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1. Voorwoord

2018 is een scharnierjaar. We staan op het kruispunt van twee decreten en twee 
beleidsplannen. De ene beleidsperiode loopt nog (2016-2020) en we zijn al volop aan het 
werken aan een volgend beleidsplan (2021-2026).

Ook de manier waarop gerapporteerd moet worden verandert. Een voortgangsrapport op het
einde van elk werkjaar volgens een vastgelegde format, dat hoeft niet meer voor het 
ministerie van Cultuur. Toch kiezen we ervoor om op een gelijkaardige manier als de voorbije
jaren te rapporteren over de werking in 2018. We zitten nu eenmaal midden in een 
beleidsperiode, het is een teken van goed bestuur om op een uniforme manier te rapporteren
gedurende de hele beleidsperiode.

We nemen in dit rapport wat meer ruimte om de lijn die we in onze werking gestoken hebben
zichtbaar te maken. In die zin is het al een evaluatie van de lopende beleidsperiode en een 
voorafspiegeling van wat gaat komen in het volgende beleidsplan. We schetsen de 
voortgang van het werken aan onze vijf beleidsdoelstellingen, we geven wat “belevingsinfo” 
mee, we maken een panorama van onze projecten en we tonen ons brede bereik aan de 
hand van een persoverzicht.

Nu we terugkijken op 2018 – en op de jaren sinds 2015 –  stellen we vast dat we de meeste 
doelstellingen die we hadden gesteld, stapsgewijs hebben bereikt of aan het bereiken zijn. Er
is hard gewerkt, de ramen en deuren zijn open gezet, de werking draait als nooit tevoren, we
krijgen veel positieve feedback.

Met dit rapport willen we iedereen die van dichtbij of wat verderaf bij Vormingplus regio 
Brugge betrokken is, meenemen in ons verhaal. Want als vrijwilliger, lesgever, bestuurder of 
netwerkpartner zie je vaak maar één aspect van de werking. We hopen dat je in dit rapport 
het volledige plaatje kan zien.

Veel leesplezier,

het team van Vormingplus
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=> Tussendoor
Hop, de fiets op! Wanneer fietsen vrijheid is
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2. Jaarverslag 2018 – Vooruitblik 2019-2020

In dit hoofdstuk bespreken we de stand van de uitvoering van onze vijf beleidsdoelstellingen.
We bespreken de werking in 2018 en omkaderen dit ene werkjaar met wat al gebeurd is en 
nog moet gebeuren in de lopende beleidsperiode, van begin 2016 tot eind 2020.

Hier rapporteren en beschrijven we vrij algemeen, in functie van de beleidsdoelstellingen. 
Gedetailleerde info over wat we doen, vind je ook in de projectfiches (hoofdstuk 4) en in de 
persmap (hoofdstuk 5).

2. 1. Doelstelling 1: Een betekenisvol niet-formeel aanbod

Vormingplus zorgt voor een betekenisvol aanbod niet-formele educatie in de regio 
Brugge.

Onze operationele doelstellingen:

Vormingplus organiseert in overleg met andere actoren een voldoende groot, thematisch 
divers en maatschappelijk verantwoord aanbod in eigen huis.
Vormingplus realiseert waar nodig en opportuun in de regio een betekenisvol aanbod, in 
nauwe samenwerking met lokale actoren.
Vormingplus ondersteunt andere aanbieders opdat deze een eigen aanbod ontwikkelen of 
aanhouden in de regio Brugge en thematische of geografische leemtes opvullen.
Vormingplus richt via intensieve samenwerking, netwerking en behoefteonderzoek het 
aanbod op impliciete of expliciete vormingsnoden van mensen en groepen in de regio.

Vormingplus regio Brugge is een belangrijke speler in de niet-formele educatie in de 
regio. We profileerden ons in het verleden als een vormingscentrum. We konden bouwen op
een lange traditie in de regio Brugge en slaagden er in korte tijd in om op een efficiënte 
manier een groot en divers aanbod te realiseren en een groot publieksbereik op te bouwen.

In het lopende beleidsplan kozen we er voor om ons te blijven opstellen als de centrale 
speler in de niet-formele educatie in de regio, maar tegelijk om dat aanbod bij te sturen in 
maatschappelijke zin, de samenwerking met de partners in de regio te verdiepen, anderen te
ondersteunen in hun werking en aangevoelde leemtes aan te pakken. Vormingplus wou een 
expertisecentrum zijn voor de niet-formele vorming en een ontmoetingsplek en facilitator 
voor het middenveld in de regio. We durven stellen dat we dat op vandaag ook effectief zijn. 
Als “vormingscentrum” profileren we ons niet meer; wel als een missiegedreven en 
flexibele sociaal-culturele actor die alle middelen en methodieken inzet om onze doelen te
bereiken.

In 2015-2016 hebben bij elk van onze themavelden maxima vastgelegd voor het open 
aanbod en een inhoudelijke lijn uitgeschreven. We concretiseerden bij elk thema waar de 
maatschappelijke meerwaarde zit, hoe we complementair willen zijn, hoe de samenwerking 
met anderen vorm kan krijgen. Tot op vandaag houden we deze leidraad bij de hand, 
wanneer dat nodig is worden de afspraken bijgesteld.

We stellen vast dat de vraag naar niet-formele educatie in de regio groter is dan het 
aanbod. Het is een aantoonbaar feit dat er weinig andere spelers actief zijn in de regio: het 
gaat om enkele CC’s (Scharpoord Knokke, bijvoorbeeld), en slechts enkele gespecialiseerde
vormingsinstellingen. Vormingplus wordt op het terrein van de niet-formele educatie stevig 
bevraagd door de regionale partners en door het publiek. Het is een rol die we opnemen en 
moeten blijven opnemen.

In dat open aanbod hebben we resoluut gekozen voor intensieve samenwerking. Dat 
vergroot onze capaciteit, het maakt het aanbod thematisch breder en goed gedragen en het 
houdt ons publieksbereik groot. We werken intensief en collegiaal samen met lokale 
culturele aanbieders (cultuurcentra / gemeenschapscentra en bibliotheken). Zij zijn voor 

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 6



ons belangrijke en gewaardeerde partners, met wie we in een win-win situatie samenwerken.
We slagen er in om de inhoudelijke en methodische expertise van Vormingplus te koppelen 
aan de terreinkennis en het lokale bereik van de culturele partners. Bijna een kwart van de 
activiteiten vindt plaats ergens in de regio, bijna steeds in samenwerking met één of 
meerdere lokale partners.

Samenwerken doen we ook met 
gespecialiseerde instellingen, waaronder
Wisper, PRH, VCOK, Impuls, CVN-
Natuurpunt, CCV… Ook dit is een win-win-
situatie. Het is enerzijds efficiëntiewinst
voor Vormingplus, omdat ons kleine
educatieve team met een gerust hart een
deel van de programmatie kan uitbesteden
aan partners die professioneel werken. Zo
komt er tijd vrij voor dingen die we niet
kunnen uitbesteden. Anderzijds is de
kwalitatieve gebouw en het grote
publieksbereik van Vormingplus een
belangrijk faciliterend element voor de
gespecialiseerde instellingen, die te weinig voeling hebben met de regio om op eigen kracht 
een aanbod te realiseren.

Vormingplus werkt daarnaast ook samen met vele kleine, lokale spelers uit het 
middenveld: Sprankel, Vredesactie, Yot, Bezoekerscentrum Bulskampveld, het 
Klimaatforum, Pax Christi, Samenhuizen, Boekhandel De Reyghere, 11.11.11, lokale 
verenigingen (zoals het FMDO, Davidsfonds, Masereelfonds, Vermeylenfonds)… De lijst is 
lang en ver van volledig. Vormingplus heeft de voorbije jaren een nauwe samenwerking met 
het middenveld opgezocht. We zetten onze logistieke kracht, publieksbereik en inhoudelijke 
expertise in voor gemeenschappelijke activiteiten en doelstellingen.

In deze samenwerking volgen we de kwaliteit van de sociaal-culturele praktijk nauw op. 
We vinden het onze taak om sterk te letten op kwaliteit, omdat we vaak de enige 
professionele partner zijn of de enige partner met educatie of sociaal-cultureel werk als 
kernopdracht. De kwaliteitsbewaking gaat vaak over essentiële, praktische en inhoudelijke 
zaken, over wat er in concreto gebeurt op het terrein tijdens de voorbereiding van een 
activiteit en tijdens de activiteit zelf. De professionele inzet en de vakkennis van onze 
educatieve medewerkers en freelancers is daar essentieel. We streven er naar om door het 
werk van anderen te faciliteren het gehele niet-formele aanbod groter en beter te maken.

In het beleidsplan 2016-2020 is gekozen om onze werking methodisch te verbreden. 
Vandaag stellen we ons niet alleen als een vormingscentrum op, maar als een veelzijdige 
speler die in elke sociaal-culturele context kwalitatief kan optreden met een breed palet 
methodieken. De brochure “Wij zijn Vormingplus” die we naar aanleiding van de regio-
vergadering in maart 2017 publiceerden, is in de verschuiving van de pereceptie een 
belangrijke keerpunt. Het educatieve team beschikt over een grote expertise en kan een 
beroep doen op een ruime en diverse groep freelancers die in alle contexten aan de slag 
kunnen. We zetten de juiste methode in voor de juiste context. We hebben de voorbije jaren 
het experiment opgezocht en ervaring opgedaan met nieuwe methodes en werkwijzen. We 
laten klassieke formats als cursussen, lezingen en workshops niet los, omdat ze in vele 
contexten effectief en gepast zijn. Maar we experimenteerden met spreekuren bij digidokters,
inspringtheater, praattafels, buurtprojecten, repair cafés, de inzet van groepen vrijwilligers in 
de realisatie van projecten en activiteiten...

We denken sinds 2015 systematischer na over onze inzet. We willen die inzet 
maatschappelijk relevanter maken en leemtes in publieksbereik, thema of locatie 
wegwerken. We doen dat op een organische manier, bottom-up. Het is niet aan ons om 
behoefte-onderzoek te doen, we hebben daar de capaciteit en de expertise niet voor. We 
maken onze inzet relevanter via (1) samenwerking en permanente toetsing, (2) via 
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panelgesprekken (3) via informele netwerkcontacten (4) en via wat we zien, lezen en horen 
bij collega’s en in de ruimere culturele sector. We hebben de voorbije jaren nagedacht in een 
ad hoc publieksonderzoekteam over de vraag of en zo ja op welke manier we op een goede 
manier een behoefteonderzoek kunnen voeren. Uiteindelijk hebben we beslist om zo’n 
onderzoek te verengen tot een publieksonderzoek. Het is nuttig en nodig om ons publiek te
kennen. Een ruimer behoefteonderzoek is, als je dat op een professionele manier wil doen, 
voor ons geen haalbare zaak. We laten ons wat behoefte-verkenning betreft dus inspireren 
door wat bij collega’s en in de ruimere sector te leren valt. De belangrijkste informatie staat 
op de plank: de Participatiesurvey, de Vlaamse armoedemonitor, publicaties als “Kleurrijk 
West-Vlaanderen” en “De West-Vlaamse kansarmoedeatlas” van het Steunpunt Sociale 
Planning van de provincie West-Vlaanderen, de SoCius-studie naar het deelnemers- en 
participatieprofiel in het sociaal-cultureel werk, de Vlaamse inburgeringsmonitor… Onze 
regio-kennis is goed ontwikkeld en kan die algemene trends en bevindingen vervolledigen en
concretiseren.

Netwerken, samenwerking en permanente toetsing mogelijk maken: dat is de kern van 
onze aanpak. Op gezette tijdstippen (bij elke beleidsplan, maar ook tussendoor) houden we 
panelgesprekken. Een belangrijke ijkpunt is bijvoorbeeld de bijeenkomst op 17 maart 2017 
geweest, waar we bij onze regionale partners hebben getoetst hoe zij onze andere opstelling
in projectwerk inschatten. Ook de samenstelling van de algemene vergadering weerspiegelt 
ons netwerk en zorgt ook voor een geest van samenwerking en toetsing. Daarnaast is er op 
de werkvloer voortdurend overleg tijdens de vele plannings- en overlegbijeenkomsten. Zo 
houden we de vinger aan de pols.

Zoeken naar verbinding, bewust netwerken

Vormingplus “netwerkt” bewust. We bespreken in het educatieve team regelmatig 
waartoe en met wie we netwerken en we houden een lijst bij van onze netwerkcontacten. 
We houden contacten aan in de gemeenten rond Brugge, we zoeken contacten rond 
onze kernthema’s (diversiteit,
duurzaamheid, digitale inclusie,
kwetsbare groepen), we nemen de tijd
om ook zonder concrete “opbrengst”
contacten te onderhouden, ook buiten
de voor de hand liggende kringen, en
om aanwezig te zijn op evenementen
of vergaderingen.

De lange ervaring en de vele
contacten die het educatieve team
heeft opgebouwd, zijn hierbij natuurlijk
van groot belang. We sturen bij door
aan te duiden waar de organisatie
nood aan heeft, en tegelijk laten we
ruimte om in te spelen op opportuniteiten.

In 2018 hadden we 190 netwerkcontacten en 47 vertegenwoordigende activiteiten. 
Dat zijn vergaderingen, bijeenkomsten en adviesgesprekken. Telefonische contacten 
rekenen we niet mee. We realiseren dit aantal met drie educatieve krachten en één 
coördinator, samen 3,4 voltijdsen. Dat zijn dus zowat 70 contacten per persoon per jaar, 
of iets meer dan één per week per persoon. Het is een volgehouden inspanning: ook de
voorbije jaren hadden we ongeveer evenveel netwerkcontacten.

Die vele contacten zorgen voor een goede inbedding van ons werk en een permanente
toetsing: zijn we goed bezig, werken we complementair, houden we onze 
maatschappelijke opdracht goed in de focus, spelen we in op vragen van onze partners?
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We durven zeggen dat we met zo goed als alle belangrijke spelers in de regio contacten 
hebben. Vormingplus kent de regio, de regio kent Vormingplus. We hebben een goed
contact met zowel de sociaal-culturele als de ruimere cultuursector, met het middenveld 
en lokale overheden. We zijn aanwezig in een reeks overlegplatformen (BRIO, 
Bruggelink, netwerken Vrijetijdsparticipatie, Foodlab…). Vormingplus speelt in het 
regionale veld vaak een verbindende, professionaliserende en aanjagende rol. We 
zijn een stabiele factor die een fenomenen kan capteren en versterken: we kijken over 
muurtjes, we brengen organisaties samen, we adviseren, we communiceren naar een 
ruim publiek, we maken wat er al is groter en professioneler,...

2018 in cijfers

De cijfers over de werking liggen in 2018 in de lijn van de vorige jaren. De cijfers 
weerspiegelen vanaf 2015 onze beleidskeuzes: we houden een groot bereik aan, maar we 
lijnen onze inzet duidelijker af, we diversifiëren het aanbod, we werken met vele partners 
samen, we zetten ons bereik en onze expertise in ten bate van anderen. We bereiken op een
efficiënte manier een groot publiek. Onze werking heeft een grote output: dat interpreteren 
we als een bewijs dat we onze regio en het publiek goed kennen, dat de werking juist zit.

Maar we herhalen de kanttekening die we ook in de rapporten van de voorbije jaren hebben 
gemaakt: uren en cijfers zijn een steeds minder juiste maatstaf om ons werk te meten. 
Cijfers laten geen reliëf toe, ze kunnen de aard van een activiteit of de intensiteit van een 
samenwerkingsverband niet weergeven. We maken geen onderscheid, zoals SISCA (het 
online-registratiesysteem van de administratie) suggereert, tussen activiteiten die “op zichzelf
staan” en activiteiten “als onderdeel van een project”. De scheidingslijn tussen beide is niet 
helder. Het suggereert bovendien een hiërarchie die er volgens ons niet is. De belangrijkste 
afweging bij de beoordeling van een sociaal-culturele praktijk is de mate waarin het doel 
bereikt werd, niet de ingezette middelen.

Het totale aanbod bestond in 2018 uit 496 gerealiseerde activiteiten, goed voor 1554 
sessies, 4059 vormingsuren en 9799 deelnames. Het aanbod is thematisch divers en 
goed gespreid over de regio. Bijna de helft (46,77%) van dat aanbod vindt plaats in het 
Vormingplushuis, bijna een derde (30,44%) elders in Brugge en bijna een kwart (22,18%) 
verspreid over andere locaties.

