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de nieuwe lichting
Op 1 januari 2021 start de nieuwe beleidsperiode voor de organisaties die erkend en gesubsidieerd worden vanuit het decreet Sociaalcultureel Werk. Welke organisaties dit zijn, is
momenteel nog niet bekend. Minister Jambon
beslist daarover definitief op (uiterlijk) 1 oktober 2020. Wel zeker is dat een recordaantal van
39 organisaties – die nog niet eerder erkend
werden binnen het decreet – hun kans waagden en een beleidsplan indienden. Hier alvast
een blik op enkele organisaties van deze veelbelovende nieuwe lichting.

Refu Interim is geen écht interimkantoor. Ze zoeken vrijwilligerswerk voor mensen die nieuw in België zijn. Via workshops,
activiteiten en bezoeken laten ze hun vrijwilligers kennismaken met verschillende sectoren, organisaties en projecten in
de buurt. Ze zoeken naar de juiste match en zorgen voor het
eerste contact. Pintjes tappen op een festival, de schouders
zetten onder de speelpleinwerking, koken in de keukenploeg,
mee acteren in een theaterproductie, een festival opbouwen
of afbreken... ze doen het allemaal!
Waarom? Omdat hun vrijwilligers graag willen helpen en actief
willen bezig zijn. Omdat het een leuke, snelle en flexibele manier is om taal te oefenen en je sociaal netwerk uit te breiden.
En omdat het kansen biedt om talenten in te zetten en te ontwikkelen, en (werk)ervaring op te doen. Ontstaan op ‘Batahlan’
op de Gentse Feesten van 2016, uit de creatieve breinen van
cirQ vzw, zien ze diversiteit van dag 1 als opportuniteit, eerder
dan als een uitdaging. Met vrijwilligerswerk als hefboom voor
integratie, wederzijdse ontmoeting, informeel leren, gemeenschapsvorming en maatschappelijk engagement. Naast Gent
zijn ze momenteel ook actief in Sint-Niklaas, Lokeren, Oostende, Menen, Kortrijk, Brugge en vanaf 2021 ook Leuven.
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Sinds 2014 helpt Growfunding
vzw individuen en organisaties
crowdfundingcampagnes
te
realiseren. Ze werken samen
met burgers, verenigingen,
overheden, kennisinstellingen
en ondernemingen om netwerken en draagvlak te bouwen
voor (boven)lokale sociaalculturele projecten met een
maatschappelijke meerwaarde. Denk bijvoorbeeld aan het
Antwerpse Solidariteitsfonds,
dat burgers in een kwetsbare
positie ondersteunt, of Bar Eliza, een zomerbar die de buurt
rondom het Elizabethpark in
Brussel weer samenbracht.
In de komende jaren zal Growfunding in de hele Vlaamse Gemeenschap crowdfunding inzetten om onze maatschappij
hechter en veerkrachtiger te
maken. Zij zullen burgers uitdagen en helpen om zichzelf te
organiseren om ruimtelijke, sociale, culturele, economische,
ecologische en politieke uitdagingen aan te gaan. Omdat
ze geloven dat ondernemend
burgerschap en participatie de
motor zijn voor sociale verandering en een inclusieve, duurzame samenleving.
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BE Vegan informeert, verenigt en ondersteunt iedereen die interesse
heeft in vegan en zorgt ervoor dat deze levensstijl aan aantrekkingskracht wint. Dit doen ze niet zomaar. Om de klimaatproblematiek het
hoofd te bieden en vanuit een ethisch standpunt is een transitie naar
plantaardige productie en consumptie niet alleen wenselijk maar noodzakelijk. Bovendien biedt een vegan levensstijl ook heel wat gezondheidsvoordelen.
Om een vegan manier van leven en eten voor iedereen vanzelfsprekend
te maken, moet er nog heel wat veranderen. Vegan alternatieven voor
dierlijke producten en plantaardige maaltijden winnen steeds meer aan
populariteit, maar er bestaan nog heel wat drempels en vooroordelen
bij het brede publiek. Met publiekscampagnes zoals Try Vegan en laagdrempelige evenementen zoals Vegan Summer Fest brengt BE Vegan
daar verandering in!
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De laatste vijftien jaar zien we in Vlaanderen een
eeuwenoude cultuur opnieuw opduiken: steeds
meer burgers organiseren zich van onderuit om op
zorgzame wijze stukjes gemeengoed collectief te
beheren. Samen stellen ze eigen spelregels op over
het gemeenschappelijk gebruik. Deze commons,
waar burgers terug hun toekomst in handen nemen,
zijn een hoopvolle vorm van concreet engagement
in onzekere tijden.
Commons Lab is als burgerinitiatief in Antwerpen
ontstaan. Hun doel is de komende 5 jaar overal in
Vlaanderen burgercollectieven, ondernemers, besturen, … ondersteunen om commonsgerichte experimenten op te zetten. In diverse domeinen (zorg,
klimaat, sociale innovatie, cultuur, economie, …) en
regio’s willen ze op zoek gaan naar waar er goesting, opportuniteiten en expertise zitten. Op Vlaams
niveau willen ze diverse events organiseren om kennis, ideeën en netwerken te verbinden en te delen.
Commons Lab is zelfs internationaal nog vrij uniek
en hiermee bevestigen ze de voortrekkersrol van
Vlaanderen, ook op sociocultureel vlak.

Een community waar alle werkzoekenden zich welkom voelen en elkaar
versterken op weg naar een duurzame job. Dat is waar Co-Searching
voor gaat. Door de voortdurende
interactie in hun peerlearningsessies
en door samenwerkingen met vrijwilligers en andere actoren, werken
ze aan verbinding en bouwen ze collectieve kennis op. Deze komt van
overal: werkzoekenden, werkenden,
arbeidsbemiddelaars, werkgevers,
steden, VDAB,...
Zo komen ze samen tot antwoorden
voor maatschappelijke vraagstukken
zoals: ‘Wat na een burn-out?’ Door
hun flexibiliteit kunnen ze de komende 5 jaar inspelen op maatschappelijke uitdagingen zoals inclusiviteit.
In 2021 werken ze drempels weg die
verhinderen deel te nemen aan hun
activiteiten. Ze willen onze diverse
samenleving weerspiegeld zien in
hun community.
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