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1. Hoe hebben u en 
uw medewerkers de 
lockdown en het an-
ders werken ervaren? 

“We hebben de collega’s be-
vraagd: heeft anders werken 
tijdens de lockdown de werk- 
en privébalans verbeterd? 
Driekwart van de collega’s 
vindt van wel, maar persoon-
lijk moet ik ‘nee’ antwoorden. 
Want het is niet gewoon an-
ders werken, het is anders 
werken tijdens de lockdown. 
Ik heb vier kinderen, er komt 
veel extra werk bij kijken. Je 
krijgt daardoor een vertekend 
beeld van wat anders werken 
en afstandswerken kunnen 
zijn. We hebben na 13 maart 
snel geschakeld en we slagen 
erin om het werk te doen dat  

 
we moeten doen. We hebben 
wat vertraging hier en daar, 
al heeft dat ook te maken 
met de strakke en moeilij-
ke timing van procedures of 
de omvang van dossiers. Dé 
reden waarom mensen toch 
willen terugkeren naar het 
Arenberggebouw, zo blijkt 
uit de enquête, is om elkaar 
te zien. We werken allemaal 
aan dezelfde doelen en dit 
alleen vanop afstand doen 
is op termijn nefast. Als we 
bijvoorbeeld procedures en 
beleid gaan evalueren, weet 
ik niet of dat vanop afstand 
met de juiste diepgang kan. 
We bekijken nu aan de hand 
van de enquête hoe wij ons 
intern kunnen heroriënteren. 
Ik dacht in het begin dat alles 
weer het oude zou worden 

zodra die coro- 
nacrisis overge-
waaid was. De 
mens is zo’n ge-

woontedier. Maar ik ben tot 
het voortschrijdend inzicht 
gekomen dat we effectief 
anders gaan werken. De sa-
menleving komt nu weer op 
gang met richtlijnen en voor-
schriften om de verspreiding 
van dat virus te beperken 
en dat verandert niet zolang 
er geen vaccin is. Dat is een 
andere mindset, ook voor de 
amateurkunsten, het sociaal- 
cultureel volwassenenwerk en 
alle verenigingsleven. Het is 
niet zo dat alles met wat vei-
ligheidsmaatregelen gewoon 
hervat. Je mag geen doem-
denker zijn, maar het is op-
merkelijk hoe zo’n virusje met 
een ongeziene snelheid de 
samenleving verandert en op 
de korte termijn disruptiever 
is dan het internet.”

Quarantaineklets: vijf vragen aan Bart De Boiserie

Plannen wanneer 
plannen onmogelijk is

Het coronavirus heeft lak aan deadlines. Ook tijdens de lockdown 
dienden plannen gemaakt en procedures gevolgd. Maar nood breekt 
wet: de crisis zag een flexibelere samenwerking van het sociaal- 
cultureel volwassenenwerk en de amateurkunsten met de adminis-
tratie. Kan het ook met minder regeltjes en papierwerk en meer 
vertrouwen nu we weer aarzelend het zonlicht in stappen? Een ges-
prek met Bart De Boiserie, teamverantwoordelijke Sociaal-cultureel 
Volwassenenwerk op het departement Cultuur, Jeugd en Media.
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2.  Wij hebben bij De 
Federatie snel moe-
ten schakelen, ook in 
de samenwerking met 
de administratie en 
kabinetten, om goede 
afspraken te maken, 
bijvoorbeeld over de 
termijnen van beoor-
delingen, de snellere 
uitbetaling van voor-
schotten, afspraken 
over crisismaatregelen 
of de heropstart. Het 
leek de klassieke ver-
houding wat dooreen 
te schudden. Hoe an-
ders was deze manier 
van werken voor u?

“Op een gegeven moment 
moest je in deze situatie snel 
informatie kunnen uitwisselen 
om beslissingen te nemen als 
administratie of minister. In 
crisissituaties gaat een relatie 
wat anders liggen, ze wordt 
directer omdat je voor geza-
menlijke belangen staat. In 
andere omstandigheden zijn 
die belangen er ook, maar 
dan hebben we meer tijd om 
daarover in overleg te gaan 
en meer beredeneerd en 
met een langere tijdshorizon 
te werk te gaan. Nu werden 
die lijnen plots veel korter. 
Al is die relatie voor mij altijd 
wel belangrijk. In 2018 is ons 
team sociaal-cultureel werk 
en jeugdwerk samengesteld 
met veel jonge en nieuwe col-
lega’s. We hebben gezocht 
welke principes onze werking 
inspireren en waaraan we ons 

 
handelen toetsen. Een goe-
de relatie met de sector – De 
Federatie en de organisaties  
zelf –, de sector kennen en 
uitleggen wat wij doen en 
waarom, dat is belangrijk. Ik 
zou graag structureel overleg 
hebben met de sector, in de 
vorm van een reflectiegroep 
zoals we bij het jeugdwerk 
doen. Het intersectoraal over-
leg met de steunpunten en 
belangenbehartigers is in die 
zin een stap vooruit.”