Thematische spreiding (*) Aantal titels % titels

Multimedia en techniek 76 15,23 %

Levensstijl en gezondheid 44 8,87 %

Creatief 99 19,96 %

Kunst en Cultuur 92 18,55 %

Samenleving en filosofie 79 15,93 %

Natuur en Milieu 55 11,09 %

Persoon en Relatie 51 10,28 %

Totaal 496 100 %
(*) we hanteren hier de Vormingplus-communicatie-thema’s, niet de SISCA-thema’s
(die vind je verder in dit rapport, onder “Vormingplus in kerngegevens”)
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Geografische spreiding Aantal titels % sessies

Beernem 18 3,63 %

Blankenberge 12 2,42 %

Brugge 386 77,82 %

     Brugge, Vplushuis 232 46,77 %

     Brugge, elders 151 30,44 %

     Brugge-Noord / 8380 3 0,60 %

Damme 13 2,62 %

Jabbeke 20 4,03 %

Knokke-Heist 1 0,20 %

Oostkamp 19 3,83 %

Torhout 1 0,20 %

Zedelgem 18 3,63 %

Zuienkerke 2 0,40 %

Buiten de regio 6 1,21 %

Totaal 495 100 %

Het publieksbereik van Vormingplus is groot. Zowat twee derden van de deelnemers zijn in 
detail geregistreerd, één derde is geschat. Die schatting is een waarheidsgetrouwe 
weergave van wat partnerorganisaties doorgeven of wat we zelf hebben geteld of geschat. 
We noteerden in 2018 9799 deelnames, waarvan 3907 unieke deelnemers, gemeten op 
5944 geregistreerde deelnames. Voor een kleine regio, met amper 278.486 inwoners, is dat 
een bereik van 3,52%. We blijven heel wat nieuwe deelnemers bereiken: 2225 nieuwe 
deelnemers op 5944 geregistreerde deelnemers, volgens de SISCA-definitie (deelnemers 
die in het vorige registratiejaar niet deelnamen).

In hoofdstuk 6, “SISCA 2015 – 2016 – 2017 – 2018”, vind je alle details.

2. 2. Doelstelling 2: Expertise, innovatie, vernieuwing.

Vormingplus beschikt over de nodige methodische expertise en beheerst een grote 
waaier aan werkvormen, opdat alle doelstellingen in een sociaal-culturele context 
kunnen waargemaakt worden. Vormingplus gaat actief op zoek naar innovatieve 
werkvormen en maakt ruimte voor vernieuwing en experiment.

Onze operationele doelstellingen

Vormingplus speelt soepel in op maatschappelijke verandering. Vormingplus houdt de vinger 
aan de pols in de programmatie en netwerkt ook buiten de traditionele belendende sectoren.
Het team van Vormingplus schoolt zich bij rond innovatie en nieuwe werkvormen.
De freelancers en vrijwilligers van Vormingplus zijn capabele procesbegeleiders en 
beheersen een breed palet werkvormen.
Vormingplus zorgt voor voldoende grote eigen inkomsten en verkent actief de mogelijkheden
voor alternatieve financiering.
Vormingplus tast op een organische manier de grenzen af van wat sociaal-cultureel werk 
vandaag in onze regio kan of moet zijn. Vormingplus maakt witruimte vrij om innovatie en 
experiment een kans te geven.
Vormingplus zoekt heldere manieren om te rapporteren over moeilijk kwantificeerbaar werk 
zoals projectwerk, netwerking en maatschappelijke verandering.
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Vormingplus beschikt over een ervaren en competent team. We kunnen onze sociaal-
culturele en educatieven kernopdracht efficiënt en kwalitatief uitvoeren. De 
bedrijfscultuur rond bijscholing is veranderd: bijscholing wordt gestimuleerd en de teamleden 
scholen zich inderdaad meer bij dan vroeger. Het gaat daarbij niet alleen om bijscholing 
maar ook om intervisie. Die intervisie, vooral deze met collega’s van andere 
Vormingpluscentra, zorgt voor een gevoel er niet alleen voor te staan. We wisselen uit over 
kleine of grote, praktische of inhoudelijke zaken. Bijscholing is een aandachtspunt op de 
jaarlijkse functioneringsgesprekken en komt regelmatig op de teambijeenkomsten ter sprake.
Het educatieve team is de plek waar educatieve medewerkers elkaar coachen en 
ondersteunen in onze sociaal-culturele kernopdracht.

Vormingplus maakt gebruik van een breed palet methodieken. We zijn pragmatici, we doen 
wat moet gebeuren, wat dat ook moge zijn. We bekijken in elke context wat we willen 
bereiken of wat de vraag van een partner is, en met inzet van welke methodieken we dingen 
moeten gedaan krijgen. Of dat nu een klassieke lezing of cursus is, een workshop, een 
sociaal-artistiek project, praat- of
conversatietafels, een lokale campagne,
inspringtheater, kadervorming… Het “hoe”
vinden we een secundaire vraag, eerst
komt het “waartoe” en het “waarom”. We
hebben de methodische knowhow in
huis om veel soorten dingen te doen:
we hebben samen met de Erfgoedcel een
app gemaakt (“Open/Gesloten deuren. In
dialoog met Brugse
levensbeschouwingen.”); we geven op de
tweede lijn ondersteuning aan andere
organisaties en aan vrijwilligers van
Praattafels NT2 en in het project “Samen
Lezen”; we werkten mee aan de lokale
invulling van campagnes als de week van de geestelijke gezondheidszorg (“Mis-Verstand” 
Brugge), de internationale vrouwendag (8 maart), AllemaalMensenBrugge.be (11.11.11), 
Ieders stem telt (gemeenteraadsverkiezingen) of de Dag van Verzet tegen Extreme Armoede
(17 oktober); we ondersteunden de Brugse bibliotheek in het opzetten van een “Digipunt”... 
(In hoofdstuk 4, “Een panorama van onze projecten”, lees je meer over deze en andere 
projecten.)

In het educatieve team is veel werk verzet om de omkadering van het projectwerk helder 
te maken. We toetsen een potentieel project of de vraag van een partner af aan de 
doelstellingen en de praktische haalbaarheid, we maken een projectplanning en begroting 
op, we experimenteren met het registreren van onze tijdsinzet, we volgen de voortgang van 
het project op in het educatieve team of tussendoor in gesprekken tussen educatieve 
medewerker en coördinator, we stellen bij waar nodig en evalueren na afloop onze inzet.

We hebben onder andere geleerd om onze eigen rol van in het begin van een project zo 
helder mogelijk te definiëren en duidelijk te communiceren met partners, opdat de 
verwachtingen juist zouden zijn. We beseffen nu ook dat onze rol in projecten evolueert. 
Bij de Praattafels NT2 was onze rol eerst gericht op het samenbrengen van partners (2015 
en daarvoor) en hebben we anderhalf jaar zwaar ingezet op het voorzien van continuïteit 
(2016). Eens de praattafels op kruissnelheid kwamen (medio 2017), is onze rol 
geherdefinieerd als tweedelijns ondersteuning: het coaching van vrijwilligers, het werven van 
nieuwe vrijwilligers en communiceren naar een groot publiek, het meenemen van de format 
naar andere contexten. Hetzelfde bij een project als Sint-Pieters Deelt: ook daar verschuift 
onze inbreng van intensief op de eerste lijn naar coachend en op de tweede lijn.

De knowhow van de educatieve medewerkers is cruciaal voor de kwaliteit van ons werk. 
De rol van een educatieve medewerker is complex geworden: netwerken, coachen van 
vrijwilligers, begeleiden van lesgevers, plannen en programmeren, begeleiden van 
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processen... De perceptie van onze eigen functioneren is grondig anders dan enkele jaren 
geleden. Bijscholing, intervisie en interne coaching en ondersteuning worden ter harte 
genomen.

Vormingplus doet in bijna al zijn activiteiten op de eerste lijn een beroep op freelancers. Zij 
begeleiden activiteiten, cursussen en steeds vaker ook projecten. Daarom is het selecteren 
en begeleiden van die freelancers een cruciale opdracht voor het educatieve team. We 
kennen onze freelancers goed. We houden persoonlijk contact met hen, we doen 
inspanningen om hen mee te nemen in visie en aanpak. We hebben onze freelancersnota 
aangepast, de praktische zaken zijn op punt gezet en er is aangegeven wat we van hen als 
procesbegeleider verwachten en hoe we hen daarin kunnen bijstaan.

We zetten in verschillende contexten (Samen lezen, Repair Café, Praattafels NT2, Als 
volwassene leren fietsen...) vrijwilligers en groepen vrijwilligers in als begeleider van 
activiteiten. Vormingplus ondersteunt in die projecten vrijwilligers en helpt partnerorganisaties
om vrijwilligers te werven, te screenen, op te leiden en te begeleiden. Vorming voor deze 
vrijwilligers organiseren we op projectniveau.

In een reeks projecten doen we aan “tweedelijnswerk”. We ondersteunen anderen om een 
project of doelstelling te realiseren. Voorbeelden van zo’n ondersteuning zijn onder meer de 
regionale vorming voor vrijwilligers in de Praattafels NT2 die we samen met het Agentschap 
Inburgering en Integratie organiseren, de intervisie en vrijwilligersvorming die we organiseren
in het kader van Samen Lezen of de steun die we aan de Brugse bibliotheek hebben 
gegeven in de opstart van het Digipunt-project.

We hebben de voorbije jaren dus geïnvesteerd in taken en rollen die verder af liggen van 
onze klassieke taken als groepswerker of programmator: coaching en methodische 
ondersteuning in projectwerk, co-begeleiding in sociaal-artistiek werk, procesbegeleiding, 
faciliterend optreden vanop de tweede lijn… We durven zeggen dat we ook die rollen goed 
beheersen. We hebben de methodische flexibiliteit en kunde in huis. We zetten die 
knowhow ook ten dienste van anderen. We willen ideeën, projecten en werkwijzen 
meenemen naar contexten waar die nog niet zijn doorgedrongen: dat vinden we de essentie 
van wat innovatie in onze regio zou moeten zijn. Onze lokale culturele partners, bijvoorbeeld,
doen een appel op onze knowhow rond projectwerk, omdat ze zelf wat minder ervaring 
hebben als het gaat over werken aan inclusie, diversiteit of duurzaamheid.

We lopen voorop in een aantal inhoudelijke thema’s (diversiteit, duurzaamheid, digitale 
inclusie, kwetsbare groepen) en laten ons qua methoden niet inperken. We zetten de juiste 
methodiek in op de juiste plek. We proberen om onze veranderde opstelling ook te laten 
doordringen in de perceptie bij freelancers en netwerkpartners. Wij lijken daarin te slagen: 
we worden vaker dan vroeger bevraagd op die domeinen. De nieuwsbrief “Lopende Zaken” 
voor partners en de brochure “Wij zijn Vormingplus” zijn belangrijker elementen in het 
veranderen van de perceptie. We denken nu al na over manieren om “Lopende Zaken” nog 
meer to-the-point te maken en vinden we dat een volgende brochure “Wij zijn Vormingplus” 
nog concreter moet, misschien in de vorm van een “inspiratiegids”.

Vormingplus regio Brugge heeft een groot cursushuis, een grote programmatie en een 
substantieel bedrag aan eigen inkomsten. Dat vinden we een sterkte van de organisatie: 
we realiseren een groot aandeel eigen financiering en we willen dat zo houden. Ook de 
begrotingspost “dienstverlening”, waaronder de financiering van diensten die we aan 
anderen leveren vallen, is vrij omvangrijk en blijft de laatste jaren stabiel.

Op projectfinanciering of andere vormen van alternatieve financiering zoals sponsoring 
stellen we onze hoop niet. Het is voor onze kleine organisatie te complex om een 
substantieel deel van de werking hieruit te financieren. De drempel ligt hoog. We betreuren 
het wegvallen van de provinciale bevoegdheden welzijn en cultuur, waar projectfinanciering 
voor ons wel administratief haalbaar was. Het provinciebestuur kende bovendien het terrein, 
terwijl we nu soms het gevoel hebben dat vanuit de driehoek Gent-Brussel-Antwerpen 
geoordeeld wordt over een lokale realiteit die onvoldoende gekend is.

Onze manier van rapporteren is anders dan vroeger. We rapporteren nog steeds cijfermatig

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 12



(over “output”), onder meer via SISCA (het online-rapportage-instrument van het ministerie 
van Cultuur), in hoofdstuk 6. Tegelijk leggen we een accent op rapporteren over gemaakte 
beleidskeuzes en wat die keuzes voor de werking betekenen. We willen ook duidelijk maken 
wat onze activiteiten en projecten betekenen voor mensen (de zogenaamde “outcome”). De 
essentie van ons werk zit immers daar: wat betekent participeren in een mensenleven, in 
een groep, in de maatschappij? Dat lees je niet in cijfers, maar in verhalen, praktijken, 
voorbeelden van op de werkvloer. We registreren nu ook andere dingen dan vroeger: het 
aantal en de soort netwerkcontacten, bijvoorbeeld. Ons werk heeft impact: we menen dat 
Vormingplus in de regio herkenbaar aanwezig is, dat we duidelijke keuzes maken en dat 
onze inzet gewaardeerd worden door onze partners, dat we het sociaal-culturele werk en het
middenveld versterken. Impactmeting, in de wetenschappelijke zin zoals bedoeld in boek van
Marc Jans 1, daar beginnen we tot nader order niet aan: zoiets is veel te complex voor ons 
soort kleine organisatie.

Het doel en de middelen

What's in a name? That which we call a rose
By any other name would smell as sweet

Shakespeare wist het al: perceptie is belangrijk, maar de aard van de dingen verandert 
niet omdat je ze een andere naam geeft.

De werking van Vormingplus regio Brugge is missiegedreven. We kiezen voor een brede 
participatie en inzet voor enkele speerpunten: diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie 
en kwetsbare groepen. Hoe goed bereik je in een sociaal-culturele praktijk met de inzet 
van bepaalde middelen het doel dat werd vooropgesteld? Dat lijkt ons dé vraag die er toe
doet. De methodische vraag is van secundaire orde. Bereik je kwetsbare mensen en 
kan je hen empoweren met een cursus (zoals in de
cursus “Werken aan je uitstraling”)? Prima. Kan je
een aantal nieuwe maatschappelijke thema’s
introduceren bij een groot publiek met een lezing
(over wooncoöperaties, autodelen of Neibo, de
coöperatieve telecom-operator)? Prima! Bereiken we
een deel van het publiek niet met traditionele
cursussen ICT, dan gaan we op zoek naar andere
formats, zoals digidokters of digipunten. Of kunnen
we bibliotheken met “Samen Lezen” een instrument
in handen geven waarmee ze kwetsbare groepen
bereiken: daar werken we graag aan mee. Innoveren
is belangrijk, maar is geen doel op zich. Innovatie is zinvol als je er in slaagt om een doel 
te bereiken dat voorheen moeilijk of onmogelijk te bereiken was.

We hebben thematische velden verdeeld onder de educatieve medewerkers en vanuit de
contacten met publiek en partners ontstaan er sociaal-culturele praktijken. De ene keer 
zal dat iets zijn dat je een cursus zou noemen, de andere keer leunt de praktijk dichter 
aan bij een project. En er zullen veel praktijken tussen beide in liggen… Daarom maken 
we in de rapportage geen onderscheid tussen “cursuswerk” en “projectwerk”, of in SISCA
tussen “op zichzelf staande activiteiten” of “projectgerelateerde” activiteiten. Geen enkele
activiteit in open aanbod staat helemaal op zichzelf, projecten verschijnen niet in 
een vacuüm. Het ene vloeit voort uit het andere. Het onderscheid suggereert een 
waarde-oordeel over methoden, terwijl er in onze visie over doelstellingen en inzet van 
methode een waardeoordeel kan gemaakt worden.

1 JANS, Marc. Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken. Socius, 2014.
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2. 3. Doelstelling 3: Vorm geven aan de samenleving.

Vormingplus verheldert en concretiseert zijn emancipatorische opdracht. Alle 
activiteiten van Vormingplus zijn gekaderd in de sociaal-culturele methodiek en 
hebben de finaliteit om mensen aan te zetten mee vorm te geven aan de samenleving.

Onze operationele doelstellingen

Duurzaamheid” en “Diversiteit” zijn transversale thema's en inhoudelijke speerpunten in de 
programmatie.
+ digitale inclusie.
+ kwetsbare groepen
Vormingplus expliciteert per (deel)terrein waaruit de emancipatorische finaliteit van het 
aanbod van Vormingplus bestaat.
Vormingplus expliciteert per (deel)terrein wat aanvullend programmeren betekent en waaruit 
de de maatschappelijke opdracht van Vormingplus bestaat.
Vormingplus zoekt naar manieren en criteria om zowel de eigen programmatie als die in 
samenwerking met partners, in maatschappelijke zin bij te sturen.
Vormingplus sluit nauw aan bij de maatschappelijke thema's en de vormingsvragen die leven
in het middenveld van de regio. Vormingplus stelt zich op als een dienstverlenende 
organisatie ten behoeve van het middenveld.

