bie het heeft (nadruk op
leren omgaan met verschillen, zich leren herkennen in anderen, leren zien van
gemeenschappelijkheden, actief voeren van debat over definiëring van samenleven en
sociale problemen, ...) i.p.v. voorvechter zijn van algemeen belang, creëren van brave
burgers, ... Op zijn minst met verbindingen brengen tussen diverse opvattingen,
waarderingen, houdingen, ...

• Maar dit geldt voor SCW als geheel, het eigene van een vereniging is net dat ze zich
profileert rond een specifieke doelgroep, met een eigen identiteit. Iedere vereniging kan
afgerekend worden op het invullen van de 4 functies, maar hoe ze dat doet, bepaalt ze zelf.
Aan groepsvorming (rond een thema, doelgroep, ..) is inherent dat mensen niet bereikt
worden. De dimensie van sociale rechtvaardigheid (niet uitsluiten van deelnemers/groepen)
geldt dus voor het SCW als geheel en niet voor elke organisatie afzonderlijk.

• Een volkshogeschool is sterk in het vormen van individuele, kritische burgers maar heeft het
moeilijk met het leren denken als collectief en met samenwerken.

• In de praktijk gaat het erom een verscheidenheid aan mensen een stem te geven in de
gemeenschap en dus ook in wat de organisatie doet. De bedoeling moet zijn grenzen weg te
werken, dingen zo aanbieden (bvb. door eenvoudige methodes te gebruiken) dat iedereen
kan meedoen en zich goed voelt. Ook bvb. cursisten basiseducatie moeten hun visie kunnen
geven, kunnen meedoen. Dat is inhoud geven aan gemeenschapsvorming. Het gaat ook
niet alleen om een stem krijgen als individu, maar ook als groep. Het vergt een collectieve
benadering.

• Wat hier voorligt, volstaat niet als criteria. In de verschillende deelsectoren heeft
gemeenschapsvorming een specifieke betekenis. De invulling is anders in het opbouwwerk,
de volkshogescholen, de verenigingen, ... Specifiek voor verenigingen is hun
middenveldpositie tussen burgers en overheid. Bij het bepalen van criteria moet rekening
worden gehouden met deze diversiteit aan invullingen. Met de criteria moet ook omzichtig
worden omgegaan.

• Specifiek voor verenigingen is het sociale luik, specifiek voor sommige gespecialiseerde
vormingsinstellingen het culturele luik. Hoe moeten dergelijke instellingen de
gemeenschapsvormende functie invullen? Gaat het erom dat ze in groep werken rond
cultuur?
Je bent deels met gemeenschapsvorming bezig, maar het is inderdaad moeilijker om de
gemeenschapsvormende functie te expliciteren.

• Er is een verschil tussen groepsvorming en gemeenschapsvorming. We mogen wel niet
alles gemeenschapsvorming noemen: niet elk leren in groep is gemeenschapsvorming, niet
elke ontmoeting is gemeenschapsvorming.

• Vraag is ook: wat versta je onder invullen van de culturele functie. Er is een verschil tussen
individueel een instrument leren bespelen en met een groep mensen een tentoonstelling
bezoeken. Het resultaat daarvan kan gemeenschapsvorming zijn. De intentie is een
belangrijke voorwaarde. De invulling in de praktijk verschilt niet alleen naargelang de
werksoort. Ook bvb. het thema waarin een instelling gespecialiseerd is, leidt tot verschillende
invullingen.

