Advies

Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk
8 januari 2021

Advies over operationele bijsturingen in het kader van de
coronamaatregelen
De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk brengt op eigen initiatief advies uit over enkele aspecten die
binnen het kader van de coronamaatregelen op korte termijn bijsturing vragen. Onderstaand advies
is het resultaat van enkele terugkoppelingsmomenten van de verschillende sectoren binnen de
sectorraad waarbij de effecten van de coronamaatregelen op hun werking werden toegelicht.
De SARC werkt intussen aan een overkoepelend advies waarin de strategische lijnen van het
relancebeleid aan bod komen.

Advies
Gecoördineerde lokale beleidsruimte
Lokale besturen beschikken over beleidsruimte om bijkomende maatregelen te nemen indien nodig.
Dit leidt ertoe dat in sommige steden of gemeenten verregaande maatregelen worden getroffen, die
soms stringenter zijn dan strikt noodzakelijk. De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk wijst op de nood
aan sturing van bovenaf. Lokale besturen moeten voldoende beleidsruimte behouden, maar met
voldoende garanties op de vrijwaring van rechten en vrijheden van burgers.
Bijkomend acht de sectorraad het zinvol om de besteding van de middelen van het noodfonds voor
de cultuur-, jeugd- en sportsector op lokaal niveau op te volgen; werden de middelen ingezet voor
een beleid ten gevolge van COVID-19 (op korte en lange termijn), of gaat het om de financiering van
vooraf gepland regulier beleid? De sectorraad vraagt enerzijds om deze aspecten te monitoren via de
lokale vrijetijdsmonitor. Omdat deze tool pas in 2023 een beeld kan geven van de situatie in 2020,
vraagt de sectorraad om naast deze monitoring , ook nu kort op de bal te spelen. Heel wat
organisaties in het veld houden lokaal de vinger aan de pols (vb. via bevragingen van lokale jeugd- of
sportactoren) en capteren snel signalen. Om op korte termijn te kunnen interveniëren is het daarom
aangewezen om samen te werk met deze veldactoren.
Omdat heel wat reguliere inkomstenbronnen droogliepen, zal een door- en heropstartinvestering
noodzakelijk zijn, zeker op het moment waarop er een duurzaam perspectief is om werkelijk opnieuw
van start te kunnen gaan. Er kan gedacht worden aan het uitwerken van de mogelijkheid voor lokale
besturen om hun investeringen (via een eenvoudige projectsubsidieregeling) gecofinancierd te zien.
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Het belang van persoonlijke contacten
Na onduidelijkheid met betrekking tot de een-opeenactiviteiten met kwetsbare doelgroepen, werd
door de bevoegde minister bevestigd dat in de huidige pandemiefase ook binnen de socio-culturele
sector individuele contacten mogelijk zijn. De beperkingen hebben enkel betrekking op de aard van de
activiteiten en niet op het type van organisatie. Zo mogen zowel sociaal-culturele organisaties als
welzijnsorganisaties zorg en welzijnsgerichte diensten aan huis verlenen, indien zij deel uitmaken van
het paritair comité 329.
De sectorraad is tevreden dat een-opeenactiviteiten met kwetsbare doelgroepen mogelijk zijn, en wijst
op de meerwaarde van deze contacten in het streven naar een warme samenleving. De sector kan het
psychologisch onbehagen en het isolement mee helpen bestrijden.
Omwille van de onduidelijkheid, vraagt de sectorraad om duidelijk te communiceren dat deze
activiteiten toegestaan zijn, gezien de lokale inbedding van heel wat initiatieven vraagt de sectorraad
met aandrang om ook lokale besturen te sensibiliseren.

Protocollen als basis
Het is een wankele oefening om een onderscheid te maken tussen professionals en vrijwilligers.
Mensen nemen met veel enthousiasme vrijwillig taken op, maar heel wat maatregelen sluiten het
engagement van de vrijwilligers onterecht uit (vb. enkel samenwerken met ‘professionele cateraars’).
De sectorraad wijst erop dat de protocollen het kader voor activiteiten en handelingen bepalen, het
zijn eenvoudige en toepasbare veiligheidsregels waar iedere burger, los van het statuut waarbinnen
ze uitgevoerd worden, zich aan dient te houden. Burgers die een vrijwillig engagement opnemen en
zich aan de uitgetekende procedures houden, moeten dus de mogelijkheid hebben om handelingen
te stellen die nu enkel voor professionele werkkrachten toegelaten zijn. Indien de sector het nodig acht
of indien uit de praktijk een spanning opduikt, kunnen binnen de protocollen specifieke
aandachtspunten worden geformuleerd.

Afstemming tussen sectoren
In het veld ontstaan onduidelijkheden door verschillende maatregelen voor verwante activiteiten
binnen en verschillende context. Binnen de sociaal-culturele sector worden soortgelijke activiteiten
georganiseerd die ook binnen onderwijs, dko en sport plaatsvinden, en waar wel opening voor
gecreëerd wordt, zoals bijvoorbeeld dans, vorming, etc. Het is voor deelnemers/cursisten zeer
verwarrend waarom er binnen de ene context wel nog een bepaalde vorm van activiteit mogelijk is,
maar niet binnen de sociaal-culturele context.
De aangekondigde kleurenbarometer zou hierop een antwoord bieden door afstemming van
maatregelen binnen perifere sectoren, maar die kwam er voorlopig nog niet. De kleurcodes in het
protocol voor cultuur, en de koppeling aan de kleurenbarometer, moesten helderheid geven aan
burgemeesters en gouverneurs om niet zelf ongebreidelde maatregelen te nemen. De sectorraad blijft
aandringen op deze afstemmingsoefeningen en heldere communicatie naar lokale besturen.
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