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Vraag 1: Wat is onze (sociaal-culturele) visie op gemeenschaps-
vorming?

UIT DE DISCUSSIETEKST

In de aangeleverde discussietekst worden twee benaderingswijzen van gemeenschapsvorming tegen elkaar uitge-

speeld. De eerste gaat over gemeenschapsvorming in termen van “verantwoord burgerschap als burgerdeugd”, de 

tweede gaat over gemeenschapsvorming in termen van “de (permanente) realisatie van burgerschap”. Zich base-

rend op een aantal historische analyses, bekritiseert de auteur onder meer het “wij-zij-gevoel” dat telkens opnieuw 

gecreëerd wordt vanuit diverse (traditionele) gemeenschapsvormende initiatieven. Tussen de lijnen door valt ook 

te lezen dat de tweede benadering van gemeenschapsvorming de voorkeur geniet. Vanuit haar gemeenschapsvor-

mende functie moet het sociaal-cultureel werk niet zozeer “het algemeen belang” dienen (dat bestaat trouwens 

niet meer), maar eerder partner zijn in het maatschappelijk debat. De stelling van de auteur is dat het sociaal-cul-

tureel werk – op basis van haar gemeenschapsvormende functie – mee vorm moet geven aan de definiëring van 

maatschappelijke problemen en kwesties. Dit alles zegt natuurlijk weinig over de huidige concrete sociaal-culturele 

praktijken waarin dagelijks vorm gegeven wordt aan de of een gemeenschap. Hoe verhouden de actuele sociaal-

culturele praktijken zich tot de analyses die gemaakt worden in deze discussietekst en hoe luidt een gemeenschap-

pelijke visie van het sociaal-cultureel werk op gemeenschapsvorming? 

VRAGEN VOOR DE WERKSESSIE

1. Is het terecht de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk te vertalen in termen van 

 “burgerschap”? 

2. Welke (andere) vertalingen van gemeenschapsvorming zijn mogelijk vanuit de sociaal-culturele praktijk(en)? Hoe 

vertaal jij/vertaalt jouw organisatie de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk?

3. Op welke verschillende wijzen kunnen sociaal-culturele praktijken vorm geven aan “de definiëring van maat-

schappelijke problemen” i.p.v. enkel “in te spelen op maatschappelijke problemen”?

4. Gegeven de antwoorden op de voorgaande vragen, hoe luidt onze visie op de gemeenschapsvormende functie 

van het sociaal-cultureel werk? Wat is de (sociaal-culturele) kern van deze visie?

In deze werksessie is het de bedoeling te komen tot: 

• Visionaire criteria/bakens inzake de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk;

• Een eerste verkenning van strategieën om het maatschappelijk debat gaande te houden respectievelijk de 

    probleemdefiniëring mee te bepalen.
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Vraag 2: Welke wezenlijke bijdrage kan het sociaal-cultureel werk 
leveren tot gemeenschapsvorming?

UIT DE DISCUSSIETEKST

In de discussietekst wijst professor De Bie wijst ons – terecht – op het feit dat sociale verhoudingen er altijd zijn. 

Ze stelt dat gemeenschapsvorming hoe dan ook vorm krijgt vanuit de dagelijkse praktijken van individuen. Dit 

gebeurt met of zonder enige tussenkomst van het sociaal-cultureel werk. Vanuit ieders individueel permanent 

proces van identiteitsvorming zijn er telkens raakvlakken met de gemeenschap. Gemeenschapsvorming vanuit een 

professionele en interventielogica, gaat dan ook – aldus de auteur – over de ondersteuning van het voortdurend 

(her)schrijven van de eigen verhalen van de deelnemers. Deze verhalen hebben te maken met het vormgeven aan 

de individuele autonomie in relatie tot sociale verbondenheid. De twee fundamentele vragen die zich hierbij aandie-

nen gaan over a) of het sociaal-cultureel werk een bijdrage te leveren heeft in de sociale verhoudingen en b) zo ja, 

welke de specifieke bijdrage van het sociaal-cultureel werk daarbij dan wel kan/dient te zijn? 

VRAGEN VOOR DE WERKSESSIE

1. Welke zijn goede praktijken in het sociaal-cultureel werk inzake gemeenschapsvorming?

2. Wat zijn criteria om deze als ‘goede’ praktijken te beschouwen?

3. Welke andere dan sociaal-culturele praktijken ken je inzake gemeenschapsvorming?

4. Rekening houdend met de antwoorden op de voorgaande vragen, wat is (of kan) de specifieke meerwaarde van 

het sociaal-cultureel werk (zijn) inzake gemeenschapsvorming gegeven de huidige decretale/beleidsmatige con-

touren?

