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Like us on

FZO-VL, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, is een socio-culturele overkoepelende vereniging die staat voor integratie, emancipatie en participatie van de migrantengemeenschap in Vlaanderen. FZO-VL is een door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Landelijke Vereniging (federatie) met verschillende leden/kernen/afdelingen. Sinds 1 juli 2007 wordt FZO-VL ook als
Verbond door de Vlaamse Gemeenschapscommissie te Brussel erkend. We onderscheiden ons van
andere federaties door onze multiculturele samenstelling: onze leden komen uit alle hoeken van de
wereld. Zo zijn er Afrikaanse, Turkse, Latijns-Amerikaanse, Maghrebijnse, Arabische, Oost-Europese
en Vlaamse zelforganisaties aangesloten bij FZO-VL. Dat dit resulteert in een multicultureel bestuur
en personeelsbestand hoeft volgens ook dan geen betoog. Wij kunnen dus in zekere zin “global villagers” genoemd worden.

* Afscheid Evi en verwelkoming Bieke!

Evi Kindermans heeft gekozen om Fzo-Vl in te ruilen voor een avontuurlijke rondreis in
Europa. We willen haar namens de verenigingen, collega’s en leden van de Raad van
Bestuur bedanken voor haar inzet en enthousiasme. We wensen haar alle geluk!
Bieke Vervaecke neemt de taken van Evi over. Ze zal de werkingen in WestVlaanderen onder haar vleugels nemen. Met veel nieuwe energie neemt ze de
uitdaging aan.

* Activiteiten van lid organisaties
Internationale vrouwendag. Op 8 maart was het opnieuw internationale
vrouwendag! De dag waarop internationaal alle vrouwen in de schijnwerpers
worden gezet. Het doel van Internationale Vrouwendag is aandacht te geven
aan vrouwenthema’s zoals economische zelfstandigheid, huiselijk geweld en andere aandachtspunten op het gebied van emancipatie en participatie.
Met verschillende activiteiten ondersteund door FZO-VL en de lidverenigingen
kaarten we deze onderwerpen aan.

Vrouwen ontmoeten vrouwen, Oostende 11 maart
Oostende heeft reeds enkele jaren een traditie om naar aanleiding van Internationale
Vrouwendag een ontmoetingsmoment te organiseren onder vrouwen.
Het was opnieuw een gezellige namiddag met dansworkshops en optredens door en voor vrouwen. Van
buikdans en Zumba tot meezingen met Vlaamse liedjes. Er was voor iedereen iets te doen.

http://www.fzovl.be/content/vrouwendag-11maart-oostende

Woman after work, Gent
Zeventig jaar na de invoering van vrouwenstemrecht in België brachten we hulde aan alle
vrouwen die zich na hun uren engageren voor elkaar, hun omgeving en de wereld.
Verschillende organisaties, waaronder de lidverenigingen van FZO-VL, staken zelf de handen uit de mouwen in drie workshops: onze lidvereniging Neapolis gaf een kookworkshop
in een professionele keuken. Henda Zerelli, voorzitter Neapolis, is een professionele kok,
gepassioneerd door biologisch koken.

http://www.fzovl.be/content/internationalevrouwendag-2018

Vrouwendag CSIOSP vzw, Brussel
Een zeer gezellige sfeer in Brussel naar aanleiding
van de internationale vrouwendag.
Grote opkomst dankzij CSIOSP vzw, lidvereniging FZO-VL.

Rondetafelgesprek met minister Alexander De Croo
Op 1 december organiseerde FZO-VL een rondetafelgesprek met minister van ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo en haar lidverenigingen. Ruim 60 deelnemers uit
25 verenigingen gingen met de minister in gesprek om hun ervaringen rond ontwikkelingssamenwerking te delen. Minister De Croo startte de dialoog
door uitleg te geven over zijn
visie op en zijn werk rond ontwikkelingssamenwerking en
de manier waarop zijn beleid
dit bereikt met de verschillende ngo’s.

http://www.fzovl.be/content/rondetafelgesprek-met-minister-alexander-de-croo

WORK-UP

Ben je zelf op zoek naar werk of heb je familieleden of
vrienden die op zoek zijn naar een job?
Spring eens binnen bij FZOVL of stuur een mailtje naar
abdi.rezkallah@fzovl.be of bel op 09/235.26.36 om een
afspraak te maken.

OPROEP - BEKENDMAKING
SAVE THE DATES

S O C I A A L C U L T U R E E L V O L W AS S E N W E R K

4 FUNCTIES

Vanaf 1 januari 2018 treedt het nieuwe decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk in
werking. Dit decreet vervangt het bestaande decreet van 4 april 2003 en biedt het sociaal-cultureel volwassenenwerk de mogelijkheid om soepeler in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen van de hedendaagse samenleving.
De krachtlijnen van het nieuwe decreet zijn:




het sociaal-cultureel volwassenenwerk als belangrijke civiele actor erkennen;

sociaal-culturele volwassenenorganisaties ondersteunen die sociaal-culturele praktijken ontwikkelen in de vrije tijd van mensen waarin mensen en groepen worden aangesproken in één of meerdere bestaansdimensies en levenssferen;
 sterker inzetten op sociaal-culturele participatie;



kiezen voor een open benadering met stimulansen voor vernieuwing, innovatie en
kwaliteit door: een functiegerichte benadering; een vlottere in- en uitstroom van organisaties; een dynamisch financieel kader; projectsubsidies; sociaal-cultureel ondernemerschap mogelijk te maken.
 een sterk kwalitatieve benadering inbouwen;



verduidelijking van de rollen van het sociaal-cultureel volwassenenwerk beklemtonen;
 opereren op drie niveaus: sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad,
sociaal-culturele volwassenenorganisaties met een werking binnen een specifieke regio en sociaal-culturele volwassenenorganisaties- of initiatieven met een bovenlokaal
karakter.
Een belangrijke verandering ten opzichte van het decreet van 2003 is de afschaffing
van de werksoorten, meer bepaald het onderscheid tussen verenigingen, bewegingen
en vormingsinstellingen. Organisaties en praktijken krijgen op die manier de kans om
eigen formats en hybride organisatievormen te ontwikkelen in functie van hun zoektocht
naar antwoorden op maatschappelijke uitdagingen.
http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/decreet2017.aspx