We streven er naar om in alle activiteiten waaraan Vormingplus participeert, een 
maatschappelijk doel voor ogen te houden. We willen een brede participatie realiseren, 
maatschappelijke thema’s aankaarten, een positieve rol spelen in het middenveld, van 
betekenis zijn voor kwetsbare groepen. Al die doelen tegelijk realiseren met hetzelfde 
aanbod kan niet: je hebt er een gevarieerde programma en een breed palet aan partners, 
thema’s en methodieken voor nodig.

De voorbije jaren hebben we manieren gezocht om onze maatschappelijke doelen scherper 
tot uiting te laten komen. We hebben ingespeeld op de actualiteit, bijvoorbeeld met de 
internationale vrouwendag, de 11.11.11-campagne rond migratie of met de lezingen rond 
politieke en maatschappelijke thema’s die we met een groep andere aanbieders organiseren 
in jeugdhotel De Snuffel. We hebben contacten opgebouwd met burgerinitiatieven en het 
middenveld. We schuiven vier prioritaire thema’s naar voor: duurzaamheid, diversiteit, 
digitale inclusie en kwetsbare groepen. We willen tegelijk een breed publieksbereik 
behouden en deze vier thema’s naar voor schuiven, in zo veel mogelijk activiteiten in open 
aanbod en in het projectwerk. Dat is niet evident: we zoeken voortdurend naar thema’s en 
formats om een breed publiek te motiveren om deel te nemen aan zaken die met één van 
deze thema’s raakpunten hebben. Het is niet zomaar mogelijk om de individuele, subjectieve
vormingsvragen die vaak direct en utilitair zijn, te matchen met wat wij aanvoelen aan 
prioritaire, maatschappelijke vormingsnoden. Toch slagen we er in om bruggen te vinden: we
hebben voldoende creativiteit in huis en werken samen met vele partners om die uitdaging 
tot een goed einde te brengen.

Duurzaamheid
Het thema 'duurzaamheid' is één van de kernthema's. We proberen op verschillende 
manieren om het draagvlak voor klimaatkwesties te vergroten, zowel in Brugge als in de 
regio. Zo werkten we opnieuw actief mee aan het festival “(H)eerlijk Brugge” en 
organiseerden we workshops over ecologisch bouwen, moestuinieren, vegetarisch koken en 
autodelen. We beheren de planning van de Repair Café's in de regio, schrijven vrijwilligers 
aan en promoten de sessies via onze website en brochure. Dit jaar waren we organiserende 
partner van de “Burgeracademie voor het Klimaat” (een evenement in het kader van 
Triënnale Brugge), “Oostkamp 2030” (een toekomstoefening voor Oostkamp, waarin 
duurzaamheid een belangrijk thema was), “Boost je Buurt” (een samenwerking van Bond 
Beter Leefmilieu, Vormingplus en stad Brugge) en de “Brugse Fair Trade Week”, met 
workshops in het Vormingplushuis en op verplaatsing.
We zetten ons ook op de tweede lijn in via vertegenwoordiging, netwerking en 
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adviesverlening. We zijn betrokken bij het Brugse Klimaatpodium, dat we logistiek en 
promotioneel ondersteunen. We zijn lid van de stuurgroep van “FoodLab Brugge” en “Sint-
Pieters Deelt”, maar zoeken ook mee naar een nieuwe structuur voor deze netwerken zodat 
ze kunnen verzelfstandigen. We namen deel aan het netwerkevent “Goed Geboerd” en het 
eerste Onderwijscongres, waar we onze GoodFood@School-praktijk promootten. We 
werden lid van de klankbordgroep van de “Toekomst van Brugge”, een participatietraject 
waar duurzaamheid ook een groot thema is.
Eind 2018 organiseerden we een panelgesprek met de belangrijkste partners/spelers binnen 
dit thema uit onze regio. De partners verwachten van Vormingplus een inzet op twee 
niveaus: enerzijds zorgen wij voor de vertaling van het beleid naar burgers d.m.v. workshops,
anderzijds is Vormingplus dikwijls 'de lijm' tussen verschillende actoren en kunnen wij 
samenwerking faciliteren en/of opzetten én behouden wij het overzicht. We denken na over 
hoe we in 2019 deze verschillende actoren kunnen samenbrengen in een netwerk of een 
meer structureel overleg.

Diversiteit
We blijven diversiteit op een niet-
problematiserende manier aanbrengen bij
een ruim publiek dat nog geen of weinig
interculturele ervaring heeft. Integratie is
iets dat van twee kanten moet komen, en
interculturele competenties is iets dat je
moet oefenen. We doen dat met bezoeken
aan andere steden, laagdrempelige
ontmoetingsactiviteiten, bezoeken aan het
Rode Kruisopvangcentrum of kooklessen,
met projecten als de app “Open/gesloten
deuren” of de Interlevensbeschouwelijke
Iftar.
We richten ons in een aantal projecten ook direct naar mensen met een andere etnisch-
culturele achtergrond, bijvoorbeeld in de praattafels NT2 of de fietscursus, door deel te 
nemen aan twee info-sessies van een infomarkt voor cursisten NT2 (in Brugge en in 
Blankenberge), door samen te werken met onder andere het FMDO rond kleine of grotere 
zaken (Aroma, de Erfgoeddag, infosessies gemeenteraadsverkiezingen…).
We zetten ons ook in op de tweede lijn via vertegenwoordiging, netwerking en 
adviesverlening. We participeren aan het Brugs Overleg Integratie, aan de Klankbordgroep 
van de Praattafels en aan Bruggelink (het platform etnisch-culturele minderheden). Waar 
nodig voeren we adviesgesprekken of helpen we partners met raad en daad (advies, 
doorgeven van contacten, communicatie naar een groot publiek of andere logistieke 
ondersteuning).
Onze opstelling in dit thema willen we in 2019-2020 herbekijken. De voorbije jaren is er veel 
ten goede veranderd in de stad Brugge: het beleid treedt actief op en er zijn meer partners 
actief rond het thema. We wachten even het panelgesprek in het kader van het nieuwe 
beleidsplan af om nieuwe lijnen uit te zetten.

Digitale inclusie
Ook het thema 'digitale inclusie' blijft hoog op de agenda staan. We proberen zoveel mogelijk
mensen mee te krijgen in het digitale tijdperk en mensen met zwakke IT-vaardigheden te 
helpen. We organiseren nog steeds basiscursussen (werken met mappen, Windows 10...), 
zowel in ons cursushuis als in de regio, maar merken dat er ook nood is aan andere 
basisvaardigheden zoals het gebruiken van een smartphone of tablet en bepaalde apps of 
social media-platformen. We vullen de cursussen (4 tot 5 sessies) aan met demo’s en 
digidokter-sessies.
Ook in 2018 werkten we samen met andere aanbieders uit de regio mee aan de Digitale 
Week en boden we een aantal activiteiten gratis aan.
Voor de eenmalige, losse digidokter-sessies werken we samen met de bibliotheken in de 
regio. In de bibs van Jabbeke en Oostkamp worden de digidokter-sessies op vaste 
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momenten gepland. In de hoofdbibliotheek van Brugge waren we partner bij het opzetten 
van een heus “Digipunt”: daar kunnen mensen op regelmatige basis een digidokter 
raadplegen. Vormingplus en de bib werkten de format samen uit, we zochten en begeleidden
de vrijwilligers.
Samengevat, we hebben het gevoel met dit thema op een omslagmoment te zitten. Na een 
denkoefening in het educatief team hebben we de inhoudelijke focus wat bijgesteld. We 
merken dat de oude recepten (basisreeksen, liefst onder de kerktoren, gericht op wie nog 
niet helemaal mee is) nodig blijven, maar ze zijn niet meer voldoende. Een deel van het 
antwoord vinden we in dingen als de digidokter en het digipunt. Maar er is meer aan de 
hand, en we kunnen er de vinger niet op leggen. We stellen ons de volgende jaren kritisch 
op, we zoeken het experiment, we verruimen de inzichten en we spreken partners aan om 
samen werk te maken van mediawijsheid, afstandsleren of bereik van de juiste doelgroepen.

Kwetsbare groepen
Hoe we deze groepen bereiken of voor hen van betekenis zijn, kan je lezen in de volgende 
doelstelling, “Binnen ieders bereik”.

Maatschappelijke accenten in het open aanbod
De voorbij jaren is het open aanbod in
maatschappelijke zin bijgestuurd. Dat open
aanbod, zowel in eigen huis als in samenwerking
met onze partners, is het instrument bij uitstek
waarmee we een breed publiek bereiken en een
grote participatie realiseren. We ondersteunen
campagnes als 11.11.11, Mis-Verstand, 17 oktober
of Erfgoeddag: we zetten ons publieksbereik in ten
dienste van deze campagnes en van onze
partners. In elke programmabrochure zijn er
duidelijk te herkennen accenten in die zin.

In het begin van de beleidsperiode, in 2015-2016
hebben we per thema omschreven op welke
manier we complementair en maatschappelijk
relevant willen zijn in het open aanbod. Die
denkoefening is nooit af, we stellen de afspraken
bij als dat nodig is en toetsen het aanbod
voortdurend aan dit kader. Zo werden de thema’s
digitale inclusie en duurzaamheid eind 2018 nog
eens grondig onder loep genomen en hebben we
onze aanpak wat bijgesteld.

Digitale Inclusie: We houden een basisaanbod
aan, van activiteiten en formules voor de groep
die zwakke it-vaardigheden heeft (android, apps, allerlei beginnersthema’s, digidokter...). 
We zetten die thema’s in onder de kerktoren. Tegelijk blijven we de spits-thema’s en het 
thema media-wijsheid verkennen. We zoeken projectwerk voor kwetsbare groepen en 
mensen met zwakke it-vaardigheden op (digipunt e.a.). We monitoren de verhouding tot 
andere aanbieders (met name CVO’s, Open School, dienstencentra).

Duurzaamheid: We houden vast een open aanbod, om ons publieksbereik te blijven 
bereiken en om te zorgen dat we aan de spits staan in dit thema (en dat ook zo laten 
zien, om stappen te kunnen zetten in netwerking, projectwerk...). We zoeken projectwerk 
in minder evidente contexten: qua doelgroep, thema, format… We richten ons meer op de
regio. We houden voeling en blijven betrokken bij initiatieven als het Brugse 
Klimaatpodium, maar omschrijven ons engagement in dit soort samenwerkingsverbanden
explicieter, zowel intern als naar externen. Indien nodig organiseren we de netwerking, 
bvb via een netwerkevent.

We proberen ook in de samenwerking met onze regionale culturele partners, de CC’s en 
bibliotheken van de regio, deze maatschappelijke bekommernis mee te nemen. Dat lukt, 
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maar is niet altijd evident. De opdracht van deze partners is anders dan die van Vormingplus 
en de meer landelijke context maakt een maatschappelijke focus minder eenvoudig. Toch 
zetten we ook hier stappen voorwaarts: met het project “Samen Lezen” of het Digipunt in de 
Brugse bibliotheek bijvoorbeeld, of met instap-activiteiten rond duurzaamheid, diversiteit of 
digitale inclusie. We stellen vast dat onze partners weten wat onze kernthema’s zijn en dat 
ze ons op die thema’s sterker bevragen dan voorheen. We zijn goed ingebed in het regionale
middenveld, dat vaak en graag ingaat op ons aanbod om samen te werken. We slagen er in 
om de brug te maken tussen een thema of een context en het grote publiek. Daar ligt onze 
kracht en originele positie: we kunnen los van zuil, werksoort of organisatorische keurslijf 
dwarsverbindingen maken en voor iedereen rond de tafel een win-win-situatie creëren.

De werking van Vormingplus is “complementair”.

In ons decreet staat dat we werking van Vormingplus moet zijn ... “afgestemd op de 
culturele en maatschappelijke context van de regio en complementair aan de werking 
van andere spelers in de specifieke regio.” Die opdracht lijkt duidelijk: het is niet de 
bedoeling dat Vormingplus overdoet wat anderen al doen. Maar als je verder nadenkt 
over die opdracht, wordt het veel minder duidelijk. Betekent dat dat Vormingplus 
helemaal geen open aanbod moet organiseren? Of dat Vormingplus geen activiteiten 
rond digitale inclusie moet aanbieden, omdat er al een aanbod van de CVO’s en Open 
School is? En hoort een korte cursus “Is mindfulness iets voor mij” thuis in het aanbod 
van Vormingplus?

In de aanloop naar het nieuwe beleidsplan hield het coördinatorenoverleg van de 
Vormingpluscentra een denkoefening rond het operationaliseren van het begrip 
“complementariteit”.

We vinden dat Vormingplus ook rond dit thema moet
vertrekken vanuit haar civiel perspectief en vanuit haar
missie, omgevingsanalyse en doelstellingen. Zo kan elk
centrum een dynamische en regio-specifieke invulling
geven aan het begrip complementariteit. Bovendien is
die complementariteit geen vergelijkstabelletje, maar
een handelingsperspectief. Het is een dynamisch
begrip. We zijn permanent in overleg met alle relevante
actoren in onze regio en we toetsen het geheel van onze werking en onze rol in 
samenwerkingsverbanden voortdurend aan de bevindingen en positionering van onze 
stakeholders. We wegen onze eigen inzet en die van anderen af in functie van de 
aanwezige expertise, de financiële of andere mogelijkheden of beperkingen, de al dan 
niet expliciet geformuleerde noden in de regio. We houden bij die afweging rekening met 
de voortdurende wijzigingen in het sociaal-culturele landschap en de ruimere 
samenleving.

De concrete sociaal-culturele praktijken (cursussen, activiteiten, projecten…) kunnen 
zeer divers zijn en van regio tot regio of zelfs binnen één regio verschillen. 
Complementariteit kan je alvast niet afmeten aan de expliciete kenmerken van één 
sociaal-culturele praktijk, maar is het resultaat van een basishouding die de inzet van 
Vormingplus toetst aan een veelheid aan factoren.

Of we een cursus “Is mindfulness iets voor mij?” moeten organiseren, daar kan je dus 
niet zomaar met ja of nee antwoorden. Het antwoord op die vraag hangt af van de 
context waarin die reeks georganiseerd wordt: het samenwerkingsverband, de beoogde 
of bereikte doelgroep, de methodische aanpak, het andere aanbod in dat deel van de 
regio… Iets waar we telkens grondig over nadenken, en waarbij complementariteit altijd 
één van de uitgangspunten is.

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 17



2. 4. Doelstelling 4: Binnen ieders bereik.

Vormingplus brengt sociaal leren en niet-formele educatie binnen het bereik van 
mensen die de weg naar het reguliere aanbod moeilijk of niet vinden.

Onze operationele doelstellingen

Vormingplus ontwikkelt methodieken en ervaringen die ons in staat stellen om het 
publieksbereik te screenen op de deelname van kwetsbare groepen.
Vormingplus screent het reguliere aanbod op drempels die de deelname van kwetsbare 
groepen bemoeilijken en poogt deze drempels weg te nemen.
Vormingplus zoekt actief naar samenwerking om inclusief werken in de reguliere werking 
meer mogelijk te maken; Vormingplus zoekt manieren om de overstap van het exclusieve 
naar het reguliere aanbod te faciliteren.
Vormingplus gaat actief op zoek naar partners om een exclusief aanbod gericht op 
kwetsbare groepen te realiseren, bij voorkeur in de prioritaire zones van onze regio.
Vormingplus past de interne organisatie aan opdat er meer aandacht kan vrijgemaakt 
worden om mensen die de weg naar het reguliere aanbod niet vinden te bereiken.
Vormingplus expliciteert per gemeente van de regio wat een betekenisvolle aanwezigheid is.

Vormingplus is er altijd al van uit gegaan dat we er moeten zijn voor iedereen, dat ons 
bereik niet alleen groot maar ook breed moet zijn. We hebben van oudsher een groot bereik 
in de middengroepen, maar we willen ook groepen bereiken die moeilijker participeren. We 
willen beide groepen bereiken, we willen geen niche-organisatie die zich enkel richt tot 
kwetsbare groepen. Dat het nieuwe decreet focust op “participatie” sterkt ons in dit 
voornemen: we laten de middengroep niet los en tegelijk zetten we in op het beter bereiken 
van kwetsbare groepen.

Vormingplus heeft een groot publieksbereik. Met het instrument “open aanbod” bereiken 
we goed de middengroepen. We doen inspanningen om het open aanbod thematisch divers 
te houden en voldoende instap-activiteiten aan te beiden, opdat iedereen, hoger geschoold 
of niet, zich aangesproken voelt. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen: we horen af en
toe de wat smalende opmerking “is dat wel iets dat een Volkshogeschool moet 
programmeren?”. Toch vinden we een thematisch breed en toegankelijk aanbod belangrijk, 
net om de instroom van iedereen mogelijk te maken.

