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Advies betreffende het profiel van de leden van de adviescommissie
bewegingen
SITUERING
Het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk biedt elke nieuwe
beleidsperiode de mogelijkheid aan nieuwe bewegingen om een erkennings- en
subsidieaanvraag in te dienen (tegen uiterlijk 1 januari 2015) en aan reeds erkende
bewegingen om een financieel behoefteplan in te dienen (tegen uiterlijk 1 februari 2015). Deze
aanvragen worden door een adviescommissie beoordeeld.
Artikel 18, §2 van het decreet en artikel 55 van het uitvoeringsbesluit bepalen dat de raad, die
bevoegd is voor de adviesverstrekking in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk,
uitgenodigd wordt om een advies uit te brengen in verband met het profiel van de leden van
de adviescommissie.
In 2003 werd door de toenmalige Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding een advies
uitgebracht betreffende het profiel van de leden van de advies- en beoordelingscommissies
voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. Met het oog op een (gedeeltelijke) hersamenstelling
van de adviescommissie bewegingen nodigt het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk de
Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk uit om ter uitvoering van deze bepalingen uit het decreet
en het besluit opnieuw advies te geven over het profiel van de leden.
ADVIES
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk kan zich vinden in de bestaande criteria maar wenst
een expliciete link tussen de visitatiecommissie en de adviescommissie toe te voegen. De
aanwezigheid van de leden van de visitatiecommissie in de adviescommissie vormt een
meerwaarde omdat de expertise uit de visitatiecommissie kan worden meegenomen.
Bovendien vraagt de sectorraad om praktijkervaring in het sociaal-cultureel werk te vervangen
door affiniteit met de sector van het sociaal-cultureel werk. Dit begrip gaat ruimer dan louter
praktijkervaring.
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Het profielkenmerk objectief oordeelsvermogen betreft volgens de sectorraad een filosofisch
begrip dat geschrapt kan worden. Ook bereidheid tot duidelijke communicatie over de
beoordeling van de dossiers kan niet als een profielkenmerk worden beschouwd.
Tot slot vraagt de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk om het gedateerde begrip sekse te
vervangen door gender.
Na doorvoering van deze wijzigingen komt de sectorraad tot volgende profielkenmerken:
- openheid en respect voor de grote diversiteit in de sector;
- bereidheid tot gewetensvolle lectuur en beoordeling van de ingediende dossiers;
- neutraal en onafhankelijk staan ten aanzien van voorgelegde dossiers;
- oriëntatie op collectieve besluitvorming;
- discrete houding ten aanzien van de inhoud van de dossiers
De Sectorraad Sociaal-Cultureel werk herhaalt de bijkomende aanbevelingen aan de minister
van Cultuur:
in de samenstelling van de verschillende commissies wordt gestreefd naar
verscheidenheid inzake gender, leeftijd, beroep en ervaring, achtergrond en
herkomst;
voorzitter en ondervoorzitter mogen niet van hetzelfde geslacht zijn;
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk vraagt om zorg te dragen voor voldoende aanwezigheid
van volgende specifieke kundigheden, in hoofde van de commissie:
er wordt gestreefd naar de aanwezigheid van minimaal twee leden met ervaring in
de visitatiecommissie van de bewegingen;
gedegen kennis van en affiniteit met het werkveld, inzonderheid van de werksoort
waarover de commissie advies verstrekt;
gedegen kennis en kunde over beleidsplanning;
goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid over de resultaten van
de werkzaamheden en bereidheid om hier duidelijk over te communiceren.
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