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Agenda
1. Goedkeuring van het verslag van 19.12.06;
2. Opvolging evaluatie decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk;
3. Varia en rondvraag.

29/09/2006

1.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 19.12.06
Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.

2.

Opvolging evaluatie van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk
Situering
- De voorzitter heeft contact gehad met Dirk Verbist rond het opzetten van een
overlegmoment met de adviescommissies. Het Kabinet leek geneigd om dit
overleg mee tot stand te brengen. Concrete afspraken rond timing en
aanpak zijn voorlopig nog niet gemaakt.
- Vanuit Socius wordt gevraagd om in de loop van de maand mei een overleg met de
Commissie Volksontwikkeling te kunnen hebben met betrekking tot de toetsing
van het decreet aan de sociaal-culturele methodiek.
- Op grond van welke criteria baseert de administratie haar evaluatie: beleidsplan of
documenten?
- Bezorgdheid over de manier waarop de administratie omgaat met de methodologie
van de visitatie
Æ uitgaan van beleidsplan of van realisaties?
Æ consequenties van een negatieve uitspraak?

Afspraken
1. De voorzitter neemt nogmaals contact op met Dirk Verbist om de gemaakte
afspraken in herinnering te brengen.
2. De voorzitter neemt contact op met Socius en plant het gevraagde overleg op
donderdag 11 mei 2006 om 9 u30.
3. Het overleg met de adviescommissies moet goed worden voorbereid
Æde voorzitter verwerkt de punten uit het advies van 20.04.05 tot een
inventaris van mogelijke vragen.
3.

Varia en rondvraag
* Aandacht voor inhoudelijke aspecten
Bij de evaluatie van het decreet zou meer aandacht moeten besteed worden aan inhoudelijke opties en visieontwikkeling.
Æ Welke richting gaan we uit met het sociaal cultureel werk?
Æ Wat speelt zich af op het lokale niveau?
Æ Hoe kunnen we dit aanpakken:
~ vertrekken vanuit wetenschappelijk onderzoek?
~ via reflectie van de organisaties zelf?
~ timing: nu nog te vroeg?
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Conclusie:
1. Het is een zinvol idee om bij te houden en over te dragen naar de nieuwe
strategische adviesraad.
2. Om dit idee te onderbouwen zal in de Commissie Volksontwikkeling een
overdrachttekst/inventaris worden gemaakt die via de Raad voor
Volksontwikkeling en Cultuurspreiding zal worden overgemaakt aan het
nieuwe adviesorgaan.
* Wijziging timing vergaderingen
- maandag 24 april 2006 wordt verplaatst naar donderdag 27 april 2006 om 14 u
- maandag 8 mei 2006 wordt verplaatst naar donderdag 11 mei 2006 om 9u30

Volgende vergadering: donderdag 27 april 2006 om 14u in zaal 0A3 van het
Arenberggebouw, Arenbergstraat 9 te 1000 Brussel
(gelijkvloerse verdieping)

Christine Bussche
secretaris

Jan De Braekeleer
voorzitter
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