In de loop van 2018 hebben we nagedacht over hoe we in dat open aanbod drempels 
kunnen wegwerken om mensen met een laag inkomen beter te betrekken. In de loop van 
2019 wordt de aangepaste prijzenpolitiek zichtbaar in de programmabrochure door bij alle 
activiteiten een “sociale prijs” aan te kondigen. We verlagen niet alleen de financiële 
drempel, we gaan het publiek ook beter informeren, we zullen mensen met een laag 
inkomen bijstaan in het uitputten van hun rechten (bijvoorbeeld de middelen van de lokale 
netwerken vrijetijdsparticipatie), we schieten voor waar nodig en we financieren uiteindelijk 
zelf als er geen andere oplossing is.

Participatie van mensen met een laag inkomen

In 2015-2016 hebben we in het educatieve team geoperationaliseerd hoe we van 
betekenis kunnen zijn voor kwetsbare groepen. We hebben een reeks deel-doelgroepen 
omschreven en telkens aangegeven wat we willen bereiken. We zoomen hier even in op 
één deel-groep, met name op mensen met een beperkt inkomen. Daar hebben we nu 
een kortingssysteem voor, maar dat wordt relatief weinig gebruikt. In 2018 besteedden 
we 857,75€ aan korting voor 25 mensen met een laag inkomen die op individuele basis 
deelnamen aan een activiteit in open aanbod. Dat vinden we te weinig.

We hebben nagedacht over hoe we dat cijfer kunnen verbeteren. We hebben een 
gesprek gevoerd in het educatief team, we hebben een panelgesprek gevoerd (met onze 

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 18



partners uit het Brugs netwerk Vrijetijdsparticipatie, samenlevingsopbouw, Open School, 
Brugge Dialoogstad...) en we hebben inspiratie gezocht bij onze collega's van Midden- en
Zuid-West-Vlaanderen en hun project "LeerFORCE: strijden tegen drempels in vorming".

We hebben beslist om de aanpak in ons open aanbod niet helemaal om te gooien. We 
mogen geen niche-organisatie zijn en willen met dat open aanbod ook nog een aantal 
andere doelen bereiken. We werken wel
stapsgewijs verder aan het vermijden of
wegwerken van drempels: we plannen
bewust ook laagdrempelige thema’s, we
houden de communicatie helder, we zoeken
samenwerking. We gaan in 2019 een stap
verder om te zorgen dat de
deelnemersbijdrage geen drempel meer is.
We gaan daarbij uit van deze principes:

(1) we helpen mensen om hun rechten uit 
te putten;
(2) we maken een stroomschema opdat 
alle teamleden aan de balie of telefoon kunnen helpen;
(3) we hanteren een derde-betaler-regel: Vormingplus schiet de bijdrage voor en 
recupereert indien mogelijk;
(4) als iemand nergens rechten kan aanspreken, betaalt Vormingplus. We voorzien op
de begroting 2000€.

We zoeken begin 2019 verder uit welke kortingspercentages en criteria we zullen 
hanteren en willen vanaf midden 2019 in onze communicatiekanalen een heldere "sociale
prijs" die we bij alle activiteiten afficheren. De administratieve drempel moet zo goed als 
onbestaande zijn. We hebben een som voorzien op de begroting om de 
inkomstenderving door de invoering van de “sociale prijs” op te vangen en we kunnen het
gebruik er van monitoren met 2018 als referentiejaar.

Daarbovenop gaan we in 2019-2020 na of we op een structurele manier kunnen werken 
aan toeleiding. We denken bijvoorbeeld aan het in gesloten kring aanbieden van 
educatieve activiteiten in o.m. Brugge Dialoogstad, het nagaan van de vormingsvragen in
deze verenigingen, het voorstellen van enkele "bereikbare" activiteiten in deze 
verenigingen, het overdoen op een of andere manier van het traject dat de collega's in 
Midden- en Zuid-West hebben doorlopen.

We waren al enkele jaren van plan om een publieksonderzoek te voeren. In 2018 is dat 
onderzoek uiteindelijk ook uitgevoerd. Het was een lang zoekproces omdat het ons ontbreekt
aan de tijd om het doel van zo’n onderzoek helder te definiëren en aan de kennis om zo’n 
onderzoek op een professionele manier uit te voeren. In een ad hoc werkgroep met mensen 
van de Raad van Bestuur en het team is beslist om het onderzoek af te lijnen tot het 
verzamelen van feitelijke gegevens over het publiek dat we in open aanbod bereiken. Het 
onderzoek werd uitgevoerd door Publiq. Je leest er meer over in het kadertje wat verder.

Het publieksonderzoek is bewust beperkt gehouden en moet voor een juist begrip in een 
ruimer kader geplaatst worden. Het publieksbereik in open aanbod is maar een deel van het 
totale publieksbereik, met name het deel waarin we de middengroep bereiken. Het ligt voor 
de hand dat jongeren, mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond en mensen met
een lage scholing of een laag inkomen daarin ondervertegenwoordigd zijn. Ons 
publieksbereik in open aanbod is zowat hetzelfde als dat van andere culturele spelers. 
Vormingplus is er steeds van uit gegaan dat we een andere strategie moeten gebruiken om 
bijvoorbeeld mensen met een laag inkomen of een andere etnisch-culturele achtergrond te 
bereiken. We doen dat via samenwerking met andere organisaties en in projectwerk. Als je 
het bereik in dat andere deel van de werking mee in ogenschouw neemt en naast het 

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 19



publieksbereik in open aanbod legt, krijg je al een heel ander beeld. Vormingplus bereikt 
een zeer divers publiek. We zijn van betekenis voor vele groepen mensen.

We zetten fors in op projectwerk: we schatten dat zowat de helft van onze educatieve 
tijdsinzet daar naartoe gaat. Een flink deel van dat projectwerk is gericht op kwetsbare 
groepen, bijvoorbeeld ons aandeel in “Ieders stem telt”, de acties rond 17 oktober, de 
projecten “Boost-Zinderin(g)-Uitstraling” en “Mannenmens” met het OCMW van Brugge of in 
het project Samen Lezen. Bovendien slagen we er in om formats te vinden die de brug 
maken tussen het open aanbod en kwetsbare groepen. In een reeks praktijken en formats 
brengen we de twee doelgroepen samen: in de Praattafels NT2, in de Repair Cafés, in de 
Digidokter-sessies en in het Digipunt, in de Samen-Lees-groepen, in de Fietscursus… We 
nemen dit soort activiteiten bewust op in onze communicatiekanalen en we houden die 
communicatiekanalen laagdrempelig en leesbaar. Zo slagen we er voor een stuk in om 
participatie en inclusie waar te maken.

Publiq bevraagt het publiek van Vormingplus

Tussen 14 november en 5 december 2018 deed Publiq een bevraging bij het bereikte 
publiek van Vormingplus, voor het open aanbod. We bezorgden de onderzoekers een lijst
met 6955 contactpersonen, die via email de vraag (en één herhaling) kregen om een 
vragenlijst in te vullen. 1152 personen (of 16,56%) vulden de bevraging volledig in.

Er werd gevraagd naar geslacht, leeftijd, opleidingsgraad, beroep, etniciteit, deelname en
interesse voor activiteiten van Vormingplus, de manier waarop de eerste kennismaking 
met Vormingplus verliep en het bezoek aan andere cultuurhuizen.

De bevraging brengt wat het profiel van de deelnemers betreft weinig verrassingen. 31% 
van ons publiek is mannelijk, 69% vrouwelijk. De jongere groepen zijn 
ondervertegenwoordigd. 72% is hoger opgeleid (tegenover 45% in de hele bevolking) en 
ook arbeiders en zelfstandigen zijn ondervertegenwoordigd. Tegelijk is ons publiek qua 
gemiddeld inkomen per maand wél gelijk vertegenwoordigd, zelfs een klein beetje 
ondervertegenwoordigd. Rond etniciteit kunnen moeilijk zinvolle conclusie getrokken 
worden.

Opvallend is de hoge NPS-score (de Net-Promotor-Score). Die score is een belangrijke 
indicator voor klanttevredenheid en klant-loyauteit. Dat betekent dat veel van onze 
deelnemers Vormingplus zou aanbevelen aan anderen. En hoe meer activiteiten 
deelnemers volgen, hoe hoger die score wordt.

In 2019, bij het uitwerken van het volgende beleidsplan, zetten we deze bevindingen in 
een breder kader. We willen deze cijfers – in zoverre dat kan – naast andere bronnen 
leggen en we willen publieksbereik in het projectwerk in beeld brengen. Dààr ligt immers 
het bereik van de groepen die in het bereik in open aanbod ondervertegenwoordigd zijn: 
mensen die minder hoog geschoold zijn, mensen met een laag inkomen, mensen met 
een andere etnisch-culturele achtergrond.

Vormingplus heeft dus een duidelijke strategie en een vrij omvangrijke werking ten behoeve 
van kwetsbare groepen. We hebben die werking organisch ontwikkeld sinds 2004. Op één 
van de educatieve teamdagen in 2017 hebben we onze strategie per deel-doelgroep verder 
omschreven en de lijn voor de volgende jaren vastgelegd. Elke deel-doelgroep heeft immers 
eigen kenmerken en noden, om elke groep te bereiken werken we met andere partners 
samen.

Mensen in armoede
Zoals daarnet uitgelegd hebben we actief nagedacht rond inclusie van deze groep in het 
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open aanbod en zijn een reeks stappen ondernomen. Een ander aspect om voor deze groep
van betekenis te zijn is netwerken. Zo bouwen we kennis op, creëren we wederzijds 
vertrouwen en kunnen we beter aanvoelen wat de doelgroep nodig heeft.
We weten uit de kansarmoedeatlas dat de problemen in onze regio geconcentreerd zijn in de
stad Brugge, in enkele wijken van Torhout en Knokke, en vooral in Blankenberge. Daarom 
focussen we op Brugge en Blankenberge, en gaan we in op opportuniteiten op andere 
plaatsen.
In de stad Brugge hebben we met Brugge Dialoogstad (een samenwerkingsverband van 
organisaties waar armen het woord nemen) een sterke partner. Met hen werkten we in 2018 
samen rond onder meer 17 oktober, de campagne “Ieders Stem Telt” en dialoogtafels over 
gezondheid. We denken aan een volgende stap in het toeleiden van hun publiek naar ons 
open aanbod (en dat van anderen) door bijvoorbeeld ons programma voor te stellen in de 
verenigingen, plaatsen voor te behouden in enkele uitgelichte activiteiten of via brugfiguren 
een veilige context te creëren. Of en zo ja hoe we dat gaan doen, zoeken we uit in 2019.
In de groene rand rond Brugge zijn hier en daar Welzijnsschakels actief. We hebben met 
de meeste van hen contact, net als met een aantal OCMW’s. In Zedelgem bijvoorbeeld 
programmeren we specifiek op vraag van het Sociaal Huis en de dienstencentra een aantal 
activiteiten in open aanbod. Het Sociaal Huis leidt cliënten toe naar dat aanbod. In Torhout 
en Knokke-Heist hebben we contacten (onder andere met het OCMW van Knokke, dat 
overweegt om een fietscursus in te richten), maar is er de laatste jaren nog geen concrete 
samenwerking ontstaan.
In Blankenberge hebben we een actieve samenwerking met culturele spelers en zijn we van
daaruit actief gaan netwerken met andere diensten en mensen in de gemeente en het 
OCMW die met kwetsbare groepen werken. In de zomer is een informeel gesprek gevoerd 
met een ruime groep partners. We volgen die contacten verder op en werken naar de 
realisatie van een of meerdere projecten in de jaren die komen. Een eerste resultat was 
alvast dat we op vraag van de coördinator kinderarmoedeprojecten een infosessie over de 
gemeenteraadsverkiezingen voor een moedergroep konden organiseren.
We zijn actief in de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van Brugge en Zedelgem, en 
verkennen of we ook aan de andere kunnen deelnemen.

Mensen met een andere etnisch culturele achtergrond
Op dit veld is er de afgelopen vijf jaar veel veranderd. Terwijl we enkele jaren geleden relatief
alleen stonden, zijn er nu meerdere partners actief geworden. We hebben rond dit thema 
gepionierd en allerlei zaken tegelijk gedaan:
* Het thema in de aandacht gehouden bij het
grote publiek, door op niet-
problematiserende en laagdrempelige
manier activiteiten rond diversiteit te
programmeren: uitstappen naar andere
steden, kooklessen, ontmoetingen
allerhande. We zetten hiervoor bewust een
aantal freelancers in met buitenlandse
wortels, we bouwen bruggen tijdens de
Erfgoeddag, we werkten samen met
zelforganisaties...
* Samen met partners hebben we gezocht
naar activiteiten en projecten die de
doelgroep zelf of hun zelforganisaties
bereiken en vooruit helpen. Zo is er bijvoorbeeld de cursus “Leren leren fietsen voor 
volwassenen” (die vooral dames met een andere etnisch-culturele achtergrond bereikt), de 
Praattafels NT2, de interlevensbeschouwelijke Iftar, we zetten de deuren open voor een 
Palestijnse dag...
* We participeren aan overlegplatformen, gaven advies waar we konden, spoorden lokale 
beleidsmakers aan om het thema ter harte te nemen.
Vandaag is het landschap anders dan voorheen: de pioniersfase is voorbij in de stad Brugge,
waar een kleine maar sterke Diversiteitsdienst belangrijke stappen heeft gezet. De rol van 
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Vormingplus moeten we dus herzien. We plannen begin 2019, in het kader van het nieuwe 
beleidsplan, een panelgesprek met sleutelfiguren om te bespreken waar onze inbreng zich 
best op zou concentreren. We vermoeden dat die nieuwe rol zal bestaan uit het blijven 
mogelijk maken van interculturele ervaringen voor het grote publiek, nauwe samenwerking 
met zelforganisaties en hun werking faciliteren, bruggen bouwen tussen organisaties en 
contexten, het thema in andere gemeente van Brugge introduceren.

Buurtwerken
Als werksoort is buurtwerk in onze regio heel beperkt aanwezig. We hebben goede 
contacten met de Brugse buurtwerken (en dan vooral met buurtwerk Sint-Pieters, onze 
dichtste buren). We verkennen of en zo ja waar er nog buurtgerichte werking bestaat. We 
onderhouden de contacten met Samenlevingsopbouw (die in de regio Brugge weinig actief 
is; de problemen in andere delen van West-Vlaanderen zijn immers groter).

Dienstencentra
We kennen de dienstencentra in de regio Brugge. We zoeken geen intensieve 
samenwerking rond open-aanbod-programmatie, omdat zij daartoe zelf een duidelijke 
opdracht hebben. We staan hen wel bij met advies en zijn bereid in te gaan op voorstellen tot
samenwerking rond onze kernthema’s diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie of 
kwetsbare groepen.
In enkele gemeenten zijn er regelmatige contacten, vaak in een groter 
samenwerkingsverband met meerdere partners (Brugge, Blankenberge, Oostkamp, 
Zedelgem, Jabbeke). Zo zijn er verkennende gesprekken over de start van een nieuw buurt- 
en dienstencentrum in Jabbeke (“de Post”) en programmeren we enkele activiteiten in open 
aanbod in de dienstencentra van Aartrijke en Zedelgem, omdat ook cliënten van het OCMW 
naar die activiteiten worden toegeleid.

Basiseducatie
Er zijn goede contacten met het centrum voor basiseducatie, onder meer via de digitale 
week en de Praattafels NT2. Er zijn ook mensen van de basiseducatie opgenomen in onze 
Algemene Vergadering.
Een aantal jaren geleden is een experiment gedaan rond doorstroming van publiek. Daaruit 
bleek dat een flink deel van het publiek dat bij Open School geparticipeerd heeft, spontaan 
de weg vindt naar Vormingplus. Dat was een geruststellende vaststelling. De drempels zijn 
blijkbaar niet te hoog, we beschouwen die doorstroming dus niet als een dringend werkpunt.
De basiseducatie is wel een belangrijke partner in het projectwerk met kwetsbare groepen. 
We streven er naar dat de goede contacten ten gepasten tijde zullen leiden tot enkele 
projecten die we samen opzetten.

Mensen met een verstandelijke beperking
We hebben de voorbije contacten gehad en experimenten gedaan met meerdere 
organisaties die voor deze doelgroep werken. In 2018 gingen we verder op de weg van 
inclusieve activiteiten, in samenwerking met Konekt. We programmeerden twee activiteiten: 
“Ontdek je talent” en “Relaxen in 't kwadraat – voor duo’s”.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid
We hebben al lange tijd een goede samenwerking met de Gempersteeg, een 
activiteitencentrum en samenwerkingsproject van enkele grote instellingen uit de regio rond 
reïntegratie van ex-patiënten. We organiseren voor het publiek van de Gempersteeg een 
aantal activiteiten, in 2018 onder meer twee reeksen “relaxatie en ontspanning” en een 
huiskamerconcert.
Uit die samenwerking met de Gempersteeg is verdere samenwerking gegroeid rond het 
project Mis-Verstand, de Brugse invulling van de week van de Geestelijke gezondheidszorg 
(elk jaar in oktober). Vormingplus zit er als een van de weinige niet-welzijns-actoren rond de 
tafel en maakt de brug te maken van de wereld van de zorginstellingen naar het grote 
publiek. (Voor meer details, zie de projectfiche in hoofdstuk 4).
Andere pistes en contacten laten we even rusten, we concentreren ons op de Gempersteeg 
en Mis-Verstand.
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Gedetineerden
We hebben contacten met mensen van de Rode Antraciet en de dienst “Hulp- en 
dienstverlening aan gedetineerden” in de gevangenis. We moeten ons schikken naar de 
timing en de prioriteiten van deze partnerorganisaties, waardoor het aanbod klein is en er 
lange periodes zijn zonder activiteiten of projecten. We gaan in op opportuniteiten als die 
zich aandienen.

