SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
IN VLAANDEREN EN BRUSSEL

Deze 131 organisaties zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid in het kader van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (beleidsperiode 2021-2025).

ACTIE
DORPEN
ROEMENIË
AD R - V LAAN D E R E N

Actie Dorpen Roemenië Vlaanderen
www.adrvlaanderen.be

AIF+,
Actieve Interculturele
Federatie+
www.vzwaif.be

Amarant
www.amarant.be

Amnesty International
Vlaanderen
www.amnesty-international.be

Ateliers voor
Werknemersvorming
www.awv.be

Autodelen.net
www.autodelen.net

BE Vegan
www.bevegan.be

Beweging tegen Geweld vzw Zijn
www.vzwzijn.be

Bindus
www.bindusvzw.be

BlinkOut
www.blinkout.be

Bond zonder Naam
www.bzn.be

CATAPA
www.catapa.be

çavaria
www.cavaria.be

CCV, partner in christelijk
vormingswerk
www.ccv.be

Climaxi
www.climaxi.be

CLT Gent Community Land Trust
www.cltgent.be

Commons Lab
www.commonslabantwerpen.org

ConTempo
www.vzwcontempo.be

Co-searching
www.co-searching.be

Curieus
www.curieus.be

Davidsfonds
www.davidsfonds.be

DE KEI
www.dekei.be

De Landgenoten
www.delandgenoten.be

De Maakbare Mens
www.demaakbaremens.org

De Wakkere Burger
www.dewakkereburger.be

Doof Vlaanderen
www.doof.vlaanderen

Enchanté
www.enchantevzw.be

Europahuis Ryckevelde
www.europahuis.be

EVA
www.evavzw.be

FairFin
www.fairfin.be

FMV - Federatie van
Marokkaanse Verenigingen
www.marokkaansefederatie.be

FedOS - Federatie
Onafhankelijke Senioren
www.fedos.be

Femma Wereldvrouwen
www.femma.be

Feniks
www.feniksvzw.be

Ferm
www.samenferm.be

FMDO vzw
www.fmdo.be

Furia
www.furiavzw.be

FZO-VL - Federatie van
Zelforganisaties in Vlaanderen
www.fzovl.be

GetBasic
www.dewereldmorgen.be

Cultuurlab Vlaanderen
www.cultuurlabvlaanderen.be

growfunding / be

Gezinsbond
www.gezinsbond.be

Growfunding
www.growfunding.be

Hand in Hand tegen racisme
www.anti-racisme.be

Hart boven Hard
www.hartbovenhard.be

Het Vlaamse Kruis
www.hvk.be

Humanistisch Verbond
www.humanistischverbond.be

Impuls
www.impulsvorming.be

IC - Internationaal Comité
www.icvzw.be

Kif Kif
www.kifkif.be

KLIQ
www.kliqvzw.be

Konekt
www.konekt.be

KVG-Vorming
www.kvg.be

kwb
www.kwb.be

LABO vzw
www.labovzw.be

Landelijke Gilden
www.landelijkegilden.be

LETS Vlaanderen
www.letsvlaanderen.be

Liberale Vrouwen
www.liberalevrouwen.be

Liga voor Mensenrechten
www.mensenrechten.be

LINC
www.linc-vzw.be

Linx+
www.linxplus.be

Masereelfonds
www.masereelfonds.be

Merhaba
www.merhaba.be

Mobiel 21
www.mobiel21.be

Motief
www.motief.org

Muntuit
www.muntuit.be

Natuurpunt CVN
www.cvn.natuurpunt.be

Neos vzw - Netwerk van
Ondernemende Senioren
www.neosvzw.be

Netwerk Bewust Verbruiken
www.bewustverbruiken.be

OKRA
www.okra.be

ORBIT vzw
www.orbitvzw.be

Ouders van Verongelukte
Kinderen - SAVE
www.ovk.be

Oxfam-Wereldwinkels
www.oxfamwereldwinkels.be

Pasar
www.pasar.be

Pasform
www.pasform.be

Pax Christi Vlaanderen
www.paxchristi.be

PRH - Persoonlijkheid en
Relaties
www.prh.be

Refu Interim
www.refuinterim.be

Samana
www.samana.be

Samenhuizen
www.samenhuizen.be

Similes
www.similes.be

S-Plus
www.s-plusvzw.be

Stichting Lodewijk de Raet
www.stichtinglodewijkderaet.be

Timotheus
www.timotheus.org

Toestand
toestand.be

Tuinhier
www.tuinhier.be

Uilenspel
www.uilenspel.be

UilenSpiegel
www.uilenspiegel.net

Markant vzw - Netwerk van
Ondernemende Vrouwen
www.markantvzw.be

Neem de regie in handen

Onafhankelijk Leven
www.onafhankelijkleven.be

Sankaa
www.sankaa.be

UAV - Unie van
Actieve Verenigingen
www.uavbelgie.be

VCOK - Vormingscentrum
Opvoeding en Kinderopvang
www.vcok.be

Velt - Ecologisch Leven
en Tuinieren
www.velt.nu

Vermeylenfonds
www.vermeylenfonds.be

VFG - Vereniging personen
met een handicap
www.vfg.be

Vief
www.vief.be

Vijftact
www.vijftact.be

Deze 13 organisaties
richten hun werking op
een specifieke regio.

