Onze praktijk, uw voedingsbodem voor beleidswerk
Samenlevingsopbouw, what’s in a name

SAMENGEVAT
Samenlevingsbouw werkt aan de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. We ondersteunen
kwetsbare groepen en werken aan hun gemeenschappelijke problemen van achterstelling en
uitsluiting. Om structurele oplossingen en veranderingen te realiseren, doet de sector aan politiek
en geeft ze stem aan de meest kwetsbaren in de samenleving.
De sector Samenlevingsopbouw bestaat uit negen instituten: acht regionale -een in elke Vlaamse
provincie en in de steden Antwerpen, Brussel, Gent- en een landelijke instituut. Deze negen
instituten worden erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid (Minister van Welzijn,
decreet Maatschappelijk opbouwwerk, 26 juni 1991).

ONZE PROJECTEN, DE PRAKTIJK
Om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken is lokale verankering in de samenleving essentieel.
Samenlevingsopbouw kiest er dan ook voor om een sterke en langdurige relatie met de
doelgroepen uit te bouwen. We vertrekken vanuit de noden van mensen en buurten. Daar waar
mensen samen wonen of samenkomen zetten we projecten op. Voor heel de sector gaat het om
152 projecten.

Samenwerking en samenspraak waar kan, sociale actie en tegenspraak waar nodig
In al onze projecten werken we aan problemen die vaak zo complex zijn dat de oplossing meestal
niet in handen van een actor ligt. Partnerschappen aangaan, zowel met partners op het terrein als
met beleidsmakers is dan ook essentieel in het werk van Samenlevingsopbouw. Zo brengen we in
het opzetten en uitvoeren van projecten kwetsbare groepen, beleidsverantwoordelijken en andere
organisaties samen zodat ze met elkaar het gesprek kunnen aangaan. Soms zijn echter
belangentegenstellingen te groot, worden problemen of groepen genegeerd, is er onbegrip of
manifeste onwil. Dan zal er druk moeten worden uitgeoefend, het debat worden georganiseerd en
eventueel sociale actie worden gevoerd.

Community building en werken aan directe oplossingen
Als community builder activeren en ondersteunen we burgers in het opbouwen en beheren van
zelfhulporganisaties, vrijwilligerswerk, lokaal ingebedde diensten en dienstverlening op maat. We
versterken de mensen, hun netwerken maar ook hun betrokkenheid bij de samenleving.
Samenlevingsopbouw treedt ook op als makelaar van oplossingen. Heel wat problemen vragen om
onmiddellijke actie. Samenlevingsopbouw kan - beter dan anderen - de combinatie maken van
directe oplossingen voor bepaalde problemen ‘hier en nu’, en tegelijk werk blijven maken van
structurele veranderingen.
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Sociale innovatie en participatieve planning
Samenlevingsopbouw kiest voor ‘een andere aanpak’ door vernieuwende methoden te
ontwikkelen, nieuwe oplossingen aan te reiken en nieuwe mechanismen van uitsluiting bloot te
leggen. We innoveren door actoren en expertises op een nieuwe manier bij elkaar te brengen. Zo
komen we tot nieuwe en werkbare oplossingen.
Participatief werken is een noodzakelijke voorwaarde om structurele oplossingen te doen slagen.
Samenlevingsopbouw levert ervaringskennis van maatschappelijke kwetsbare groepen over de wijze
waarop allerlei knelpunten zich in hun dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving laten voelen en hoe
grondrechten vandaag niet voor iedereen gerealiseerd worden.

UW VOEDINGSBODEM VOOR BELEIDSWERK
In onze projecten, proberen wij uit hoe die maatschappelijke knelpunten via gezamenlijke
inspanningen een antwoord kunnen krijgen. De participatie van mensen in maatschappelijk
kwetsbare posities staat voorop. Er komen bijgevolg geen beleidsaanbevelingen tot stand zonder
praktijkervaring. Daarbij is het de bedoeling om mensen in armoede ook persoonlijk sterker te
maken. Zo werkt Samenlevingsopbouw, in nauwe samenwerking met andere actoren, aan sterk
onderbouwde beleidsdossiers.
Innovaties zijn maar maatschappelijk relevant als ze schaal verwerven. Daarom wil
Samenlevingsopbouw zijn succesvolle lokale projecten over heel Vlaanderen en Brussel verspreiden.

Samenlevingsopbouw, uw partner voor degelijk beleidswerk.
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