• Er is behoefte aan indicatoren bij de dimensies, op basis waarvan organisaties zelf kunnen
checken of ze met gemeenschapsvorming bezig zijn. Een aftoetssysteem is nodig omdat het
moeilijk is voor organisaties om het zelf in te vullen. Het gaat niet om een van bovenaf
opgelegd instrument om de gemeenschapsvormende functie zichtbaar te maken voor de
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overheid, voor anderen, ... of om de overheid toe te laten de invulling van de functies te
controleren, maar om zelf te evalueren: ben ik goed bezig? Daarvoor zijn criteria nodig die
concreter en duidelijker zijn dan de tekst De Bie. Er zijn ook andere criteria (zie hoger). Het
gaat niet zozeer om criteria (organisaties moeten zelf een invulling geven aan hun
gemeenschapsvormende functie, op basis van hun visie) maar om kapstokken die kunnen
helpen. Een vraag kan bvb. zijn: hoe doe je intern aan visieontwikkeling, zijn de educatieve
medewerkers daarbij betrokken. Organisaties weten welke accenten ze leggen. Het moet vrij
makkelijk zijn om op te schrijven hoe je in de eigen organisatie vorm geeft aan de
gemeenschapsvormende functie. Je zou aan een aantal mensen kunnen vragen om dat te
doen en de gemeenschappelijke noemer zoeken. Die op zijn beurt een kapstok vormt om op
organisatieniveau te verduidelijken welke invulling men zelf geeft aan
gemeenschapsvorming. Het is nog te vroeg voor criteria. Laat eerst binnen elke werksoort
een diversiteit aan invullingen bloeien. Deze verscheidenheid is goed. We moeten niet te rap
alles vastleggen. Moeten we dat wel doen? Er is geen draagvlak voor een lijstje met criteria.
Bovendien is er schrik om daarop te worden afgerekend. Het gaat erom binnen de
organisatie interne criteria vast te leggen geënt op de eigen praktijk en niet op het niveau
van de sector of per werksoort. Zal men het pragmatisme hiermee overstijgen? Het is zeker
niet gemakkelijk. Er zijn kapstokken nodig, anders krijg je intern discussies zonder richting.

• De dimensie van betrokkenheid van mensen ontbreekt. Dat is nog iets anders dan sociale
rechtvaardigheid. In de discussie over het migrantenstemrecht bvb. is de betrokkenheid van
voor- en tegenstanders essentieel. Het verschil tussen dimensie 1 en 2 is niet duidelijk. De
dimensies in de tekst zijn wel herkenbaar, maar abstract. Ze gelden even goed voor
sportorganisaties die op een andere manier een gemeenschapsvormende functie hebben.
De functionele dimensie verwijst naar de emancipatorische kracht van het SCW. Dit is iets
om mee aan de slag te gaan.

• Het 'ver-enigen' van senioren, jongeren, vrouwen, moslims, ... wordt niet gevat door deze
dimensies, het is nochtans SCW en gemeenschapsvormend. De tekst maakt duidelijk dat de
(postmoderne) identiteitsontwikkeling gebeurt in een ingewikkeld netwerk van relaties en
contexten, en niet meer in een homogeen christelijke of socialistische context. Daarmee
rekening houden in het SCW lijkt te betekenen dat je geen groepen uitsluit. Maar moet je
altijd alle groepen bereiken? Kan je soms bewust groepen uitsluiten? Als je een netwerk van
80+ers ondersteunt omdat deze groep senioren te weinig bij de maatschappij betrokken is,
sluit je andere groepen uit maar je bent wel bezig met gemeenschapsvorming. Wat definieer
je als gemeenschap, wat als groep? Een gewone kaartavond is gemeenschapsvormend als
dam tegen vereenzaming, maar voldoet niet aan de dimensies van De Bie.

• De tekst legt de link tussen situaties die problematisch zijn en (het gebrek aan)
gemeenschapsvorming. Hebben alle problemen bvb. in een dorp te maken met een tekort
aan samenhorigheid tout court? En kunnen gemeenschapsvormende projecten niet
simpelweg tot doel hebben dat mensen elkaar leren kennen? Een problematische situatie is
geen voorwaarde voor gemeenschapsvorming. Dat moet ook blijken uit de criteria. Je kan
ook vertrekken van iets wat je wenst, wat je als gemeenschap wil bereiken. In
problematische situaties is de betrokkenheid misschien groter. Ook in niet-problematische
situaties kan de betrokkenheid groot zijn. Gemeenschapsvorming kan ook gaan over het
versterken van situaties die (nog) niet problematisch zijn, dat is een meer positieve
benadering. Moet SCW alleen aanwezig zijn waar problemen gedefinieerd worden of is er
ook de positieve dimensie van verstreken van wat is?

