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Oproep deskundigen voor samenstelling visitatieen beoordelingscommissies
sociaal-cultureel volwassenenwerk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Op 1 januari 2018 treedt het nieuw decreet in werking dat de subsidiëring en erkenning van het
sociaal-cultureel volwassenenwerk regelt. Het nieuw decreet geeft het sociaal-cultureel
volwassenwerk nieuwe handvatten om haar maatschappelijke rol en opdracht te kunnen
waarmaken in een veranderende samenleving. Het is een stimulerend kader geworden waarbij de
inzet op inhoudelijke kwaliteit en zakelijke professionalisering hand in hand gaan.
In het voorjaar 2018 worden de sociaal-culturele volwassenenorganisaties bezocht door een
visitatiecommissie. Dit is de eerste stap in de beoordelingscyclus die uiteindelijk moet resulteren
in een subsidieadvies aan de minister, gebaseerd op een zorgvuldig uitgebouwd evaluatie- en
beoordelingskader.
Voor deze visitatie- en beoordelingscyclus zoekt Vlaams minister Sven Gatz, bevoegd voor cultuur,
geëngageerde deskundigen met expertise in het sociaal-cultureel volwassenenwerk of met
expertise uit belendende sectoren die de sociaal-culturele praktijk kunnen verrijken.
Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan een sterker sociaal-cultureel volwassenenwerk, stel
je kandidaat? Dan word je opgenomen in een pool van visitatoren die beschikbaar zijn voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk.
Concreet maak je deel uit van een visitatiecommissie van vier externe deskundigen en een
deskundige van de administratie die gezamenlijk verantwoordelijk is voor de evaluatie van een
groep van organisaties. Je gaat, samen met een andere externe deskundige en een deskundige van
de administratie, binnen een tijdsblok van ongeveer drie weken, bij een aantal organisaties langs
om hun werking te evalueren.
Omwille van de continuïteit in het beoordelingsproces word je automatisch ook lid van een
beoordelingscommissie die de subsidieaanvragen van sociaal-culturele volwassenenorganisaties
voor de beleidsperiode 2021-2025 beoordeelt. De beoordelingscommissies hebben bijgevolg de taak
om de minister te adviseren inzake de subsidiëring van de organisaties voor de volgende vijfjarige
beleidsperiode. Deze beoordeling heeft plaats in het voorjaar van 2020.

Wat verwachten we:
‐
‐
‐
‐

Je hebt expertise over het sociaal-cultureel volwassenenwerk of belendende sectoren,
zakelijke expertise of expertise in het werken met doelgroepen of kansengroepen.
Je kan je in de loop van 2018 gedurende een periode van drie opeenvolgende weken
minstens twee en een halve dag vrijmaken om bij een aantal organisaties langs te gaan.
Een grondige voorbereiding waarbij je het beleidsplan en de jaarlijkse
voortgangsrapporten kritisch doorneemt en een schriftelijke inbreng voorbereidt.
Je reflecteert kritisch, samen met de drie andere externe deskundigen, om tot een
geargumenteerde evaluatie en beoordeling te kunnen overgaan.

Wat bieden we:
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐

Een grondige toelichting over het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, de
beoordelingscriteria en de werking van visitatie- en beoordelingscommissies
Deskundige begeleiding door de voorzitters van de visitatiecommissies
Een visitatie- en beoordelingskader opgesteld door de adviescommissie
Een uitgelezen kans om van dichtbij kennis te maken met de werking van een aantal
sociaal-culturele volwassenenorganisaties
Een financiële vergoeding van maximaal 500 euro per dag (250 euro per halve dag) voor
de bezoeken ter plaatse en een forfaitaire vergoeding van 50 euro voor de voorbereiding
van een bezoek ter plaatse
Een financiële vergoeding van maximaal 120 euro per dag (60 euro per halve dag) om aan
vergaderingen deel te nemen
Een forfaitaire vergoeding van 30 euro voor de voorbereiding van een dossier in het kader
van de beoordeling van de subsidieaanvragen
Een reisvergoeding

Hoe verloopt de procedure:
1)

De administratie stelt in samenwerking met de sectorfederatie en het steunpunt een pool
van kandidaat externe deskundigen voor de samenstelling van visitatie- en
beoordelingscommissies op.
2) De administratie bezorgt de pool van kandidaat externe deskundigen aan de minister die
externe deskundigen kan toevoegen of schrappen.
3) De minister benoemt een pool van externe deskundigen voor de samenstelling van
visitatie- en beoordelingscommissies.
Hoe stel je je kandidaat:
Registreer je in de Kandidatendatabank op www.iedereenkanzetelen.be en vul de gevraagde
gegevens in voor 31/10/2017. Als je in aanmerking komt, nemen wij contact met je op.
Let op:
Lidmaatschap van de visitatiecommissies is onverenigbaar met:
‐ een verkozen politiek mandaat
‐ een functie als medewerker van een parlementaire fractie of een kabinet
‐ een functie als personeelslid van een gesubsidieerde sociaal-culturele
volwassenenorganisatie

‐
‐
‐

een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van het steunpunt Socius
een functie als personeelslid of lid van de raad van bestuur van de sectorfederatie FOV
een functie als personeelslid of lid van de sectorraad sociaal-cultureel werk van de
SARC

Vragen?
Met vragen kan je terecht bij Sarah Depestel op het nummer 02/553 42 61 of stuur een mail naar
sarah.depestel@cjsm.vlaanderen.be

