
Sector 329.01 – Socioculturele sector

Het sociaal-cultureel werk is sterk uitgebouwd in Vlaanderen en dagelijks goed voor een hele
reeks cursussen, uitstappen, lezingen, kinderactiviteiten, bijeenkomsten, tentoonstellingen,
vaardigheidsoefeningen, sensibiliseringsacties, debatten, ... . Hoe divers al deze activiteiten
ook zijn, de vele organisaties in de sector hebben twee zaken gemeen. Het uitgesproken
engagement voor een bepaalde doelgroep en/of thema én de sterke vrijwillige betrokkenheid
van medewerk(st)ers, leden en deelnemers.

De honderden organisaties die de sector rijk is, bieden een brede waaier van activiteiten aan
die zowel (re)creatief, educatief als maatschappelijk georiënteerd kunnen zijn. Het sociaal-
cultureel werk herleiden tot initiatieven die netjes behoren tot één van deze domeinen zou
echter verkeerd zijn. Net de integratie van vorming, animatie, cultuur en sociale actie is
immers een specifiek kenmerk van het sociaal-cultureel werk. De socioculturele sector kent
dan ook niet minder dan 17 subsectoren:

 Minderhedensector
 Sport, cultuur– en gemeenschapscentra
 Podiumkunsten
 Samenlevingsopbouwwerk
 Beroepsopleidingen
 Milieu
 Jeugdwerk
 Volksontwikkeling
 Gespecialiseerde landelijke verenigingen
 Steunpunten
 Bibliotheken
 Centra voor basiseducatie
 Organisaties ter ondersteuning van het gedachtengoed
 Amateurkunsten
 Niet commerciële radioverenigingen en/of televisieverenigingen
 Musea
 Niet– commerciële toeristische organisaties

Samen gaat het om 2.175 organisaties waar 24.590 werknemers werken. We spreken over
een arbeidsvolume van 16.521 voltijdse equivalenten (bron: rsz-cijfers 1de kwartaal 2013).

Welke rol speelt VSPF in de socioculturele sector?

Heel de administratie nodig om de toepassing van de socialemaribelwetgeving in goede
bannen te leiden is toevertrouwd aan VSPF vzw.

Het Sociaal Fonds Sociale Maribel voor de Socioculturele Sector van de Vlaamse Gemeenschap
maakt deel uit van VSPF vzw.

Het fonds controleert, beheert en verdeelt de opbrengst van de sociale maribel. Deze middelen
zijn de socialemaribelbijdrageverminderingen van werkgevers uit de sector die het fonds
rechtstreeks van de RSZ ontvangt.

Op deze manier zorgt de sector voor meer werkgelegenheid en werkdrukvermindering.

Het fonds neemt ongeveer 600 vte, verdeeld over 660 verschillende organisaties, ten laste
(circa 1550 werknemers).