• Vormt een buurt altijd het uitgangspunt? In vergelijking met het opbouwwerk (cfr. stage)
biedt een volkshogeschool vanuit de insteek educatie een laagdrempeliger toegang.

• Is de educatieve insteek nodig? Het gaat niet altijd om mensen iets bijbrengen. Een
(doelgroep)vereniging brengt mensen bij elkaar, zorgt ervoor dat ze elkaar leren kennen.
Dat is al meer dan genoeg gemeenschapsvorming. Is dat de opdracht van het SCW? Ja,
maar het SCW heeft op dat vlak geen monopolie. Wat is dan de specifieke sociaal-culturele
dimensie? Bvb. als volkshogeschool? Waaraan dienen realisaties gemeenschapsvorming in
het SCW te voldoen? Gaat het om de poort 'educatie'? Is dit de eigen sociaal-culturele bril?
Moet de educatieve functie toegevoegd worden aan de criteria? We zijn een educatieve
werksoort die ook een gemeenschapsvormend effect heeft. Dat klopt niet: SCW is meer dan
vorming. Voor doelgroeporganisaties (migranten, senioren, holebi's, ...) is de
gemeenschapsvormende functie veel belangrijker. We moeten rekening houden met de
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verschillen tussen de werksoorten. Een instelling heeft volgens het decreet in hoofdzaak een
educatieve functie, de andere functies worden ingevuld vanuit de educatieve functie. Een
vereniging moet de 4 functies invullen, maar deze zijn nevenschikkend. Kan elke werksoort
dan getoetst worden aan de 3 dimensies? Het gaat niet om de ene, grote definitie van
gemeenschapsvorming en de vraag wat nu wel of niet gemeenschapsvormend is, maar om
het herkennen van heel diverse stukjes gemeenschapsvorming die samen een sterk beeld
opleveren. De vraag is inderdaad ook of je je schuldig moet voelen omdat je de
gemeenschapsvormende functie niet op een aanwijsbare manier verbindt met de educatieve
functie. Je hebt als doelgroepvereniging misschien wel een aanwijsbare educatieve
(sensibiliserende) functie naar anderen toe. Maar ook dat kan de norm niet zijn om van
gemeenschapsvorming in het SCW te spreken. Ook een volkshogeschool kiest voor
bepaalde groepen wel en andere niet en beantwoordt dus niet aan het tweede criterium. Is
er alleen sprake van gemeenschapsvorming als er wisselwerking is tussen verschillende
groepen? Het verschil is dat SCW met een specifieke doelgroep (senioren, holebi's, ...) ook
als ze samenkomen om te sporten, werkt aan de versterking van het groepsgevoel en de
positionering als groep en niet als een verzameling van afzonderlijke individuen ten opzichte
van de samenleving. Dat doet een sportvereniging niet, daar gaat het alleen over sporten.
De dimensies gelden dus niet voor alle organisaties. Kan je dan zeggen dat niet de
afzonderlijke activiteit, maar de organisatie als geheel getoetst moet worden aan de
dimensies van gemeenschapsvorming?

