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LEGENDE 

ZUILGEBONDEN 
OVERKOEPELENDE ORGANISATIES VAN WERKVELD 
JEUGDORGANISATIES 
ARTISTIEKE EN KUNSTGEBIED 

TIJDLIJN BELANGENBEHARTIGING EN ONDERSTEUNING 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

1911: oprichting Centrale voor Arbeidersopvoeding (socialistisch) 
 

1921: start van beroepsvereniging voor bibliothecarissen, 

archivarissen en documentalisten. 

 

1945: oprichting van Socialistisch Jeugdverbond 
 
 

1956: oprichting van Centrale voor Socialistische Cultuurwerken 
 
 

1962: oprichting van de Kontaktgroep voor sociaal-cultureel 

vormingswerk (christelijk). In 1971wordt deze groep omgedoopt tot 

het Centrum voor Sociaal-Cultureel Werk (CSKW) 
 

1962: oprichting van de Katholieke Jeugdraad 
 

1968: ontstaan van de Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid (CSC), 

als een samenvoeging van de Centrale voor Arbeidersopvoeding en 

de Centrale voor Socialistische Cultuurwerken 
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1970: start van het Liberaal Jeugdoverleg (voorheen CLIJO) 
 

1971: oprichting van de pluralistische Bond van Vormings- en 

Ontwikkelingsorganisaties (BVVO), die in 1976 een steviger uitbouw 

kent 
 

1972: start van het Coördinatiecentrum voor Liberaal Socio-Cultureel 

Beleid (CLSB), 
 

1974: het sociaal-cultureel werk binnen de christelijke 

arbeidersbeweging verlaat het CSKW en groepeert zich in het 

Centrum voor Arbeidsvorming en Cultuurbeleid (Centravoc) . 
 

1975: oprichting van de Federatie van Vlaamse erkende Culturele 

Centra (FeVeCC). 
 

1976: start van de Federatie van Onafhankelijke Jeugdorganisaties en 

–Diensten (FOJOD), later herdoopt tot Forum voor Pluralistisch 

Jeugdwerk 
 

 

1981: start van de (pluralistische) Vlaamse Culturele Koepel 
 

1982: oprichting van de (Vlaams-nationale) Vlaamse Akademie voor 

Kulturele Belangen (Vakbel) 
 

1983: oprichting van de Vrijzinnige Koepel voor niet-confessionele en 

humanistische verenigingen en instellingen (VK). 
 

1983: De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en 

Documentatie (VVBAD) kent een echte secretariaatswerking en 

fungeert als een soort belangenorganisatie. 
 

1983: In de sector van de samenlevingsopbouw is vanaf 1983 de 

ondersteuning volop uitgebouwd met de oprichting van het Vlaams 
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Instituut voor de bevordering en uitbouw van de 

Samenlevingsopbouw (VIBOSO). 
 

1985: oprichting van het Vlaams Centrum voor Volksontwikkeling 

(VCVO) 
 

1985: oprichting van de Vereniging van Organisaties voor 

Kunstzinnige Vorming (VOKV), in 1991 herdoopt in Vereniging 

Amateuristische Kunstbeoefening Vlaanderen (VAKV). 
 

 

1991: start van het Centrum voor Amateurkunsten (CVA), voor de 

ondersteuning van de sector amateurkunsten. Later (1999) herdoopt 

in het Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA). 
 

 

2000: start van de Federatie van Organisaties voor 

Volksontwikkelingswerk (FOV) 
 

2000: omvorming van het VCVO tot SoCiuS, het autonoom 

Steunpunt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk. 
 

2000: oprichting van het Vlaams Centrum voor 

Openbare Bibliotheken als een steunpunt voor de 

sector. 
 

 

 

2001: oprichting steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid (Cultuur 

Lokaal) 
 

 

2002: oprichting van de Vereniging van Vlaamse Cultuur- en 

Gemeenschapscentra (VVC). 
 

2002: oprichting van Steunpunt Jeugd en Vlaamse Jeugdraad 
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2005: Viboso wordt herdoopt tot Samenlevingsopbouw Vlaanderen. 

De belangenbehartiging wordt in de schoot van deze organisatie 

opgenomen door de Beleidsgroep sector Samenlevingsopbouw. 
 

 

2006: In de sector van de amateurkunsten wordt, samen met de 

herstructurering van de gesubsidieerde amateurkunsten, 

belangenbehartiging en ondersteuning opgenomen door het Forum 

voor Amateurkunsten 
 

 

2008: De inhoudelijke en methodische ondersteuning voor de diverse 

facetten van het lokaal cultuurbeleid krijgt vorm met de oprichting 

van Locus. Locus bundelt de werking van Cultuur Lokaal, het 

steunpunt voor het lokaal cultuurbeleid en voor de cultuur en 

gemeenschapscentra, en van het VCOB, het steunpunt voor de 

openbare bibliotheken. 
 

 

2013: Start van De Ambrassade, als een samenvoeging vanSteunpunt 

Jeugd, Vlaamse Jeugdraad en Vlaams Informatiepunt Jeugd (VIP 

Jeugd). 
 
 

2016: Locus, het Vlaams Steunpunt voor Lokaal Cultuurbeleid en 
Bibnet, de projectorganisatie voor de digitale Bibliotheek Vlaanderen 
worden samengevoegd tot Cultuurconnect. 
 
2018: Samenlevingsopbouw Vlaanderen wordt opgenomen in het 
Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) 
 
2019: Oprichting van een nieuw Steunpunt bovenlokaal cultuurwerk. 
De steunfunctie van het Forum voor Amateurkunsten wordt in dit 
steunpunt opgenomen. De belangenbehartiging van de sector 
amateurkunsten wordt ondergebracht bij de Federatie (voorheen 
FOV). 
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Websites 

 
www.defederatie.org 

www.socius.be 
www.cultuurcentra.be 

www.vvbad.be 
www.amateurkunsten.be 

www.samenlevingsopbouw.be 
www.ambrassade.be 

www.cultuurconnect.be 
www.samvzw.be 

http://www.defederatie.org/
http://www.socius.be/
http://www.cultuurcentra.be/
http://www.vvbad.be/
http://www.amateurkunsten.be/
http://www.samenlevingsopbouw.be/
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