Sociaal.Net zit in een nieuw jasje
Het Vlaams Welzijnsverbond stond vier jaar geleden mee
aan de wieg van Sociaal.Net. Het online platform en het
verbond blijven waardevolle partners van elkaar, maar
Sociaal.Net vormt voortaan wel een onafhankelijke vzw.
Om dat te vieren kreeg de website een mooie visuele
upgrade.

Nico Bogaerts is hoofdredacteur van Sociaal.Net: ‘Ons platform
ontstond in 2015 uit een samenwerking tussen twee vzw’s: het
Vlaams Welzijnsverbond en het Pluralistisch Overleg Welzijnswerk.
Beide vzw’s hadden een eigen tijdschrift, maar voelden aan dat die
papieren versie was uitgewerkt. Ze sloegen de handen in elkaar en
ontwikkelden samen Sociaal.Net. We hadden toen niet kunnen
inbeelden dat we zo snel zouden groeien.’

NIEUWE VZW
‘We waren sowieso een engagement van drie jaar aangegaan,
waarna we de samenwerking zouden evalueren. Hoewel we altijd
zeer goed hebben samengewerkt, leek het ons het goede moment
om Sociaal.Net onder te brengen in een nieuwe, onafhankelijke
vzw. Die wijziging hebben we meteen aangegrepen om de site in
een nieuw jasje te stoppen.’
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DEZELFDE KOERS
‘Het gaat vooral om een visuele update, inhoudelijk blijven we
dezelfde koers varen. We blijven achtergrondverhalen en
opiniestukken brengen voor sociale professionals. Er leeft zoveel
op het werkveld dat we in beeld willen blijven brengen. Maar we
geven op de vernieuwde site bijvoorbeeld wel meer aandacht aan
foto’s, maken debat beter mogelijk en bundelen alle artikels rond
een bepaald thema in duidelijke dossiers.’

PLUSSEN EN MINNEN
‘Dat sociale professionals ons graag lezen, heeft volgens mij vooral
te maken met het feit dat we een diversiteit aan stemmen laten
horen. We proberen altijd alle plussen en minnen, alle nuances van
een onderwerp te belichten. Bij een thema zoals persoonsvolgende
financiering laten we bijvoorbeeld zowel de overheid,
voorzieningen, gebruikers, ouders … aan het woord. Lezers krijgen
daardoor het gevoel dat we van hen zijn. Al krijgen we soms ook
de reactie: ‘Hoe durven jullie dát te publiceren?’ Maar net dat
willen we bereiken: we nemen zelf geen mening in, maar laten
mensen wel stilstaan bij hun eigen visie over bepaalde zaken.’
Bron: https://www.vlaamswelzijnsverbond.be/nieuws/sociaalnetzit-een-nieuw-jasje
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