• Het klopt wel dat voor een doelgroepenorganisatie het optreden als drukkingsgroep een
minstens even belangrijke functie is als gemeenschap vormen. Maar dat neemt niet weg dat
mensen gewoon bij elkaar brengen een waardevolle functie is en dat educatie niet per se
hoeft. Het bij elkaar brengen van mensen zorgt wel voor vormen van leren. Ontmoeting
tussen groepen, binnen een bepaalde groep: vraag is wat het meest efficiënt is om het doel
van gemeenschapsvorming te bereiken. Ontmoeting binnen een groep is een noodzakelijke
voorwaarde. Doet de dimensie sociale rechtvaardigheid dan terzake?
Gemeenschapsvorming is gewoon newspeak voor ontmoeting. Maar ontmoeten op zich is
toch niet voldoende. De vaststelling was dat ontmoeting belangrijk is, dat belet niet om meer
te doen. De Holebi-federatie heeft samengewerkt met VMG. Hoofddoel was de ontmoeting
tussen gehandicapte en niet-gehandicapte holebi's. Mensen hebben daar zeer veel van
elkaar geleerd. Waarom zou je constant moeten bewijzen dat iets educatief is? Het ging om
2 groepen die zich inleven in elkaars situatie. Maar dat gebeurt ook in een groep holebi's of
allochtonen onder elkaar. Gemeenschapsvormend bezig zijn, is toch meer dan mensen bij
elkaar zetten. Dat is een voorwaarde, maar niet voldoende. Het heeft ook te maken met de
bedoeling, de intentie. Als organisatie kies je een vorm (bvb. een moskeebezoek), het effect
is dat mensen van alles hebben geleerd, dat de tolerantie is toegenomen, omdat je daarvoor
de voorwaarden creëert zonder dat je deze effecten uitdrukkelijk vooropstelt voor de
deelnemers.

• De vraag is hoe je hier het gemeenschapsvormend en het leereffect van ontmoeting zal
expliciteren, zonder dat je zoals in het onderwijs de doelstellingen benoemt. Dit is eigen aan
de sociaal-culturele methodiek. Informele educatie heeft te maken met het creëren van een
context waarin ontmoeting een extra-dimensie krijgt: je beleeft iets, je leert, je verandert.

Hoe kunnen sociaal-culturele organisaties/werkers blijvend geattendeerd worden op het
belang van de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk? (Doel:
een aantal werkwijzen om werkers/organisaties alert te houden over de
gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk.)
• Op organisatieniveau is het gewenst profiel van medewerkers belangrijk. Op basis daarvan

kan men selecteren. In veel volkshogescholen is het probleem momenteel dat medewerkers
vroeger louter met educatie bezig waren en zich niet engageren voor de andere functies.

• Veel goede, gestolde ervaring blijft onzichtbaar. Organisaties en medewerkers vinden vaak
telkens opnieuw het warm water uit. Een organisatie-overstijgend initiatief van uitwisseling
van goeie praktijkervaringen zou interessant zijn. SoCiuS zou mensen die er in de praktijk
mee bezig zijn, kunnen uitnodigen om deze praktijk te beschrijven en de uitwisseling
stimuleren. Uitwisseling faciliteren kan niet alleen leiden tot praktijkverbetering maar ook tot
een beter zicht op het geheel en op basis daarvan tot argumenten ten opzichte van de
overheid. Uitwisseling kan door samen te komen, maar ook via een elektronisch platform.

VIS_V-08_05.10.2005_FC_IM 21-02-06 -14-



• Een belangrijke aanvulling is dat ook de vrijwilligers kunnen/moeten geattendeerd worden op
het belang van hun bijdrage tot gemeenschapsvorming en moeten gestimuleerd worden om
aan gemeenschapsvorming te doen. Het wat en hoe hebben ze zelf in handen.

• Alert houden, gebeurt door een dag als vandaag te organiseren.
• Organisaties werden uitgedaagd door de adviescommissie om zich te bezinnen over hun

invulling van de verschillende functies.
• Het decreet en de Memorie van Toelichting bieden geen houvast. Een gebalde visietekst

van de organisaties samen, met aandacht voor de grote verscheidenheid van aanpak, zou
een houvast kunnen zijn.

• Gezamenlijke denkmomenten zouden nuttig zijn.
• Een inventaris van mogelijke invullingen.