Holebi’s
In de tweede helft van 2017 gaf de passage van een stagiair maatschappelijk werk ons de 
kans om dit thema te verkennen en mee te helpen aan het opnieuw lanceren van een 
werking van de Brugse Diversiteitsdienst rond dit thema. Ondertussen is er een stuurgroep 
samengesteld, met onder meer mensen van Cavaria en het Regenbooghuis. Vormingplus 
stelt zich op dit terrein passief op: we zorgen dat we op de hoogte blijven van wat er gaande 
is in de stuurgroep en gaan in op concrete vragen van de partners. Elk jaar op 17 mei 
hangen we een regenboogvlag uit.

Regionale Spreiding

Een andere belangrijk aandachtspunt is de 
regionale spreiding van onze werking. We
kennen de regio goed en hebben overal
contacten, het aanbod is maximaal gespreid.
De socio-demografische realiteit maakt dat de
centrumstad Brugge, een grote stad in het
midden van een kleine regio, onvermijdelijk een
groot overwicht heeft. Er is een lange traditie
van niet-formele educatie in centrumstad
Brugge, een aantal gemeente rond Brugge zijn
heel sterk op Brugge gericht en de stad Brugge
heeft als hoofdstad van West-Vlaanderen een uitstraling die de grenzen van de regio 
overschrijdt. Dat hoeft geen probleem te zijn, op voorwaarde dat we voldoende contacten 
hebben in de gemeenten buiten Brugge en in samenspraak met lokale partners een zinvolle 
en substantiële inzet kunnen realiseren. Sommige thema’s (beginnerscursussen computer, 
bijvoorbeeld) organiseren we bewust dichtbij, onder de kerktoren. Andere thema’s 
organiseren we net centraal in Brugge, omwille van de veilige context (persoonsgerichte 
thema’s) of om een voldoende grote groep deelnemers te kunnen bereiken. We organiseren 
46,77% van het open aanbod in ons eigen cursushuis, 30,44% op andere plaatsen in Brugge
en 22,18% verspreid over de andere gemeente in de regio.

We schetsen per gemeente de situatie:

Blankenberge (20.349 inwoners)
Vormingplus werkt in Blankenberge samen met het Cultureel Centrum Casino en met de 
bibliotheek. In 2018 organiseerden we samen 12 activiteiten in open aanbod, goed voor 34 
sessies. Daarnaast hebben we contacten met dienstencentrum De Bollaard, verschillende 
mensen in het OCMW en een aantal lokale verenigingen zoals de Sint-Vincentiusvereniging, 
VELT en de Gezinsbond. We netwerken actief en gericht op het opnemen van een rol van 
betekenis voor kwetsbare groepen.

Beernem (15.687 inwoners)
In Beernem hebben we al lange tijd een intense samenwerking met het Ontmoetingscentrum
De Kleine Beer en met de bibliotheek. In 2018 organiseerden we 18 activiteiten in open 
aanbod, samen goed voor 28 sessies.

Damme (11.008 inwoners)
In Damme werken we al lange tijd goed samen met de Cultuurfabriek en de bibliotheek. In 
2018 organiseerden we samen 13 activiteiten in open aanbod, goed voor 39 sessies.

Jabbeke (13.880 inwoners)
De gemeente Jabbeke heeft met het Vrijetijdscentrum een mooi gebouw voor culturele 
activiteiten, maar mist een cultuurdienst. Vormingplus werkt er samen met de bibliotheek om 
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een open aanbod te voorzien in het Vrijetijdscentrum. In 2018 organiseerden we samen 20 
activiteiten in open aanbod, goed voor 68 sessies. Er zijn ook contacten met het OCMW rond
de opstart van een buurthuis “De Post”.

Knokke-Heist (33.097 inwoners)
Het is een bewuste keuze om in Knokke-Heist niet aanwezig te zijn met een open aanbod: er
zijn immers andere spelers met een groot aanbod actief, met name het Cultureel Centrum 
Scharpoord, de bibliotheek, DKO. We hebben goede contacten in Knokke-Heist en 
beschouwen elkaar als gewaardeerde collega’s en partners. De terreinafbakening is 
duidelijk. We zoeken samenwerking met andere partners om in de toekomst een rol op te 
nemen in het organiseren van activiteiten of projecten voor kwetsbare groepen.

Oostkamp (23.580 inwoners)
Oostkamp is een gemeente met een sterke culturele traditie: we werken er samen met het 
Cultureel Centrum de Valkaart en de bibliotheek, en onderhouden contacten met een aantal 
andere actoren (welzijnsschakel ‘t Gezelleke, het OCMW, de milieudienst, dienstencentra, 
burgerinitiatief/welzijnsschakel Tope). In 2018 organiseerden we samen 19 activiteiten in 
open aanbod, goed voor 31 sessies.

Torhout (20.530 inwoners)
We slagen er vooralsnog niet in om een rol van betekenis te spelen in Torhout. Torhout ligt 
wat perifeer in onze regio en is socio-demografisch eerder op Midden-West-Vlaanderen dan 
op Brugge gericht. De partners in Torhout zijn geen vragende partij voor samenwerking; 
wellicht zien ze niet voldoende in wat de meerwaarde kan zijn van samenwerken met 
Vormingplus. We blijven proberen om contacten te leggen.
De laatste jaren zijn er contacten geweest met een groep burgers die interculturele praat- en 
kookavonden hebben georganiseerd: Vormingplus adviseerde hen bij de opstart van die 
activiteiten.

Zedelgem (22.635 inwoners)
In de gemeente Zedelgem hebben we een goede samenwerking met de bibliotheek en het 
Gemeenschapscentrum de Groene Meersen.
Sinds 2017 organiseren we op vraag van het OCMW / Sociaal Huis en in het 
dienstencentrum Aartrijke een aantal activiteiten in open aanbod waarnaar het OCMW 
cliënten toeleidt. We kiezen hier bewust voor omdat de groep cliënten te klein is om enkel 
voor hen een aanbod te organiseren. Het is voor de begeleiders geen evidente opdracht, 
daarom zijn we zeer voorzichtig met de keuze van thema’s en begeleiders.
In 2018 organiseerden we samen 18 activiteiten in open aanbod, goed voor 31 sessies.
Vormingplus participeert ook aan het lokale Netwerk Vrijetijdsparticipatie.

Zuienkerke (2.730 inwoners)
Zuienkerke is een zeer kleine gemeente en heeft geen zelfstandig cultureel aanbod. Rond 
cultuur en bibliotheek wordt samengewerkt met Blankenberge.
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2. 5. Doelstelling 5: Continuïteit en kwaliteit.

Vormingplus zet in op continuïteit, efficiëntie, kwaliteitszorg en 
deskundigheidsbevordering bij alle in de organisatie betrokken mensen.

Vormingplus zoekt naar efficiëntiewinst zonder de kwaliteit van het geleverde werk in gevaar 
brengen.
Vormingplus gaat behoedzaam om met de veelheid van opdrachten en de versnippering van 
competenties.
Vormingplus experimenteert met methoden om partners, freelancers, vrijwilligers en anderen
nauwer bij de planning en de uitvoering van het educatieve werk te betrekken, zowel in eigen
huis als op andere plaatsen in de regio.
Vormingplus bouwt een VTO-beleid uit en investeert in deskundigheidsbevordering.
Vormingplus draagt zorg voor de methodische ondersteuning en de 
deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers en de freelancers.
Vormingplus implementeert een systeem van integrale kwaliteitszorg en rapporteert er 
systematisch over.

Het nieuwe decreet vraagt een zakelijk plan, daarom zullen we een interne doelstelling in het
volgende beleidsplan niet herhalen. In feite was deze doelstelling een aanzet tot “zakelijk 
plan”.

Het bestuur van de organisatie professionaliseren was de voorbije jaren een belangrijk 
aandachtspunt. We hebben op vele terreinen een inhaaloperatie ingezet en volbracht: rond 
visievorming, het betrekken van iedereen in de organisatie bij het ontwikkelen en uitdragen 
van onze visie, het betrekken van vrijwilligers en freelancers, het installeren van een IKZ- en 
VTO-cultuur, efficiëntiewinst maken door te automatiseren en te zoeken naar betere 
processen, een moderner financieel beheer opzetten… De lijst is lang. Er is ook vandaag 
nog ruimte voor verbetering, maar de resultaten spreken voor zich. De werking draait goed 
en we kunnen de werking beter dan voorheen monitoren en bijsturen. De feedback die we 
krijgen van publiek en partners is goed, er is geen personeelsverloop, de financiële situatie is
gezond. Het team en het bestuur hebben meer dan voordien het gevoel samen aan één 
gezamenlijk doel te werken.

Maar: voor een kleine organisatie is professioneel besturen niet evident. Het nieuwe decreet 
is voor ons geen planlastvermindering. Het decreet geeft ons een zeer brede inhoudelijke 
opdracht en er zijn veel inhoudelijke en zakelijke competenties nodig. Een goed beleid 
voeren is een voorwaarde om ons sociaal-cultureel werk te doen, we laten ons niet verleiden
om té veel tijd in overhead te investeren of op papier luchtkastelen te bouwen. We hebben er
steeds voor gekozen om onze organisatie te richten op “doen”, op iets betekenen voor 
mensen en partners, en dat willen we ook zo houden.  We stellen ons vragen bij wat we tot 
nog toe te horen kregen over zakelijk beheer: de managementcultuur die er uit spreekt past 
niet bij onze bescheiden schaal en praktische instelling. Als de impliciete verwachtingen 
onverkort gehandhaafd blijven, kunnen we er nooit aan voldoen. We vertrouwen er op dat 
externe beoordelaars de moeite zullen nemen om zich te verplaatsen in onze context en 
zullen oordelen over de werking, over wat we op de werkvloer betekenen voor publiek, 
partners en maatschappij.

Om te rapporteren laten we hier de structuur van de operationele doelstellingen los. We 
geven je een breder overzicht, gestructureerd aan de hand van een aantal organisatie-
domeinen. Dat lijkt ons een meer omvattende aanpak.

Leiderschap

We zijn een kleine organisatie, wars van bureaucratie, met een heldere structuur. Iedereen 
kent iedereen, het is voor iedereen duidelijk wat waar besproken wordt en wie wat beslist. De
bevoegdheden en taken zijn duidelijk, de communicatielijnen zijn kort.

Onze Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen en bestaat uit ruim 
dertig mensen van overal in de regio. Zij hebben een formele rol (de jaarrekeningen, de 
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rapporten en beleidsplannen, de vzw-vereisten) maar hun informele rol is wellicht nog 
belangrijker: zij zijn het ultieme klankbord waar we horen of de werking goed zit. De AV is in 
de feiten een stakeholdersvergadering, ingebed in een cultuur van samenwerking en co-
creatie.

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen. Zij beslist over de grote lijnen van de 
inhoudelijke werking, over het financiële en personeelsbeleid, en fungeren als een klankbord 
voor de coördinator en het team. De Raad van Bestuur evalueert regelmatig zijn eigen 
werking. We hechten veel waarde aan onze open bedrijfscultuur, daarom is op de 
bijeenkomsten van de Raad van Bestuur niet alleen de coördinator aanwezig, maar – in een 
beurtrol – ook een een personeelsvertegenwoordiger. Elk jaar voorzien we een 
gemeenschappelijke activiteit van team en Raad van Bestuur samen.

De coördinator is de schakel tussen het bestuur en het team. De voorbije jaren was de 
coördinator vooral een veranderingsmanager. De nood om te veranderen kwam soms van 
binnenuit (om onze visie versterken, te werken aan workflows, de teamgeest te 
verbeteren...), soms van buitenaf (om het arbeidsreglement te moderniseren, om het nieuwe 
decreet te implementeren, meer aandacht te besteden aan rapportage, door de financiële 
opvolging te professionaliseren...). Het was ook de verwachting van het team in het begin 
van de beleidsperiode dat er duidelijker zou aangegeven worden wat de visie van de 
organisatie is op de kern van de werking, het sociaal-culturele werk. We hebben onze visie in
een participatief proces aangescherpt en geïmplementeerd. Dat heeft in het team geleid tot 
een groter gevoel van verbondenheid met de organisatie, met de missie, met de activiteiten 
op het terrein. Tegelijk was er de verwachting dat de coördinator actiever zou coachen in het 
dagelijkse werk. Dat is ingevuld met bijvoorbeeld jaarlijkse functioneringsgesprekken, maar 
is ook opgevat als een uitnodiging aan de coördinator om meer betrokken te zijn op het 
dagelijkse educatieve werk. De teamleden treden vandaag ook voor elkaar op als klankbord 
en handelen zelfsturend als (deel)team. Hier is een verandering in interne cultuur goed 
merkbaar: collega’s zijn meer op elkaar betrokken, het gevoel met z’n allen aan een 
gemeenschappelijk doel te werken en iets te betekenen voor de maatschappij, is gegroeid.

We besteden veel tijd en zorg aan de contacten met ons netwerk. Het is een cruciale 
opdracht, de hoeksteen van ons werk. Zonder die vele contacten en het streven naar co-
creatie, is ons werk niet mogelijk. Die externe contacten zijn een gedeelde 
verantwoordelijkheid van de coördinator en het educatieve team. Het is een terugkerend 
gespreksonderwerp, we staan elkaar bij in deze opdracht. We besteedden – nadat we onze 
positionering in een open proces hadden aangepast – ook aandacht aan de manier waarop 
we willen gepercipieerd worden en pasten onze communicatie aan.

Strategie

De voorbije jaren is een inhaaloperatie gemaakt rond visie-ontwikkeling. Ons doel en de 
manier waarop we dat kunnen realiseren is scherper en meer motiverend geformuleerd. We 
beschouwen onszelf nu als een missie-gedreven sociaal-culturele actor, die zijn inzet richt op
de participatie van zo veel mogelijk mensen en groepen, en die daartoe alle nuttige 
instrumenten inzet. We vertrekken vanuit een sociaal-culturele kijk, we willen mensen 
empoweren en emanciperen, op vele verschillende kleine of grote thema’s, niveaus en 
manieren. We stellen vast dat we onze positionering in het begin van de vorige 
beleidsperiode (“een pluralistisch vormingscentrum”) tijdens het gevoerde proces van 
visievorming grondig hebben aangepast. We blijven achter de inhoud van de geformuleerde 
doelstellingen staan (vele waren opgevat als “werven”), maar vinden de formulering vaak 
onvoldoende concreet. Werk aan de winkel.

We hebben onze visie op een reeks deelterreinen besproken en vaak ook aangepast: de 
inhoudelijke focus en de omvang van het open aanbod, een keuze voor vier inhoudelijke 
speerpunten en het centraler zetten van de maatschappelijke opdracht, de inhoudelijke focus
en de workflow rond projectwerk, de bijsturing van onze opstelling in de samenwerking met 
de regionale culturele partners, het operationaliseren van het begrip “complementariteit”, het 
aanpassen van de manier waarop we onszelf presenteren aan partners en in rapportage, het
installeren van een andere cultuur rond VTO, IKZ en kennisborging…
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De inhaaloperatie die we achter de rug hebben beschouwen als nodig en nuttig. Nu willen 
we opnieuw focussen op onze werking, op die activiteiten die leiden tot resultaten bij onze 
deelnemers, onze partners, de Brugse regio. We willen onze beschikbare tijd zoveel mogelijk
dààrtoe investeren.

Mensen

Vormingplus wil een open en democratische organisatie zijn. We dragen zorg voor onze 
open bedrijfscultuur. In principe is alle informatie gedeeld, met uitzondering van zaken als 
personeelsbeleid. De beslissingsstructuren en de communicatiekanalen zijn helder.

Het team komt maandelijks samen. Tijdens die vergaderingen ligt de focus op het laten 
doorstromen van bestuursinformatie, het maken van afspraken tussen de logistieke, 
administratieve en educatieve medewerkers, het werken aan een teamspirit. Elk jaar wordt 
een teamdag georganiseerd, een ontspannende activiteit die zorgt voor een betere 
teamgeest.