3. Kunnen wij uit 
deze crisis lessen trek-
ken? Wat kan en moet 
soepeler dan voor 13 
maart?

“Snel schakelen houdt ook 
gevaren in. Door de situatie 
kan je bepaalde dingen doen, 
denk maar aan het Noodde-
creet van de Vlaamse rege-
ring dat goedgekeurd wordt 
door een Vlaams Parlement 
dat de regering een kader 
geeft waarbinnen ze korte 
lijnen mag hanteren. Maar ik 
blijf het toch belangrijk vinden 
dat je een aantal democra- 
tische basisregels respecteert, 
en dat geldt evenzeer op het 
niveau van een administratie. 
Ook daar zijn regels om tot 
besluitvorming te komen, ik 
vind niet dat de korte lijnen in 
een crisis het nieuwe normaal 
moeten worden. Al moet je 
er wel oog voor hebben dat 
je je niet verliest in bureaucra-
tie. Misschien kunnen we daar 
wel wat gas terugnemen.  

Tijdens de Covid-19-crisis 
hebben we bijvoorbeeld voor 
onze bureaucratische checks 
& balances de regels wat an-
ders moeten invullen omdat 
alles digitaal verliep en dat 
was soms handig. Toch blijf ik 
het belangrijk vinden dat de 
principes van de democratie 
en de rechtstaat worden ge-
respecteerd.”

4. Tijdens de lock-
down en de heropstart 
is de rol van onze or-
ganisaties en sectoren 
dikwijls heel anders 
ingevuld, bijvoorbeeld 
via een digitaal aanbod 
of solidariteitsacties. 
Denkt u dat er vandaag 
fundamenten worden 
gelegd om op voort 
te bouwen tijdens de 
maatschappelijke re-
lance?

“Ik herinner me een telefoon 
van een organisatie vorige 
maand. We hadden het even 
over hun financiële plaat-
je. Ze hadden nu nog geen 
probleem met de lidgelden, 
maar ze vroegen zich wel af 
wat hen de komende jaren te 
wachten staat. Hebben men-
sen tijdens de lockdown waar 
voor hun geld gekregen? Wil-
len sponsors nog investeren 
als je bereik veel beperkter 
is? Liggen er kansen door de 
crisis? Er zullen organisaties 
zijn die daar inderdaad op 
inspelen en andere minder. 
Wat ik daar, vanuit mijn rol 
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“Misschien is deze crisis 
wel een aanleiding om stil 
te staan bij de zin en de 
onzin van strategische 
beleidsplannen”

als overheidsmanager, zelf uit 
leer? We beoordelen nu met 
commissies beleidsplannen  
die geschreven zijn in een  
maatschappelijke context 
waarin we lang op voorhand 
konden plannen. Dat staat 
nu op losse schroeven, heel 
wat organisaties weten nog 
niet welke de krijtlijnen zullen 
zijn. Hoe voorwaardelijk zijn 
beleidsplannen nu? Hoe ga je 
met commissieleden die plan-
nen op een degelijke manier 
beoordelen? Op basis waar-
van kan een overheid zeggen: 
hier gaan we gemeenschaps-
geld in investeren? Misschien 
is deze crisis wel een aanlei-
ding om stil te staan bij de zin 
en de onzin van strategische 
beleidsplannen. Er is nu toch 
angst bij organisaties: welke 
mate van wendbaarheid zal 
de overheid aanvaarden? Dat 

merk je bijvoorbeeld sterk in 
het jeugdwerk. Daarover hel-
der communiceren is voor ons 
een uitdaging. Het Amateur-
kunstendecreet kan een eer-
ste testcase zijn om te kijken 
hoe we daar andere klemto-
nen kunnen leggen.”

5. U bent nu tweeën-
eenhalf jaar teamhoofd 
sociaal-cultureel werk. 
Lang genoeg om een 
eerste balans op te ma-
ken. Waar bent u fier 
op? Welke ambities 
hebt u nog?

“Ik ben ontzettend trots op 
wat ons team de afgelopen 
twee jaar gedaan heeft. Een 
heel nieuw team, een heel an-
dere werking van het depar-
tement, een nieuw beleidska-
der voor het sociaal-cultureel 

volwassenenwerk, een nieuw 
Circusdecreet, het dossier 
talentontwikkeling bij de 
Amateurkunsten, de World 
Choir Games: er is straf werk 
geleverd. Dit jaar lopen er 
beoordelingsrondes in het 
decreet Sociaal-cultureel Vol-
wassenenwerk, in het Circus-
decreet en is er een erken-
ningsronde in het jeugdwerk. 
Dat is erg veel in één jaar tijd. 
Het is een hele uitdaging om 
daarvoor de juiste structuren 
en planning te organiseren. 
De ambitie is om dat verder 
te ontwikkelen, werk te ma-
ken van kennis- en expertise- 
opbouw, te gaan voor verdie-
ping, ook door opnieuw the-
matische aanspreekpunten te 
organiseren.”


