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Oproep voor de pool van deskundigen voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Op 1 januari 2018 trad het nieuwe decreet dat de subsidiëring en erkenning van het sociaalcultureel volwassenenwerk regelt in werking. Het nieuwe decreet geeft het sociaal-cultureel
volwassenenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen
waarmaken in een veranderende samenleving. Het is een stimulerend kader geworden waarbij de
inzet op inhoudelijke kwaliteit en zakelijke professionalisering hand in hand gaan.
Het decreet zet de lijnen uit voor een evaluatie- en beoordelingscyclus1, waarbij de werking van
gesubsidieerde sociaal-culturele volwassenenorganisaties per beleidsperiode van vijf jaar wordt
getoetst aan een zorgvuldig uitgebouwd evaluatie- en beoordelingskader. De globale inhoudelijke
en praktische aanpak van de evaluatie en de beoordeling is door de Adviescommissie sociaalcultureel volwassenenwerk uitgewerkt in een protocol. Het protocol biedt informatie en een
afsprakenkader waarop alle betrokken actoren bij de evaluatie en de beoordeling kunnen
terugvallen.
De evaluatie en beoordeling worden uitgevoerd door visitatie- en beoordelingscommissies. Deze
worden samengesteld uit een pool van externe deskundigen. De pool van externe deskundigen
werd op 9 februari 2018 benoemd door Vlaams Minister van cultuur. De benoeming loopt tot 31
december 2021. Om de bestaande pool van externe deskundigen voor deze visitatie- en
beoordelingscyclus te versterken, zoekt de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur geëngageerde
deskundigen met expertise in:
- het sociaal-cultureel volwassenenwerk
- belendende sectoren
- het werken met doelgroepen of kansengroepen
- het zakelijke beleid van een organisatie.
Als externe deskundige word je onder andere ingeschakeld in de beoordeling van de

subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking met een
relevantie en uitstraling voor het Nederlandse taalgebied (en het tweetalige gebied BrusselHoofdstad).
1

Het decreet spreekt over “beoordeling” wanneer het gaat over de toekomst, en “evaluatie” wanneer het gaat
over het heden en verleden. Beleidsplannen worden beoordeeld, voortgangsrapporten worden geëvalueerd.
“Kwaliteitsbeoordeling” is in deze het overkoepelende begrip dat beide processen verenigt.

Situering
Voor de beleidsperiode 2016-2020 werd de werking van de sociaal-culturele
volwassenenorganisaties in de loop van 2018 geëvalueerd door visitatiecommissies. De
volgende stap is de beoordeling van de subsidieaanvraag 2021-2025 van de sociaal-culturele
volwassenenorganisaties die uiterlijk op 31 december 2019 wordt ingediend. Het kan hierbij
zowel gaan om de subsidieaanvraag van organisaties die al gesubsidieerd worden via het
decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, als van nieuwe organisaties. Deze
subsidieaanvragen worden beoordeeld door beoordelingscommissies. Het decreet schrijft
voor dat een beoordelingscommissie bestaat uit de samenvoeging van twee
visitatiecommissies. Zij zullen de subsidieaanvragen van een twintigtal organisaties
beoordelen en een subsidieadvies voor de volgende beleidsperiode aan de Vlaamse Regering
formuleren.

Timing: januari – juli 2020
Concreet start de beoordelingsprocedure in januari 2020 en mondt ze op 15 april 2020 uit in
een gemotiveerd preadvies aan de betrokken organisaties. Deze krijgen vervolgens 14 dagen
tijd voor een eventuele schriftelijke reactie. De beoordelingscommissies behandelen deze
schriftelijke reactie en formuleren uiterlijk op 15 juli 2020 een definitief advies aan de
subsidieaanvrager en de Vlaamse Regering.

Rollen en opdracht
De beoordelingscommissie bestaat uit acht externe deskundigen (commissieleden), waarvan
de meerderheid betrokken was bij de visitatieronde van 2018, én een externe deskundige die
de rol van voorzitter waarneemt. Via deze oproep worden zowel extra commissieleden als
voorzitters gezocht.
Algemeen
-

-

In de periode februari - juni 2020 worden een aantal commissievergaderingen gepland om
tot een gezamenlijk oordeel te komen over maximaal 20 subsidieaanvragen en schriftelijke
reacties op het preadvies. Je bent aanwezig op de vergaderingen en reflecteert vanuit een
open en kritische houding en samen met de andere commissieleden met het oog op een
geargumenteerde beoordeling.
Je speelt een sleutelrol in de uitvoering van het evaluatie- en beoordelingsproces. Je hebt
daarom ook als opdracht te reflecteren over het verloop van deze processen en te
signaleren aan de administratie op welke vlakken het evaluatie- en beoordelingsproces
na de beleidsperiode kan worden geoptimaliseerd.