In deze werksessie is het de bedoeling te komen tot: 

• Een overzicht van hoe gemeenschapsvorming nu reeds ingevuld wordt vanuit de bestaande sociaal-culturele 

praktijken 

• Realistische criteria/bakens om te kunnen spreken over de specifieke en eigen bijdrage van het sociaal-

    cultureel werk inzake gemeenschapsvorming.
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Vraag 3: Welke meerwaarde kan samenwerking met andere 
partners bieden bij initiatieven van gemeenschapsvorming?

UIT DE DISCUSSIETEKST

De discussietekst biedt op het vlak van samenwerking weinig concrete aanknopingspunten. Inhoudelijk kunnen we 

op basis van de discussietekst wel een aantal aandachtspunten afleiden die kenmerkend kunnen zijn voor de/een 

sociaal-culturele bijdrage. Deze aandachtspunten zijn onder meer: 

• de mate waarin er ruimte is om mensonwaardige sociale verhoudingen aan te kaarten;

• de mate waarin er ruimte is om niet alleen aan probleemoplossing te doen, maar ook aan probleemdefiniëring;

• de mate waarin mogelijkheden geboden worden om (voortdurend) nieuwe identiteiten te ontwikkelen;

• de mate van pluriformiteit.

De vraag hierbij is waar en hoe het sociaal-cultureel werk een meerwaarde kan of weet te bieden in de samenwer-

king met andere maatschappelijke partners en wat daar dan specifiek sociaal-cultureel aan is. 

VRAGEN VOOR DE WERKSESSIE

1. Welke zijn mogelijke partners om mee samen te werken inzake gemeenschapsvorming?

2. Zie je bij initiatieven van gemeenschapsvorming die andere actoren nu reeds opnemen een rol weggelegd voor 

het sociaal-cultureel werk? Zo ja, welke?

3. Zie je bij gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk een rol weggelegd voor andere part-

ners? Zo ja, welke?

4. Gegeven de antwoorden op de voorgaande vragen, wat zou de specifieke meerwaarde van het sociaal-cultureel 

werk kunnen zijn? Waarom gebeurt samenwerking in deze nu wel of nog niet?

In deze werksessie is het de bedoeling te komen tot: 

• Een overzicht van mogelijke partners om mee samen te werken inzake gemeenschapsvorming;

• Een overzicht van de knelpunten, moeilijkheden maar ook kansen bij samenwerking met andere actoren 

inzake gemeenschapsvorming;

• De specifieke sociaal-culturele bijdrage in het kader van samenwerkingsverbanden.
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Vraag 4: Waaraan dienen realisaties van gemeenschapsvorming in 
het sociaal-cultureel werk te voldoen?

UIT DE DISCUSSIETEKST

In de discussietekst worden drie dimensies uitgezet om aan de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cul-

tureel werk vorm te geven. 

• De functionele dimensie: gaat over de bijdrage en meerwaarde die het werk levert t.a.v. een pluriforme en 

meervoudige identiteitsontwikkeling. Concreet gaat dit over het feit of we de ruimte weten te bieden aan een 

voldoende verscheidenheid aan groepen, of we al dan niet deelnemers/groepen uitsluiten en of we (kunnen) 

voorzien in diverse en desgevallend conflicterende zienswijzen m.b.t. het/een samenleven

• De dimensie van de sociale rechtvaardigheid: gaat over de vraag welke deelnemers/groepen we door ons han-

delen uitsluiten of gewoonweg – vanuit de logica der dingen – steeds opnieuw vergeten. 

• De dimensie van de pluraliteit: gaat over de ruimte die we vanuit ons professioneel dan wel vrijwillig engage-

ment weten te organiseren inzake meningen, oordelen, maar ook emoties en verlangens van de deelnemers

De discussietekst gaat er bovendien van uit dat de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk 

zonder meer evident is of zou moeten zijn. We kunnen daar gerust van uitgaan, maar hoe maken we dit blijvend 

duidelijk t.a.v. a) sociaal-culturele werkers en b) de buitenwereld respectievelijk de samenleving, de maatschappij? 

VRAGEN VOOR DE WERKSESSIE

1. Welke zijn – naast de in de discussietekst opgesomde – andere dimensies om te kunnen spreken over een 

“gemeenschapsvormend” initiatief? 

2. Hoe kunnen sociaal-culturele organisaties/werkers blijvend geattendeerd worden op het belang van de gemeen-

schapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk? 

3. Hoe kan de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk maatschappelijk meer zichtbaar 

gemaakt worden? 

In deze werksessie is het de bedoeling te komen tot: 

• Een aanvulling en/of herdefiniëring van de criteria uit de discussietekst?

• Een aantal werkwijzen om werkers/organisaties alert te houden m.b.t. de gemeenschapsvormende functie van              

het sociaal-cultureel werk;

• Mogelijke pistes om de gemeenschapsvormende functie van het sociaal-cultureel werk maatschappelijk meer      

zichtbaar te maken.