Hoe kan de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk
maatschappelijk zichtbaar gemaakt worden? (Doel: mogelijke pistes om de
gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk maatschappelijk meer
zichtbaar te maken).
• De nadruk ligt hier meer op de legitimering ten opzichte van de buitenwereld: als we zeggen

dat we een gemeenschapsvormende functie hebben, hoe maken we ze dan zichtbaar? Of
zeggen we: als Elchardus het zegt, zal het wel waar zijn. Een eerste vraag is: wie moet het
gezien hebben? Als we het hebben over de maatschappelijke zichtbaarheid, bedoelen we
dan het publiek, de (subsidiërende) overheid? Zoals we te gemakkelijk spreken over hét
SCW, spreken we ook te gemakkelijk over dé overheid. Er is niet alleen een minister van
cultuur, er zijn ook honderden steden en gemeenten en telkens andere sociaal-culturele
praktijken. 

• Belangrijk zijn biografische ervaringsverhalen waarmee je het voor anderen kan bewijzen.
Daar moet niet te veel 'bovenbouw' bovenop.

• Als je in een wijk een project opzet moet je aan politici tonen dat je project geslaagd is, de
betrokkenheid van burgers is daar één aspect van.

• Je moet oppassen met naar buiten treden: je kan niet zeggen dat gemeenschapsvorming
een resultaat is van, als je het niet expliciet tot doel hebt gesteld. Maar als je dat doet, lopen
de mensen weg. Eerst moet je mensen bij een vereniging krijgen, vanuit die versterkte
positie zullen ze een rol in de samenleving opnemen.

• De basis ligt niet wakker van de theorie.
• We realiseren gemeenschapsvorming zonder er op uit te zijn.
• Toch is zichtbaar maken belangrijk. Als een activiteit de streekkrant of lokale omroep haalt,

versterkt dit het collectieve gevoel 'ik ben niet op mezelf', 'wij' halen de regionale pers'.
• De soap 'Thuis' gaat zogezegd over het leven zoals het is, maar je hoort en ziet nooit iets

over het engagement van deze mensen. Daarvoor is geen plaats in de scenario's.
• Eigenlijk komen we al veel uit ons kot, maar we moeten het blijven herhalen.
• Er is een verschil tussen duidelijkheid voor jezelf en zichtbaarheid voor de buitenwereld.

Voor de individuele burger/voor (bij de vereniging) aangesloten groepen. Daarmee moet je
een interne discussie voeren.

• In het beleidsplan van een vereniging is daar rond een doelstelling geformuleerd: 80 % van
de bestuursleden is voldoende geïnformeerd over de sociaal-culturele methodiek. Je moet
daarmee beginnen: de vertaling maken (we beschikken niet over de woorden om
doelstellingen te vertalen naar de basis), cursus geven, benoemen waarmee mensen juist
bezig zijn. Je hebt het dan niet over 'gemeenschapsvormend' bezig zijn, maar over het
belang van wat zij doen in het eigen dorp.

• Wat als vormingsinstelling, volkshogeschool? Vormingsinstellingen en volkshogescholen
hebben geen leden of afdelingen. Ze werken wel samen met andere organisaties. Die
moeten de term 'gemeenschapsvorming' niet kennen, maar wel het aanbod aan
gemeenschapsvormende activiteiten en de ervaring dat ze 'tof' zijn. Hebben
volkshogescholen op dat vlak een eigen aanbod? Voor volkshogescholen is dit een
opdracht. Ze moeten daartoe samenwerkingsverbanden aangaan in de regio. Maar ze zitten
zelf nog met de vraag hoe ze de gemeenschapsvormende functie kunnen invullen. Er is dus
nood aan een duidelijke omschrijving. Maar het is nog te vroeg daarvoor.

• Alle werksoorten zouden afspraken kunnen maken over de rapportage over hun
werkzaamheden in relatie tot de in het decreet opgesomde functies. Deze rapportage zou
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anders zijn naargelang de functie. Het gaat om kwalitatieve rapportage, vanuit het eigen
inzicht. Uitgangspunt is dat je middelen krijgt van de overheid om bepaalde functies te
vervullen en dat je aantoont: dat is de output.

• Uitwisseling zou moeten gestuurd worden, zodat verwoord wordt wat volgens de sector
gemeenschapsvorming is. Nu is er geen document. Op die manier zou je kunnen
voorkomen dat een adviescommissie zegt: dit is het niet.
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