Commissielid
-

Ter voorbereiding van de commissievergaderingen neem je de dossiers grondig door en
maak je een schriftelijke voorbereiding.
Er wordt gewerkt met een systeem van hoofd- en bijlezers: drie hoofdlezers zullen de
subsidieaanvraag beoordelen, de vijf andere leden van de beoordelingscommissie zullen
via peer review de kwaliteit van de beoordeling versterken en nagaan of ze op basis van
de beschikbare informatie tot eenzelfde beoordeling zouden komen. Aangezien elke
commissie maximaal 20 subsidieaanvragen beoordeelt, betekent dit dat elk commissielid

maximaal 8 subsidieaanvragen van maximaal 80 pagina’s zal moeten behandelen als
hoofdlezer.
Voorzitter
-

-

Je bereidt de commissievergaderingen voor in samenwerking met de secretaris van de
beoordelingscommissie (een medewerker van het Departement Cultuur, Jeugd en Media)
en zit de vergaderingen voor.
Je bent niet stemgerechtigd, bewaakt de correcte toepassing van de
beoordelingsmethodiek en begeleidt met dat doel voor ogen de groepsdynamiek in de
beoordelingscommissie. Je waakt erover dat de discussie evenwichtig verloopt en het
advies evenwichtig en correct gemotiveerd wordt.
Naast de commissievergaderingen wordt na opmaak van het preadvies een overleg tussen
administratie en voorzitters van de beoordelingscommissies georganiseerd met het oog
op het formuleren van het voorstel van de subsidie-enveloppe. Je neemt op een
constructieve en actieve wijze deel aan dit overleg.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk? Stel
je kandidaat en dan word je misschien opgenomen in de pool van externe deskundigen die de
evaluatie en de beoordeling van de sociaal-culturele volwassenenorganisaties uitvoert.
Wat bieden we:
-

-

Een grondige toelichting over het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, de
beoordelingscriteria en de werking van beoordelingscommissies
Deskundige begeleiding door de administratie
Een visitatie- en beoordelingskader opgesteld door de adviescommissie
Een uitgelezen kans om van dichtbij kennis te maken met de werking van een aantal sociaalculturele volwassenenorganisaties
Een financiële vergoeding van maximaal 120 euro per dag (60 euro per halve dag) om aan
vergaderingen deel te nemen. Voor externe deskundigen die optreden als voorzitter wordt
dat presentiegeld verhoogd tot 90 euro per dagdeel.
Een forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van een dossier.
Een reisvergoeding

Hoe verloopt de procedure:
1) De administratie stelt in samenwerking met de sectorfederatie en het steunpunt een pool
van kandidaat externe deskundigen voor de samenstelling van visitatie- en
beoordelingscommissies op.
2) De administratie bezorgt de pool van kandidaat externe deskundigen aan de minister die
externe deskundigen kan toevoegen of schrappen.
3) De minister benoemt een pool van externe deskundigen voor de samenstelling van
visitatie- en beoordelingscommissies.
4) De administratie staat in voor de samenstelling van de visitatie- en beoordelingscommissies.
Hoe stel je je kandidaat:
Registreer je voor zondag 5 mei 2019 als kandidaat in de kandidatendatabank op
www.iedereenkanzetelen.be. Vink onder het tabblad ‘sociaal-cultureel werk’ in het vak interesses
de pool externe deskundigen sociaal-cultureel volwassenenwerk aan. Bent u geïnteresseerd om

voorzitter te zijn van een beoordelingscommissie? Vink dan ook dit vakje aan. Als je in aanmerking
komt, nemen wij contact met je op.
Let op: Lidmaatschap van de commissies is onverenigbaar met:
een verkozen politiek mandaat
een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet
een functie als personeelslid van een gesubsidieerde sociaal-culturele
volwassenenorganisatie
- een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het steunpunt Socius
- een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de sectorfederatie De
Federatie
- een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de SARC
-

Vragen?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Miro Burgelman op 02/553 42 15 of via
Miro.burgelman@cjsm.vlaanderen.be of contacteer het algemeen nummer 02/553 06 30 of
sociaalcultureel@vlaanderen.be.