Tussendoor, volgens noodwendigheid en de kalender, komen het administratief team en 
het educatief team samen. Zij bespreken in detail zaken die met hun taken te maken 
hebben en maken zelfstandig werkafspraken. We zijn een klein team, de afstand is klein, de 
taken zijn helder en zijn verdeeld volgens ieders wensen en mogelijkheden. De ruimte om 
zelfsturend te werken is groot. We houden vast aan dat principe: mensen moeten voor een 
groot stuk zelf kunnen beslissen hoe ze werken. Het doel is gemeenschappelijk bepaald, de 
manier waarop kan in onderling overleg en voor een flink deel zelfstandig bepaald worden. 
De grote mate van autonomie is wellicht een belangrijke verklaring voor het zeer lage 
personeelsverloop en de grote motivatie en loyauteit.

Het team heeft een evenwicht gevonden in een taakverdeling die ieders capaciteiten zo 
goed mogelijk tot zijn recht laat komen. Dat is het resultaat van de functioneringsgesprekken 
van de voorbije jaren en van het voortdurend bijschaven van de werkafspraken in de 
verschillende deelteams. We zijn er in geslaagd om de taken te laten aansluiten bij de kunde 
en de persoonlijk-professionele aspiraties.

Het team is in het verleden door een reeks beslissingen van de subsidiërende overheid tot 
stand gekomen. Daardoor zijn er enkele knelpunten ontstaan: IT-vaardigheden zijn niet 
voldoende aanwezig, bijvoorbeeld, of de gemiddelde leeftijd ligt te hoog om comfortabel te 
zijn, of het educatieve team bestaat uit te weinig personen om de vele taken te overzien. 
Daar staat tegenover dat het team zeer competent, ervaren en gedreven is. Er worden 
weinig fouten gemaakt, onverwachte zaken worden vlot opgevangen.

Er is aandacht voor kennisdeling en kennisborging. Sinds enkele jaren werken we met 
een Salesforce-handboek, dat is uitgebreid tot een kwaliteitshandboek. Het bevat vele 
procedures, afspraken, dingen om op terug te vallen, zowel technisch als inhoudelijk. We 
gebruiken het handboek in het dagelijks werk om de vele dingen te kunnen blijven overzien 
of om onverwachte zaken (problemen, afwezigheden) op te vangen. Onze organisatiecultuur
is anders dan voorheen: we zijn niet meer in onszelf gekeerd, we staan positief tegenover 
samenwerking met andere Vormingpluscentra, we beseffen dat we niet alles zelf kunnen of 
moeten oplossen. We kiezen bewust voor bijscholen, samenwerken en uitbesteden (ICT, 
communicatie, onderzoek, boekhouding...).

We gaan bewuster om met VTO. Het is een vast thema op de functioneringsgesprekken, 
waar we persoonlijke aspiraties proberen in overeenstemming te brengen met de noden van 
de organisatie.

De zorg voor mensen is de voorbije jaren uitgebreid naar freelancers en vrijwilligers. We 
beseffen dat we onze vrijwilligers en freelancers moeten meenemen in onze visie en aanpak.
We zijn in orde met alle formele vereisten en hebben deze aangevuld met inhoudelijke en 
methodische afspraken. We betrekken meer vrijwilligers bij meer soorten taken: niet alleen 
bij praktische of uitvoerende taken, maar ook bij projectwerk (praattafels, Repair Cafés, 
samen lezen). Waar nodig bieden we die vrijwilligers vorming aan, op het niveau van het 
project.
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We staan onze freelancers bij met raad en daad. Er zijn veel freelancers die voor een korte, 
uitvoerende taak “passeren”, we richten onze coaching vooral op freelancers die langdurige 
taken vervullen en daarbij aan procesbegeleiding moeten kunnen doen. Persoonlijk contact 
en coaching door de educatieve medewerker staan daarbij centraal.

We doen inspanningen om onze vrijwilligers en freelancers, maar ook anderen zoals onze 
bestuurders en netwerkpartners mee te nemen in de visie en de waarden van onze 
organisatie. Daartoe publiceerden we in 2017 de brochure “Wij zijn Vormingplus”, een 
leesbare versie van het beleidsplan. Begin 2019 experimenteerde we met een 
inspringtheaterstuk op de jaarlijkse receptie rond onder meer inclusie.

Inspringheater: leren door te acteren

Elk jaar organiseren we een receptie, een netwerkevent 
waarop we freelancers, vrijwilligers, bestuurders en 
netwerkpartners uitnodigen. We willen hen met zo’n 
evenement bedanken voor de inzet en de teamgeest 
rond Vormingplus versterken.

In januari 2019 hielden we geen formele toespraken of 
nodigden we geen muziekgroepje uit, maar gingen we 
onder leiding van agoog en theatermaker Lucas 
Vandenbussche aan de slag met inspring- of 
forumheater. Thema’s waren de moeilijkheden van 
inclusief werken en het betrekken van kwetsbare 
groepen, de werkdruk en onvoorspelbaarheid van ons 
werk, de dilemma’s waar we voor staan.

Forumtheater is een methodiek, ontwikkeld door de 
Braziliaan Augusto Boal, in de jaren 1970. Je kan zo een 
publiek op een niet-cerebrale manier bij een onderwerp 
betrekken en aan het denken zetten. Niet-professionele 
acteur spelen een herkenbare scène en laten het publiek
inspringen om de ontwikkeling van een scène te 
beïnvloeden. Op die manier betrek je het publiek op een 
actieve manier. Omdat je als publiek de scènes echt 
beleeft, bereik je vaak meer dan door te praten.

De reactie van het publiek mocht er zijn: de betrokkenheid was groot, en uit de inbreng 
bleek dat de aanpak van onder meer inclusief werken goed aansluit bij wat we als 
organisatie willen uitdragen. Freelancers beschouwen het inderdaad als hun opdracht om
ook procesgericht te denken en te handelen...

Samenwerkingsverbanden en beheer van middelen

Het netwerk en de samenwerkingsverbanden waar we aan deelnemen zijn essentieel in ons 
werk. Het staat centraal in het educatief overleg: we registreren de contacten, we wisselen 
uit, evalueren onze inspanningen en sturen ze bij als dat nodig is. We willen een open 
houding aannemen, niet concurrentieel samenwerken, co-creëren. We profileren ons als een
facilitator, inhoudelijk of logistiek. We zijn een dienstverlenende organisatie voor het 
middenveld en dan vooral rond onze kernthema’s. We kunnen de brug zijn naar een groot 
publiek voor actoren uit een niche of een gespecialiseerde sector.

We betrekken onze stakeholders bij de organisatie. We doen dat bewust en doelgericht 
tijdens de beleidsplanning, onder andere met panelgesprekken en gesprekken met 
sleutelfiguren. We doen dat ook in de gewone werking, door de vele contacten die we met 
partnerorganisaties hebben. Die contacten zijn een permanente toetsing. Bovendien is onze 
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Algemene Vergadering een stakeholdersvergadering.

Het financieel beleid is de voorbije jaren grondig veranderd: het is geautomatiseerd en 
geprofessionaliseerd. Het boekhoudsysteem is gekoppeld aan het administratieve systeem. 
We kunnen op elk moment de stand van de rekeningen en de liquiditeit nagaan. We kunnen 
de werking monitoren en weten wat de delen van de werking kosten en opbrengen. In 2019 
ondernemen we een experiment met analytisch boekhouden en tijdsbesteding. We 
beschikken over gespecialiseerde bijstand van boekhoudkantoren ACCTO (voor de 
dagelijkse werking) en Tudors (als revisor).

Procesmanagement

We zijn niet terughoudend om te investeren in automatisering. Dat vraagt inspanningen van 
onze teamleden. Het legt de lat qua kennis en flexibiliteit hoog, maar het is een gedeeld 
gevoel dat we moeten automatiseren om klantvriendelijk te kunnen zijn en om het volume 
werk aan te kunnen. Zo kunnen we ruimte vrij houden voor onder meer het projectwerk. We 
hebben de laatste jaren behoorlijk wat efficiëntiewinst gerealiseerd in het administratieve 
team. Het grootste capaciteitsprobleem zit nu in het educatief team: daar zijn te weinig 
mensen voor te veel soorten taken.

Er is veel tijd besteed in het educatieve team aan het beslissingskader en de procesplanning
van het projectwerk. We hebben wat organisch aan het groeien was verhelderd en 
vastgelegd in afspraken: welke doelen willen we bereiken, hoe nemen we beslissingen, hoe 
laten we info doorstromen in de organisatie, hoe rapporteren we intern en extern.

Integrale Kwaliteitszorg

De aandacht voor een beter zakelijk beheer is een van de elementen die onze 
bekommernis rond kwaliteit illustreert. Zoals onderzoekster Katrien Callewaert het al in 2015 
omschreef: iedereen in de organisatie is doordrongen van kwaliteit, de “tone at the top” is 
goed, er wordt zorgzaam maar wat onzichtbaar aan IKZ gewerkt, we zijn te veel gericht op 
processen en hebben geen duidelijke IKZ-visie. We hebben deze opmerkingen gebruikt om 
stapsgewijs een aantal dingen aan te pakken, onze IKZ-inzet systematischer te maken en de
geleverde inspanningen zichtbaarder te maken.

De implementatie van het lopende beleidsplan is alvast het eerste en belangrijkste terrein 
geweest waarop we IKZ-gewijs te werk zijn gegaan. We hebben het beleidsplan gebruikt als 
een to-do-lijst, een checklist van te bespreken en te regelen elementen. We hebben thema’s 
besproken, afspraken gemaakt en de afspraken geëvalueerd en bijgestuurd. Zowat alle 
doelen zijn gerealiseerd.

Op een reeks terreinen hebben we de laatste jaren bewust de PDCA-cirkel (plan, do, check,
act) toegepast: bijvoorbeeld het aanpassen van de workflow rond het projectwerk, de manier 
waarop we gekomen zijn tot een publieksonderzoek en de resultaten hebben gebruikt, het 
traject inclusie, het professionaliseren van het financieel beheer (zie details elders in dit 
rapport).

Een andere belangrijk onderdeel van het IKZ-beleid is de kwaliteitsbewaking van de 
activiteiten en, als onderdeel daarvan, de coaching van begeleiders (freelancers en 
vrijwilligers). De belangrijkste hefboom voor kwaliteit is de nauwe, persoonlijke band tussen 
freelancer en educatieve medewerker. We willen dicht bij onze freelancers staan en hen 
waar nodig ondersteunen met raad en en daad. In eigen huis kunnen we de activiteiten 
logistiek en praktisch goed ondersteunen. Er zijn in de loop van 2017-2018 afspraken 
gemaakt over de frequentie, de focus en de werkwijze van het formeel evalueren van 
activiteiten bij deelnemers. We kiezen er voor om schriftelijk te laten evalueren door de 
deelnemers als daar een heldere reden toe is: een nieuwe freelancer, een specifieke vraag 
van een partnerorganisatie of freelancer, vragen die we ons zelf over het concept, de 
begeleiding, de praktische omstandigheden… De educatieve medewerker beslist wanneer 
we evalueren en spreekt daartoe iemand van het administratief team aan, die de vragenlijst 
aanpast en mailt naar de deelnemers. De educatieve bekijkt de resultaten en bespreekt die 
met de freelancer en indien nodig ook met anderen (de partnerorganisatie, de coördinator, 
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het educatieve team…).

Ook voor activiteiten op verplaatsing, waar we de organisatorische omstandigheden niet 
helemaal zelf in handen hebben, willen we volop inzetten op kwaliteit. Omdat het sommige 
partners ontbreekt aan ervaring of capaciteit, is dit niet altijd evident. We gaan er van uit dat 
onze inzet altijd aan een aantal minimumvereisten moet voldoen, en zetten er bij de 
organisatie van de activiteiten met derden actief op in. In de voorbereidende contacten 
tasten we af wat de mogelijkheden en problemen zijn. We sturen bij waar mogelijk. We 
overwegen om per gemeente een groep vrijwilligers samen te brengen die voor een aantal 
logistieke taken op verplaatsing kan instaan om zo de logistieke omkadering te verbeteren. 
We proberen de komende jaren om met één of meerdere regiopartners zo’n formule eens uit 
te testen.

Een ander belangrijk aspect, de screening en de coaching van freelancers, staat centraal 
is onze IKZ-visie. De freelancer is immers diegene die voor een publiek staat en de opdracht 
van Vormingplus moet waarmaken. We kennen de freelancers die langere opdrachten 
uitvoeren goed en bespreken regelmatig het geleverde werk. In onder meer de freelancers-
nota) is uitgeschreven aan welke verwachtingen een freelancer moet voldoen. We vinden 
niet alleen de inhoudelijke expertise van tel, maar ook een actieve betrokkenheid op het 
groepsproces, een op participatie en inclusie gerichte basishouding, het creëren van de 
mogelijkheid opdat mensen van elkaar leren. We proberen onze freelancers hiervan te 
doordringen met de freelancers-nota, in de coaching van de educatieve medewerker, door 
de brochure “Wij zijn Vormingplus” mee te geven...
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=> Tussendoor
Verkiezingen in Sint-Pieters
Burgerpartijen zetten lokaal erfgoed op de agenda

In aanloop naar Erfgoeddag 2018 contacteerden Patrick Anthone van Buurtwerk Sint-Pieters
en Griet Provoost van Vormingplus regio Brugge de Erfgoedcel Brugge met een origineel en 
ambitieus idee. Geïnspireerd door het thema van de Erfgoeddag, “Kiezen”, wilden ze in de 
Brugse wijk Sint-Pieters een echte erfgoedverkiezing organiseren. Erfgoeddag werd dan ook
prompt uitgeroepen tot verkiezingsdag. In de de daaraan voorafgaande maanden voerden 
vier burgerpartijen campagne met een erfgoedproject voor de buurt en kwam er ook een 
winnaar uit de bus. Die mocht zijn project voorstellen aan het gemeentebestuur. Een 
praktijkvoorbeeld van erfgoedwerking van onderuit.

Jules De Doncker (Erfgoedcel Brugge). Overgenomen uit: Faro, tijdschrift over cultureel 
erfgoed, november 2018

Sint-Pieters: banlieu van Brugge

Sint-Pieters is een wijk in het noordwesten van Brugge en telt zo’n 7.500 inwoners. Het is 
een van de drie Brugse buurten met een eigen buurtwerking. Die is erop gericht om tot een 
sterkere verbondenheid te komen van de inwoners met elkaar en met hun buurt. En dat kan 
Sint-Pieters goed gebruiken. In de loop van de voorbije eeuw groeide het landelijk dorp Sint-
Pieters namelijk uit tot ‘banlieu van Brugge’. Een verstedelijkte suburb met zes versnipperde 
wijken, van elkaar gescheiden door twee drukke invalswegen, een spoorlijn en een 
industriegebied. Met het dorpsleven verdween ook het gemeenschapsgevoel uit de wijk. 
Weinig inwoners voelen zich nog echt Sint-Pieternaar. Maar wat velen onder hen verbindt, is 
de wil om hier verandering in te brengen.

Erfgoed als voedingsbodem voor een buurtgevoel

Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus zijn buren. Vanuit verschillende invalshoeken in het 
sociaal-cultureel werk werken ze sinds jaar en dag samen om de inwoners van de wijk 
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(opnieuw) dichter bij elkaar te brengen. Daarmee spelen ze in op de nood aan meer 
participatie en een sterkere band tussen inwoner en buurt, die buurtwerker Patrick Anthone 
duidelijk voelt in de wijk. Deze band proberen ze aan te halen door de aandacht van de Sint-
Pieternaar te vestigen op de geschiedenis en het erfgoed van de wijk. Buurtwerk Sint-Pieters
en Vormingplus regio Brugge zijn dan ook uitgegroeid tot vaste erfgoedpartners. Een van de 
mooiste voorbeelden hiervan is de samenwerking rond RASP (‘Retour à Saint-Pierre’), een 
sociaal-artistiek traject dat in 2014 lokaal erfgoed, geschiedenis en identiteit in de kijker 
zette. Daaruit groeide ook het platform Sint-Pieters Deelt, dat lokale initiatieven rond delen 
en ruilen van goederen en diensten bundelt. Ook op Erfgoeddag zijn beide organisaties 
vaste klanten. Elk jaar opnieuw zorgen Patrick en Griet ervoor dat het erfgoed van Sint-
Pieters in de buurt zelf in de kijker komt. Tot nu toe gebeurde dit altijd via de beproefde 
formules van een lezing, fototentoonstelling, wandeling of fietstocht.

