INTERVIEW: IMMATERIEEL ERFGOED EN
SAMENLEVING
Socius, het Vlaamse Steunpunt sociaal-cultureel werk, ging op zoek
naar wat de inzet van sociaal-cultureel werkers typeert, vandaag
en in de toekomst. Daarvoor bracht het steunpunt de afgelopen
jaren heel wat sectorvertegenwoordigers, praktijk- en
beleidswerkers, opleiders en onderzoekers samen. De conclusie:
sociaal-cultureel werkers ondersteunen democratische
veranderingsprocessen. Ze dragen bij aan betekenisgeving, de
ontwikkeling van individuen, groepen en gemeenschappen, en aan
de vormgeving van een democratische, solidaire, inclusieve en
duurzame samenleving.
Sociaal-cultureel werk staat dan ook nooit los van de samenleving,
maar wordt erdoor gestuurd, en vindt er zin en finaliteit. Sociaalcultureel werkers anticiperen, trachten te begrijpen en
verbinden. Zij zijn veranderaars in een context die zelf voortdurend
in verandering is, vandaag sneller dan ooit. Dat brengt
gevoeligheden naar boven, zet zekerheden onder druk en kan
leiden tot polarisatie en conflict. Deze spanningsvelden zorgen voor
uitdagingen, maar evengoed voor kansen.
In een gloednieuw beroeps- en competentiekader preciseert
Socius de vakkundigheid en beroepsethiek van sociaal-cultureel
werkers, en situeert hun inzet in de samenleving. Op hun website
vind je ook de verhalen van veertien sociaal-cultureel werkers die
dat kader vandaag al op eigen wijze in de praktijk brengen. Ze keken
daarvoor ook over het muurtje van culturele sectoren! Eén van die
verhalen is immers dat van Jorijn Neyrinck, coördinator van
Werkplaats immaterieel erfgoed. Haar verhaal werpt licht op de
manier waarop zij als sociaal-cultureel werker vanuit het veld van
immaterieel erfgoed omgaat met de samenleving:
“Immaterieel erfg o ed – d at is erfg o ed d at leeft – kan
alleen maar o verleven d o o rd at h et zich telken s o p n ieu w
aan p ast aan wat er leeft en aan wat er mo rg en in o n ze samen levin g n o d ig is. Het is d aarb ij essen tieel o m een veilig e
co n text te creëren zo d at ritu elen en trad ities in al h u n d iversiteit rech t wo rd en g ed aan . Daarb ij mo et je to ch o o k
zo rg en d at je aan slu itin g b lijft vin d en b ij d e actu aliteit, b ij wat er van d aag g eb eu rt, b ij d e su p erd iverse
samen levin g . Altijd weer d ie b ru g slaan zo d at je in g esp rek kan b lijven , zo d at p ijn p u n ten b en o emd ku n n en wo rd en
en zo d at je fo rmu les kan vin d en d ie van d aag in o n ze samen levin g ech t werken .”
In het interview met Socius licht Jorijn ook de toegenomen interesse voor immaterieel erfgoed toe in Vlaanderen, Europa en de wereld over
de afgelopen 20 jaar: “De focus op immaterieel erfgoed is enerzijds een reactie van gemeenschappen en culturele expressievormen die door
de globalisering onder druk komen te staan. Anderzijds is die focus ook de expressie van een krachtig cultureel potentieel binnen een
geglobaliseerd netwerk. In dit netwerk staan de mensen zélf centraal: mensen die levend erfgoed belichamen, beoefenen en doorgeven.”

Jorijn legt verder de link met duurzame ontwikkeling, diversiteit en polarisatie, en staat stil bij de mogelijkheden die digitalisering biedt om
erfgoed te documenteren en te delen met gemeenschappen overal ter wereld. Tijdens de COVID-pandemie tekenden zich hiervan krachtige
voorbeelden af:
“Den k maar aan d e vele mu ziek d ie d ig itaal g esp eeld en g ed eeld werd , o f b ijvo o rb eeld d e zich tb aarh eid o p so ciale
med ia van cu lin aire trad ities en recep ten d ie g retig h ero n td ekt werd en en aan fo to ch allen g es met trad itio n ele
o u tfits d ie rijkelijk h et in tern et ro n d g in g en . Het d ig itale is een g o ed e to o l o m o p n ieu we man ieren met immaterieel
erfg o ed o m te g aan . Virtu ele co mmu n ities d elen ken n is en trad ities ro n d stad stu in ieren o f h an d werken en slag en er
zelfs in een meer d iverse b etro kken h eid te vin d en .”
Lees hier het volledige interview
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