
Onze ambities de
komende jaren?

sterke omkadering en 
futureproof handelen

We maken van een 
vraagteken een 
uitroepteken

Samen oneindig 
combineren

Het belang en de kracht van 
sociaal-cultureel werk en ama-
teurkunsten extra glans geven: 
De Federatie doet het door zich 
frequenter in academische mid-
dens te begeven. Verder verster-
ken we via netwerking in de cultu-
rele bovenbouw de draagkracht. 
Cruciaal in onstabiele tijden. Slim 
en gedurfd samenwerken komt 
onze sectoren ten goede. Daar-
bij verliezen we de eigenheid van 
onze sectoren nooit uit het oog. 

Hoe moeten (lid)organisaties
zich wettelijk en zakelijk in 
orde stellen? Hoe kunnen ze
hun blikveld verder verrui-
men? De Federatie biedt 
raad en daad. Of begelei-
ding waar nodig. We streven 
naar maatwerk en structurele 
oplossingen en hebben ook 
aandacht voor potentiële in-
stromers in het decreet.

Wat kan je in 2022-2025 van De 
Federatie verwachten? Elf verschui-
vingen die zich vertalen in zes doel-
stellingen. Te lezen in onze jongste 
beleidsnota. 
De essentie blijft: De Federatie ver-
bindt, informeert, betrekt, verte-
genwoordigt en versterkt sociaal-
cultureel werk en amateurkunsten. 
Dat is de missie waar wij elke dag 
voor gaan. Omdat wij geloven in de 
kracht van deze sectoren voor onze 
samenleving. 
De Federatie meet zichzelf daarbij  
vier rollen aan: kennisdeler, beleids-
beïnvloeder, ondersteuner en com-
municator ten dienste van de (lid-)
organisaties, partners en overhe-
den. Elke doelstelling, op de zake-
lijke na, laat zich vatten in een slag-
zin en illustratie. We stellen ze graag
aan je voor.

Een hindernissenparcours 
schrikt ons niet af... 
We lopen immers samen! 

De Federatie ijvert voor een zo op-
timaal mogelijk regelgevend en fi -
nancieel kader voor sociaal-cultureel 
werk en amateurkunsten in Vlaande-
ren en Brussel. Dat doen we meer 
dan ooit op elk beleidsniveau, met 
extra aandacht voor het (boven)-
lokale en Europese speelveld. Be-
leidsbeïnvloeding is namelijk onze 
corebusiness als sectorfederatie.



Onze ambities de
komende jaren?

sterke omkadering en 
futureproof handelen

Horen, zien en ons 
gedacht zeggen

Iedereen aan boord? 
We bepalen samen 
de koers

De verbinding tussen organi-
saties staat meer dan ooit cen-
traal. Onderlinge kennisdeling 
en kruisbestuiving worden aan-
gewend om krachten gericht 
te bundelen en over te gaan 
tot heldere standpuntbepaling. 
Hiertoe wordt de structuur van 
De Federatie grondig herdacht. 

Correcte beeldvorming zowel 
over sociaal-cultureel werk en 
amateurkunsten, als over wat 
De Federatie doet, vraagt tijd 
en vakmanschap. We tillen com-
municatie op tot een kernpro-
ces zodat onze zichtbaarheid 
verhoogt. Lidorganisaties zijn 
intenser betrokken en bijgevolg 
zelf de grootste ambassadeurs 
van collectieve boodschappen. 