Erfgoeddag als participatieve proeftuin

De voorbije editie van Erfgoeddag zette aan om de enigszins platgetreden paden te verlaten 
en de speerpunten ‘participatie’ en ‘erfgoed’ te combineren door een erfgoedverkiezing op 
poten te zetten. Het was de bedoeling dat
burgers zich rond een lokaal erfgoedproject
zouden scharen, een partij beginnen en
campagne voeren. Zo konden de Sint-
Pieternaren elkaar doen kennismaken met
het erfgoed van hun wijk. Na een oproep
vormden zich een aantal burgerpartijen met
een erfgoedidee voor Sint-Pieters. Op een
eerste samenkomst hielp een
expertenpanel hen hun project en
campagne vorm te geven. Vanaf dan was er
elke maand een terugkoppelmoment.
Daarop bespraken het expertenpanel en de
partijen de voortgang van de campagne.
Die mondde op Erfgoeddag uit in een
verkiezing. De partij die daar als winnaar uit de bus kwam, mag haar project vervolgens 
voorstellen aan het gemeentebestuur.

Tijdens het hele traject stonden Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus regio Brugge in voor 
de procesbegeleiding. Voor het expertenpanel kwamen daar vertegenwoordigers van de 
Erfgoedcel Brugge, Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken Stad Brugge en de Batterie 
vzw bij. Zo konden de partijen beroep doen op een mix van expertise; op vlak van buurtwerk 
en participatie, erfgoedwerking en de sociaal-artistieke vertaling van het project.

Maar hoe ging het project concreet in zijn werk?

STAP 1: BruggeMobiliseer de buurt

Eind 2017 lanceerde buurtwerker Patrick de oproep. Onder het motto ‘Kies voor de toekomst
van het verleden’ werden de inwoners van Sint-Pieters aangespoord een plaats, evenement 
of traditie met erfgoedwaarde te zoeken en hier een toekomstidee aan te koppelen. In de 
praktijk bleek het echter niet zo gemakkelijk om gegadigden te vinden. Het waren vooral de 
usual suspects die op de oproep reageerden – mensen die al op een andere manier bij de 
buurtwerking betrokken zijn en/of zich al inzetten voor het erfgoed van Sint-Pieters. Ook het 
concept van de verkiezing rond lokale erfgoedprojecten was niet makkelijk te communiceren.
Veel Sint-Pieternaren konden zich hier aanvankelijk moeilijk iets bij voorstellen of kennen het
erfgoed van hun wijk niet goed genoeg om hiermee aan de slag te kunnen gaan. Het kostte 
dus wel wat tijd en moeite om voldoende verkiezingskandidaten te vinden.

Dankzij de inspanningen van Patrick en Griet, die veel buurtbewoners kennen en hen 
persoonlijk warm maakten voor het project, vormden zich tegen eind januari 2018 vier 
burgerpartijen met een erfgoedidee voor Sint-Pieters:

• De partij HESP (Herbeleef erfgoed Sint-Pieters) ijverde voor een nieuwe, sociale 
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bestemming voor de pastoriewoning naast de kerk.

• NIAJ (Nu ist an joen) wou oude volks- en cafésporten op Sint-Pieters nieuw leven inblazen.

• SIK (Sporen in kleur) werd gedragen door het Davidsfonds van Sint-Pieters en wou de 
stationsbuurt laten herleven. Dit leidde uiteindelijk tot het concrete plan om de 
toegangstunnel tot het station te decoreren met beelden die verwijzen naar het lokale 
erfgoed.

• De VVD (Vrienden van Vierendeel) ijverde voor een kunstig eerbetoon aan de oude 
Scheepsdalebrug en haar architect Arthur Vierendeel.

Uit deze ideeën blijkt duidelijk dat de burger geen onderscheid maakte tussen roerend, 
onroerend of immaterieel erfgoed. Daarom werd besloten om geen burgerinitiatieven uit te 
sluiten en de brede definitie van het erfgoed van Sint-Pieters te hanteren, ook al wordt de 
verkiezing strikt genomen georganiseerd in het kader van Erfgoeddag – een feestdag voor 
het roerend en immaterieel erfgoed.

STAP 2: Formuleer een partijprogramma

installatie met het werk dat ze tijdens de street-artworkshop creëerden, en NIAJ zorgde voor 
initiaties ringsteken en boogschieten. Ook een kopstukkendebat stond op het programma. 
Voor alle partijen was dit een forum om hun erfgoedidee voor Sint-Pieters een laatste keer te
promoten en buurtbewoners over de streep te trekken. De eerste bijeenkomst met de 
verkiezingskandidaten vond eind januari 2018 plaats. Om hen op weg te helpen werd Mooss 
vzw uitgenodigd om een workshop rond creatief denken en creatieve acties te geven. Samen
met leden van het expertenpanel hield elke partij een brainstormsessie, om hen te helpen 
met het omzetten van hun erfgoedidee naar een concrete campagne. Ook dachten de 
deelnemers na over een naam, slogan en programma voor hun partij. Daarnaast leerden ze 
een aantal technieken aan om mensen te triggeren met hun project en zo partijleden en 
stemmen te ronselen. Zo legden de burgerpartijen snel een belangrijke basis voor hun acties
in de daaropvolgende maanden.

STAP 3: Voer campagne

Van de partijen werd verwacht dat ze in een
periode van tweeënhalve maand een
campagne op poten zetten. Buurtwerk Sint-
Pieters, Vormingplus en Erfgoedcel Brugge
boden hen hierbij praktische ondersteuning.
Zo konden alle burgerpartijen gratis een
affiche laten drukken. Ze kregen ook
advertentieruimte in de buurtkrant en een
persmoment waarop ze hun project aan de
lokale pers voorstelden. In alle
brievenbussen van Sint-Pieters belandde
ook een verkiezingsflyer met de
partijprogramma’s. Die diende tegelijk als oproepingsbrief voor de buurtbewoners. Als laatste
voorzagen Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus per burgerpartij ook een klein 
werkingsbudget voor extra initiatieven.

Ondanks de beperkte tijd om campagne te voeren, gingen alle partijen met veel goesting aan
de slag. Samen met Erfgoedcel Brugge spoorden Patrick en Griet de partijen aan om hun 
achterban uit te breiden en een aantal ‘prikacties’ uit te werken. Die moesten de Sint-
Pieternaren nieuwsgierig maken naar de verkiezing en hun partijprogramma. HESP vertrok 
vanuit het idee ‘Wat als de pastorie plaats moet ruimen voor iets nieuws?’ om buurtbewoners
te herinneren aan het bestaan en het potentieel van dit historisch gebouw. Via affiches, een 
banner voor het buurtcentrum van Sint-Pieters en een eigen Facebookpagina bracht deze 
partij haar boodschap naar het publiek. De Facebookpagina verzamelde al snel wat volgers 
en werd door HESP tot campagnemedium voor alle partijen ingezet – een mooi voorbeeld 
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van de gemoedelijke sfeer waarin de verkiezingscampagne verliep.

NIAJ – de enige eenmanspartij op de verkiezingslijst – moest én een achterban zien te 
vinden én campagne voeren. Een moeilijke combinatie, zo bleek. De partij zocht al snel 
contact met lokale volkssportverenigingen en het VlaS (Vlaamse Traditionele Sporten vzw), 
maar kwam niet tot een samenwerking voor het eind van de campagneperiode. Wel was er 
een tentoonstelling over volkssporten in Sint-Pieters, die in de week voor de verkiezingen in 
de bibliotheek werd opgesteld.

Ook VVD werkte voor de bibliotheek een tentoonstelling rond het belang van de 
Vierendeelbrug en haar architect Arthur Vierendeel uit. Daarnaast kwam er ook een banner 
met campagnebeeld in de voortuin van het buurtcentrum.

SIK, de partij met de grootste achterban, voerde ook de grootste campagne. Ze slaagde erin 
om in het buurtcentrum een streetart workshop rond het erfgoed van Sint-Pieters te 
organiseren voor de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar van twee lokale lagere 
scholen. Daarvoor strikten ze de lokalestreetart kunstenaar Jamz. De kinderen werden 
uitgenodigd om op Erfgoeddag met hun werk naar het buurtcentrum te komen en er een 
kunstinstallatie mee te bouwen. Op die manier bereikte SIK heel wat kinderen uit de buurt ... 
en hun ouders.

Heel wat partijen gingen voor hun ‘prikacties’ ook op zoek naar samenwerkingen met andere 
verenigingen. Zo probeerde NIAJ een volksspelennamiddag voor de jeugdbeweging Rode 
Valken te organiseren. HESP benaderde
een aantal organisaties die hun uitvalsbasis
in de pastorie hadden. VVD zocht contact
met enkele lokale heemkundigen. Dikwijls
bleek de campagneperiode te kort om tot
een echte samenwerking te komen. Met
een beetje meer tijd hadden deze
campagnes dus een nog grotere impact
kunnen hebben. Tot aan Erfgoeddag
konden de burgerpartijen eens per maand
terecht op een terugkoppelmoment. Elke
partij kreeg er een half uur om de
voortgang van de campagne toe te lichten.
Het expertenpanel gaf tips om het bereik van hun initiatieven te vergroten of hun boodschap 
overtuigender te maken. De terugkoppelmomenten bleken ook goede deadlines voor de 
deelnemers om een bepaalde mijlpaal te bereiken. Zowel de inhoud als de timing van de 
campagnes wonnen er dus bij.

STAP 4: Win de verkiezingen

Op Erfgoeddag trok Sint-Pieters naar de stembus. Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus 
richtten in het buurtcentrum niet alleen een verkiezingskantoor in, maar ook een 
belevingsplek voor het erfgoed van Sint-Pieters. Elke burgerpartij kreeg er de ruimte om haar
erfgoedprogramma aan het publiek te tonen. VVD en NIAJ hernamen er hun 
tentoonstellingen, SIK maakte er, samen met de schoolkinderen, een installatie met het werk
dat ze tijdens de street-artworkshop creëerden, en NIAJ zorgde voor initiaties ringsteken en 
boogschieten. Ook een kopstukkendebat stond op het programma. Voor alle partijen was dit 
een forum om hun erfgoedidee voor Sint-Pieters een laatste keer te promoten en 
buurtbewoners over de streep te trekken.

De eerste bijeenkomst met de verkiezingskandidaten vond eind januari 2018 plaats. Om hen 
op weg te helpen werd Mooss vzw uitgenodigd om een workshop rond creatief denken en 
creatieve acties te geven. Samen met leden van het expertenpanel hield elke partij een 
brainstormsessie, om hen te helpen met het omzetten van hun erfgoedidee naar een 
concrete campagne. Ook dachten de deelnemers na over een naam, slogan en programma 
voor hun partij. Daarnaast leerden ze een aantal technieken aan om mensen te triggeren 
met hun project en zo partijleden en stemmen te ronselen. Zo legden de burgerpartijen snel 
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een belangrijke basis voor hun acties in de daaropvolgende maanden. De hele namiddag 
lang konden de Sint-Pieternaren hun stem uitbrengen. De communicatieve ondersteuning 
door Buurtwerk Sint-Pieters, Vormingplus en Erfgoedcel Brugge en de campagnes van de 
burgerpartijen wierpen duidelijk vruchten af. Ook heel wat mensen die minder voeling 
hadden met het erfgoed van de deelgemeente vonden hun weg naar het buurtcentrum. In 
totaal werden er 151 stemmen geteld. HESP kwam met 49 stemmen als winnaar uit de bus.

STAP 5: Voer je programma uit

n september presenteerde HESP het idee voor de herbestemming van de pastorie aan het 
stadsbestuur. Wat er hierna met dit idee zal gebeuren, blijft voorlopig een grote vraag. 
Buurtwerk Sint-Pieters zal – met ondersteuning van medeinitiatiefnemers Vormingplus en 
Erfgoedcel Brugge – aan de kar moeten blijven trekken om het partijprogramma in concrete 
acties rond lokaal erfgoed om te zetten. Daarnaast is het zaak om ook de ‘verliezers’ van de 
verkiezing niet uit het oog te verliezen. Ook hun erfgoedideeën voor Sint-Pieters kunnen een 
meerwaarde voor de buurt betekenen.

Samenvattend?

De formule van een erfgoedverkiezing blijkt een heel sterk concept om burgerinitiatieven in 
sneltempo vorm en bekendheid te geven. Voor mensen met een erfgoedidee voor hun buurt 
werkt het motiverend, voor inwoners die minder vertrouwd zijn met het erfgoed van hun buurt
sensibiliserend. Ook in Sint-Pieters klonken op Erfgoeddag al stemmen om verder met deze 
initiatieven aan de slag te gaan. Als het momentum niet verloren gaat, liggen er heel wat 
mogelijkheden om het erfgoed van de buurt te laten herleven en zo ook echt voor een 
toekomst voor het verleden te kiezen.
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3. Vormingplus in kerngegevens

Gedetailleerde cijfers vind je in SISCA, wat verderop in hoofdstuk 6.
Enkele kerncijfers voor 2018 op een rijtje:

Het team en het netwerk van Vormingplus in 2018

Vormingplus is een professionele organisatie met een sterk bestuur, een breed netwerk en 
een grote equipe geëngageerde en deskundige mensen op het terrein:

37 bestuurders
7,2 professionele krachten
164 freelancers
140 vrijwilligers
190 netwerkcontacten
47 vertegenwoordigende deelnames/contacten

De activiteiten van Vormingplus in 2018

496 activiteiten
1.554 sessies
4.059 vormingsuren
87,2% van de sessies is doorgegaan

Het aanbod is gespreid over de regio. De helft van de activiteiten vinden plaats in het 
Vormingplushuis, een vierde op andere plaatsen in centrumstad Brugge, een vierde 
verspreid over locaties in de andere gemeenten (Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke,
Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke)

De activiteiten zijn thematisch divers:
15,8% Computer en techniek
20,1% Creativiteit en hobby's
19,0% Cultuureducatie
4,4% Gezondheid en zorg
9,3% Interculturele vorming
10,2% Milieu en natuur
0,4% Opvoeding
6,6% Persoon en relaties
9,3% Samenleving
5,6% Voeding
1,5% Zingeving, religie en filosofie”

Het publiek en de communicatiekanalen van Vormingplus

9.799 deelnames
3.907 verschillende personen namen deel
2.225 mensen waren nieuwe deelnemers

31,43% mannen - 68,57% vrouwen

programmabrochure op 15.000 exemplaren
17.000 abonnees op de elektronische nieuwsbrief
80.000 hits op de website
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De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van Vormingplus regio Brugge heeft uiteraard een formele rol, 
zoals in elke vzw. Maar hun informele rol als stakeholdersvergadering is even belangrijk: 
de vergadering houdt de vinger aan de pols van onze werking. We streven naar een cultuur 
van samenwerking en co-creatie, en dat betekent dat we onze belangrijkste stakeholders 
samenbrengen, informeren en ruimte geven om bedenkingen te formuleren.

De Algemene Vergadering bestaat op 31/12/2018 uit volgende leden:

Johan Braet (Brugge, archivaris gemeente Zedelgem)
Cockhuyt Pascale (Brugge, coördinator vzw Wieder, armoedevereniging)
D'heedene Ann (Oostkamp, beleidsmedewerker CVN-Natuurpunt)
Debaene Joke (Blankenberge, beleidsmedewerker Open School)
Debaere Frank (Jabbeke, OCMW-Brugge)
Dehullu Stefaan (Brugge, communicatiespecialist, freelancer bij o.m. Vormingplus)
Delanote Otmar (Brugge, beleidsmedewerker stadsbestuur/OCMW Brugge)
Gervoyse Paul (Brugge, Bibliothecaris Oostkamp)
Gevaert Tom (Beernem, Gemeenteontvanger Beernem, bestuurder Welzijnsinstelling)
Goethals Joost (Brugge, directeur Stedelijke Academie
Hillewaert Bieke (Brugge, intercommunale archeologische dienst Raakvlak)
Hollevoet Bart (Brugge, Coordinator Netwerk Vrijetijdsparticipatie OCMW-Brugge
Karatas Günnur (Brugge, intercultureel bemiddelaar in het onderwijs)
Lambert Conny (Beernem, Cultuurbeleidscoördinator Beernem)
Meersman Paul (Brugge, medewerken wonen samenlevingsopbouw West-Vlaanderen)
Meganck Martine, (Brugge, gepensioneerd, diensthoofd OCMW-Brugge)
Oosterlynck Pedro (Brugge, Directeur CC Scharpoord, Knokke-Heist)
Palmen Martien (Brugge, beleidsmedewerker Agentschap inburgering en integratie)
Saevels Barbara (Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen)
Slos Steven (Brugge, Cultuurbeleidscoördinator Brugge)
Spaens Carine (Brugge, ambtenaar FOD financiën)
Truyen Peggy (Brugge, Bibliothecaris Jabbeke)
Van de Voorde Filip (Zedelgem, stafmedewerker Landelijke Gilden)
Van Mierop Kristof (Dudzele, cultuurbeleidscoördinator Blankenberge)
Van Paemel Anne (Brugge, gepensioneerd, FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg)
Vanderbeke Ludwig (Zuienkerke, voorzitter Cultuurraad Zuienkerke)
Vanhoorelbeke Ilse, (Brugge, consulent, freelancer)
Vanleenhove Robert (Brugge, gepensioneerd, zelfstandige)
Vansteenkiste Xantha (Brugge, Tweedekansonderwijs)
Vercaemer Katelijne (Oostkamp, bibliotheek Brugge)
Vercoutter Dirk (Brugge, expert zakelijk beheer, gidsenvereniging S-Wan)
Verplancke Inès (Brugge, Europahuis Ryckevelde)
Warmoes Sven (Brugge, consulent Ethias)
Willems Severine (Brugge, Stad Brugge)
Zeghers Marec (Brugge, projectmedewerker Bruggeplus)
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4. Een panorama van onze projecten

De werking van Vormingplus is divers en breed. In dit Voortgangsrapport missen we de 
ruimte om wat diepgang aan te brengen rond enkele concrete. Daarom hier een poging om 
de belangrijkste projecten van 2018 op een rijtje te zetten.