Avansa regio Brugge
www.avansa-brugge.be
VIVA-SVV
www.viva-svv.be

Vl@s - Vlaamse
Vlaamse Vereniging Autisme
actieve senioren
www.autismevlaanderen.be
www.vlaamseactievesenioren.be

Vlaamse Volksbeweging
www.vvb.vlaanderen

Vluchtelingenwerk
Vlaanderen
www.vluchtelingenwerk.be

Voedselteams
www.voedselteams.be

[W]

Avansa regio Antwerpen
www.avansa-regioantwerpen.be

Avansa Citizenne
Avansa regio Gent
www.avansa-citizenne.be www.avansa-regiogent.be

VOEM - Vereniging
voor Ontwikkeling en
Emancipatie van Moslims
www.voem.be
Avansa Halle-Vilvoorde
www.avansa-hallevilvoorde.be

waerbeke

Avansa Kempen
www.avansa-kempen.be

Avansa Limburg
www.avansa-limburg.be

stilte werkt

regio Mechelen

Vorming en Actie
www.vlaamsabvv.be

Welzijnszorg
www.welzijnszorg.be

Vormingsinstituut
Rode Kruis Vlaanderen
www.rodekruis.be

Vrede vzw
www.vrede.be

Wervel
www.wervel.be

Willemsfonds
www.willemsfonds.be

Vredesactie
www.vredesactie.be

vtbKultuur
www.vtbkultuur.be

Waerbeke
www.waerbeke.be

Welzijnsschakels
www.welzijnsschakels.be

samen naar beter

Avansa regio Mechelen
Avansa Mid- en Zuidwest
Avansa Oost-Brabant
www.avansa-regiomechelen.be
www.avansa-mzw.be www.avansa-oostbrabant.be

WISPER
www.wisper.be

Zicht op Cultuur
www.zichtopcultuur.be

zij-kant - de progressieve
vrouwenbeweging
www.zij-kant.be

Zorg-Saam
www.zorgsaam.be

Avansa Oostende-Westhoek
www.avansa-ow.be

Avansa Vlaamse
Ardennen-Dender
www.avansa-vlad.be

Avansa Waas-en-Dender
www.avansa-wd.be

SOCIAAL-CULTUREEL
VOLWASSENENWERK
Maar liefst 131 door de Vlaamse overheid erkende
organisaties zetten zich elke dag met een kritische
blik en veel enthousiasme in voor een betere samenleving en voor participatie van iedereen. Want dát is
de essentie van sociaal-cultureel werk.   

De Federatie Sociaal-Cultureel Werk & Amateurkunsten vzw - 0473274777 I RPR Brussel - info@defederatie.org - www.defederatie.org I Socius, Steunpunt sociaal-cultureel werk vzw - 0430838564 I RPR Brussel - welkom@socius.be - www.socius.be I V.U. Ellen De Boeck, Fred Dhont

Dit DNA van het sociaal-cultureel werk werd veran
kerd in een vernieuwd decreet. In 2021 start voor de
131 organisaties de eerste volledige beleidsperiode
binnen dit decretale kader. Wat meer in detail: van
deze 131 erkende organisaties zijn er 118 actief op
landelijk niveau. Dit wil zeggen dat hun werking zich
richt op het volledige Nederlandse taalgebied, vaak
met inbegrip van Brussel. De 13 Avansa-organisaties
werken regionaal. 113 organisaties waren voor de
nieuwe beleidsperiode al erkend. Dit betekent dat
de sector 18 nieuwe organisaties verwelkomt om
zich samen in te zetten voor een meer democratische,
duurzame, inclusieve en solidaire samenleving.

De Federatie sociaal-cultureel werk en amateurkunsten betrekt, informeert en vertegenwoordigt
organisaties die in deze sectoren actief zijn. Met
passie en deskundigheid streeft De Federatie samen
met haar 175 leden en partners naar gedeelde
standpunten. Ze houdt de vinger aan de pols van
de sector, volgt alle relevante beleidsontwikkelingen
op de voet en informeert gericht haar leden. De
Federatie legt beleidskaders en regelgeving in
de gewenste plooi zodat sociaal-culturele organisaties zich maximaal kunnen toeleggen op hun
maatschappelijke missie. Beleidsmakers hebben
aan De Federatie een degelijke en betrouwbare
gesprekspartner. Steevast met solide statements,
met vuur verdedigd en vast van plan om dingen in
beweging te zetten.
Wil je graag meer weten over De Federatie?
Ga zeker eens kijken op www.defederatie.org en
schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Als steunpunt voor het sociaal-cultureel werk is
Socius er voor alle sociaal-culturele professionals,
organisaties en initiatieven en iedereen die het
sociaal-cultureel werk een warm hart toedraagt.
Socius zet in op praktijkondersteuning en -ontwikkeling, beeldvorming en promotie en neemt een
platformfunctie op. Hoe pakt het steunpunt dit aan?
Door een brede waaier aan activiteiten aan te bieden,
zowel offline als online: vormingen, workshops, inspiratiedagen, webinars, onderzoek ... en via de
organisatie van verschillende evenementen waarop
professionals volop de kans krijgen om te netwerken.
Wil je graag meer weten over de werking van Socius en
wat het team voor jou kan betekenen? Ga zeker eens
kijken op www.socius.be en schrijf je in voor de nieuwsbrief op www.socius.be/abonneren.