Het lijstje is niet uitputtend, een aantal terugkomende dingen (Repair Café, Vorming 
vrijwilligers, Digitale Week…) en enkele kleinere projecten waar we bij betrokken waren (te 
veel om op te noemen…) vind je niet terug in dit rijtje.

In willekeurige volgorde:

Als volwassene leren fietsen
Interlevensbeschouwelijke Iftar
Praattafels NT2
Mis-Verstand
Burgeracademie voor het klimaat
Digipunt in de bibliotheek
Fair Trade Week
(H)eerlijk Brugge
Tussen soep en feiten
App “Open/Gesloten deuren”
De Gempersteeg
AllemaalMensenBrugge.be
Werken aan je uitstraling
Zinderin(g)
Boost
17 oktober
Ieders stem telt
Internationale vrouwendag
Inclusief werken met mensen met een beperking
Erfgoeddag 2018. Kies!
Straffe Streken
Samen Lezen
Het Brugse Vertelcollectief
Partner van het Cultuurcentrum: Belmundo, Airbag, Bar Literair
Partner van het Concertgebouw: December Dance, Kosmos en SLOW
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Als volwassene leren fietsen

Wat
Al vele jaren organiseren we een cursus om volwassenen te leren fietsen. Twee reeksen in 
april-mei-juni, op donderdagnamiddag en op zaterdagvoormiddag, en omwille van de grote 
belangstelling nog een derde reeks in augustus-september-oktober op zaterdagvoormiddag. 
Sinds 2017 is een derde partner, VIVA-SVV, bij de organisatie betrokken. Daarmee is de 
groep vrijwilligers versterkt en kunnen we in de toekomst de groep beter toeleiden naar 
andere sociaal-culturele activiteiten of initiatieven.

Waarom
De reeks heeft de expliciete en directe doelstelling om mensen te leren fietsen. Dat kan een
opstapje zijn naar werk, mobiliteit en onafhankelijkheid. Tegelijk is de cursus een manier om 
dames met een andere etnisch-culturele achtergrond te bereiken en om hen uit hun 
isolement te laten treden.

Met wie
We bereikten in 2018 ongeveer 45 deelnemers. Bijna allen zijn dames met een
andere etnisch-culturele achtergrond. De sociale mix is groot: jong en oud, arm en rijk, 
belgen en niet-belgen, bewoners van het rode-kruis-opvangcentrum, nieuwkomers, maar ook
oudkomers en mensen die met een Belg getrouwd zijn.

Evaluatie en toekomstplannen
De fietscursus is een klassieker in de regio. Alom geprezen omwille van de heldere 
doelstelling en laagdrempelige aanpak, de sterke groep vrijwilligers, de continuïteit. Er zijn 
contacten met andere organisaties in de regio die ook denken aan een fietscursus, onder 
meer in Knokke-Heist en Torhout. Vormingplus kan die starters bijstaan met advies en 
praktische ondersteuning.

In samenwerking met
Diversiteitsdienst stad Brugge, Viva-SVV, een gemotiveerde en ervaren groep 
vrijwilligersbegeleiders, een ruime groep verwijzers

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Interlevensbeschouwelijke Iftar

Wat
Op een avond in de maand ramadan vergast de Brugse moskee alle Bruggelingen op een 
maaltijd naar aanleiding van het breken van de vasten. De Iftar vond dit jaar niet plaats in de 
Magdalenakerk omwille van een tentoonstelling, maar in een zaal van het Sint-
Lodewijkscollege.
We noemen de bijeenkomst een interlevensbeschouwelijke Iftar, omdat alle Brugse 
geloofsgemeenschappen samenwerken. De moskee zorgt voor de maaltijd, terwijl er werken 
mensen van allerlei organisaties en gezindten mee: boeddhisten, hindoes, orthodoxen, 
joden, vrijzinnigen en ongelovigen.

Waarom
We willen meer ontmoetingskansen organiseren tussen gemeenschappen en mensen. Door 
de Iftar op een openbare, gekende en centraal gelegen plek in Brugge te organiseren maken
we de drempel om te participeren laag. We hopen bij te dragen aan het integreren van de 
moskee en de hele islamitische gemeenschap in het gemeenschapsleven van de stad.

Met wie
We brachten 450 mensen samen: mensen van de moskee, gelovigen en niet-gelovigen, 
nieuwe en oude Bruggelingen, bewoners van het Rode Kruisopvangcentrum en de LOI's.

In samenwerking met
Islamitisch Cultureel Centrum Brugge, YOT, Diversiteitsdienst Brugge, Huis van de Mens en 
anderen

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Praattafels NT2

Wat
Sinds begin 2016 komt een groep vrijwilligers, Nederlandstaligen en anderstaligen, samen 
om in een informele omgeving Nederlands te oefenen.

Waarom
De Praattafels willen – als aanvulling op het formele NT2-aanbod – mensen in een niet-
schoolse context Nederlands laten oefenen. Tegelijk zorgen we voor meer 
ontmoetingskansen tussen belgen en nieuwkomers.

Met wie
Er zijn drie praattafel-momenten: op maandagavond, dinsdagmorgen en donderdagavond. 
De opkomst is dankzij de inspanningen van de NT2-parters groot en vrij constant: in 2018 
namen per week gemiddeld 40 anderstaligen deel aan een van de drie praattafels. We 
kunnen ook rekenen op een groep van een veertigtal Nederlandstalige deelnemers.

Evaluatie en toekomstplannen
De praattafels zijn in 2018 een vaste waarde geworden. De formule blijft dezelfde in de 
voorzienbare toekomst. De praattafels zijn het aangrijpingspunt voor andere initiatieven rond 
taalverwerving en sociaal-culturele integratie, zoals een koor, een toneelgroep en de 
zogenaamde “taalcarrousel”.
De rol van Vormingplus verandert. We zijn nu minder betrokken in de dagelijkse organisatie 
en de coaching van vrijwilligers: die taak is in de loop van 2018 overgenomen door de 
vrijwilligers zelf en door de Diversiteitsdienst.
De rol van Vormingplus in Brugge spits zich vanaf 2019 toe op communicatie naar het grote 
publiek, het werven van nieuwe vrijwilligers en de bovenlokale ondersteuning van nieuwe 
initiatieven en de vorming voor vrijwilligers. Ook op andere plaatsen in de regio zijn 
praattafels ontstaan, in andere contexten en met andere aanpak: bij Integraal (Brugge), in 
Zedelgem, Knokke-Heist, Torhout en Blankenberge. In samenwerking met het Agentschap 
organiseerden we eind 2018 twee vormingsmomenten voor de vrijwilligers uit de hele regio.

In samenwerking met
Een sterke groep Nederlandstalige groep vrijwilligers, Diversiteitsdienst stad Brugge, 
Agentschap Integratie en Inburgering, de aanbieders NT2 in Brugge (Open School, CVO-
IVO, CVO-SNT), OCMW Brugge.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”, bij doelstelling 4, 
“Binnen ieders bereik” en bij doelstelling 2, “Expertise, innovatie, vernieuwing”.
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Mis-Verstand

Wat
Enkele grote, lokale spelers in de geestelijke gezondheidszorg organiseren in oktober, 
tijdens de Week van de Geestelijke Gezondheidszorg, een Brugse versie van de campagne 
onder de titel “Mis-Verstand”. Bedoeling is om het taboe rond geestelijke gezondheidszorg te
doorbreken. Vormingplus participeerde aan de stuurgroep, faciliteerde een deel van de 
externe communicatie en organiseerde enkele activiteiten voor het ruime publiek: een 
gesprek met Aaron Wade over omgaan met depressie, een cursus over Outsider Art, een 
Huiskamerconcert in de Gempersteeg, een inclusieve Theatervoorstelling.

Waarom
Vormingplus engageerde zich om de campagne mee vorm te geven en de brug te maken 
naar een groter publiek. De andere spelers in de campagne hebben minder ervaring met 
publieksactiviteiten en konden dankzij Vormingplus de campagne beter aanbrengen bij een 
groot publiek.

Met wie
De campagne richtte zich op mensen in en rond de betrokken organisaties uit de Geestelijke 
Gezondheidszorg, maar ook naar het ruime publiek.

Evaluatie en toekomstplannen
De campagne verliep prima, de campagne wordt herhaald in 2019.

In samenwerking met
Met een grote groep organisaties uit de welzijnssector: PZ Onzelievevrouw, Beschut Wonen 
Brugge, CM, de Gempersteeg, netwerk GGZ Noord-West-Vlaanderen, kunstatelier Ardéfoo, 
vzw Speling, ZoWe Verpleegkunde, sociaal restaurant Pas Partout, Inghelburgh, LOGO 
Brugge-Oostende, Warme Stad Brugge, Vormingplus, de ONT-moeting, Buurtwerking 
Sanderskwartier, Bibliotheek Beernem, Gezondheidsbib Brugge.

Het project MIS-verstand mocht op vrijdag 9 november de “Open Minds Award” van 
Zorgnet-Icuro in ontvangst, in de categorie “Mijn kwetsbaarheid is bespreekbaar”. Deze 
award is een bekroning voor waardevolle initiatieven die een betere geestelijke 
gezondheid en gezondheidszorg ondersteunen én zorginnovatie stimuleren.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 4,
“Binnen ieders bereik”.
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Burgeracademie voor het klimaat

Wat
De klimaatopwarming en andere milieuproblemen stellen ons voor enorme uitdagingen. We 
zullen met z’n allen anders moeten gaan leven, wonen en werken. Dat vraagt een zekere 
attitude-wijziging. De Burgeracademie voor het Klimaat wou met een zomerprogramma 
hiertoe bijdragen. Per thema (wonen, ecosysteem, voeding, mobiliteit en energie) 
organiseerden we samen met Klimaatpodium Brugge 4 gratis activiteiten. Dit project sloot 
aan bij het thema ‘Liquid City’ van de Triënnale Brugge 2018 en maakte dan ook deel uit van 
het omkaderend “Inspired By” programma.
Vormingplus zorgde ook voor ondersteuning bij de uitwerking van een flyer en website.

Waarom
Vormingplus draagt het thema duurzaamheid hoog in het vaandel en maakte graag gebruik 
van deze vraag van Klimaatpodium Brugge om samen te werken. Op die manier konden de 
verschillende duurzaamheids-thema’s opnieuw op de kalender gezet worden. Bovendien 
beschouwen we het ook als onze opdracht om groepen/burgers die rond dit thema werken te
ondersteunen en waar mogelijk een platform te bieden.

Met wie
We werkten voor de opbouw van het programma nauw samen met Klimaatpodium Brugge, 
Coopstroom Brugge, Brugs Foodlab, Natuurpunt/CVN en Samenhuizen Brugge. Ook zij 
mobiliseerden hun achterban, waardoor we een vrij groot bereik hadden.

Evaluatie en toekomstplannen
Rekening houdend met het tijdstip waarop de activiteiten doorgingen (overdag, tijdens de 
eerste week van de zomervakantie) en de ietwat late communicatie was er voor elke 
activiteit toch een behoorlijke opkomst. Een herhaling is zeker het overwegen waard. Veel 
mensen lieten weten dat ze het format heel goed vonden, maar het tijdstip niet…. Dus dat 
wordt zeker meegenomen bij de eventuele bespreking van een tweede editie.

In samenwerking met
Klimaatpodium Brugge, Coopstroom Brugge, Brugs Foodlab, Natuurpunt/CVN, 
Samenhuizen Brugge, Triënnale Brugge, Toekomst van Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Digipunt in de bibliotheek

Wat
De Openbare Bibliotheek Brugge zet in op digitale geletterdheid. Vanaf eind januari kan je er 
terecht bij een Digidokter voor digitale hulp bij vragen over je computer, laptop, tablet of 
smartphone. De Digidokter zal tweewekelijks een consultatiemoment houden, op 
woensdagnamiddag van 14u tot 16u. Het digipunt wordt bemand door vrijwilligers. 
Vormingplus gaf het concept mee vorm en stond in voor het werven van de vrijwilligers.

Waarom
Vormingplus zet in op digitale geletterdheid. We merken dat heel wat mensen met ‘kleine’ 
vragen zitten als het gaat om tablets, smartphones… Bovendien is er heel wat kennis 
aanwezig bij onze deelnemers en staan heel wat van die mensen open voor vrijwilligerswerk.
Een mooie match dus… en een mooie samenwerking met de bibliotheek, die vragende partij 
was. De bib kan de vrijwilligers blijven ondersteunen en een laagdrempelige, centrale locatie 
aanbieden. 

Met wie
De vrijwilligers werden oorspronkelijk enkel geworven in het Vormingplus-doelpubliek. 
Ondertussen wordt de vrijwilligersvacature ook breder verspreid. Het doelpubliek van het 
digipunt bestaat uit het brede publiek; iedereen is welkom in de bibliotheek en dus ook in het 
digipunt.

Evaluatie en toekomstplannen
We starten met vier vrijwilligers die tweewekelijks in het digipunt aanwezig zijn. In de 
toekomst, als er nog vrijwilligers bijkomen, hopen we dat het digipunt wekelijks kan open zijn.

In samenwerking met
Bibliotheek Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 2,
“Expertise, innovatie, vernieuwing”.
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Fair Trade Week

Wat
Tijdens de fairtrade week van 3 tot 13 oktober 2018 organiseren we een fairtrade-
chocoladewandeling, 2 chocoladeproeverijen, een chocoladeworkshop en een wijnproef-
workshop en een kookles met fairtrade-producten. Tijdens deze activiteiten wordt het 
fairtrade-verhaal telkens uitvoerig toegelicht.

Waarom
We hebben een goeie samenwerking met de Noord-Zuid-dienst van de stad Brugge en op 
hun vraag engageren we ons om tijdens de Week van de fairtrade een aantal activiteiten te 
organiseren. Zo brengen we het thema onder de aandacht bij ons publiek.

Met wie
We werkten samen met de gidsenbond voor de wandeling, Iedereen Mondiaal voor de 
workshop, ambachtelijk chocolatier Pol Depla voor de proeverijen en chefkok Ann Vissers 
voor de kookles. De verschillende activiteiten zijn allemaal zo goed als volzet en worden 
bijgewoond door mensen uit de Brugse regio die zowel in de chocolade, wijn… als in het 
fairtrade-verhaal geïnteresseerd zijn.

Evaluatie en toekomstplannen
Gezien de  grote opkomst voor de verschillende activiteiten is dit zeker voor herhaling 
vatbaar. Het was wel opvallend dat veel deelnemers Vormingplus niet kenden. De werving 
door de Noord-Zuid-dienst van de stad heeft dus zeker zijn vruchten afgeworpen en heeft er 
ook voor gezorgd dat nieuwe mensen de weg naar Vormingplus vinden.

In samenwerking met
Noord-Zuid-dienst Stad Brugge, Oxfam Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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(H)eerlijk Brugge

Wat
Het festival (H)eerlijk Brugge focust op lokale, duurzame en gezonde voeding en bestaat uit 
een standenmarkt met proevertjes en/of doe-activiteiten. Het brede (Brugse) publiek kan op 
die manier kennismaken met de verschillende organisaties die rond dit thema werken.

Waarom
Er zijn verschillende (vrijwilligers)organisaties in Brugge die inzetten op meer duurzame 
voeding in Brugge. Vormingplus ondersteunt hen graag door deze mensen samen te 
brengen (via Foodlab), te laten netwerken en ze zichtbaarheid te geven. Op die manier 
vullen zij als het ware het festival (H)eerlijk Brugge zelf in en hoeft Vormingplus alleen 
logistiek en promotioneel te ondersteunen. Een win-win want een groot publieksevent is 
mooi meegenomen als we het thema duurzaamheid op de agenda willen zetten/houden.

Met wie
Vormingplus werkte samen met de dienst leefmilieu van de stad en de leden van Foodlab 
Brugge om dit evenement vorm te geven. Het doelpubliek bestaat uit ‘Jan met de pet’, elke 
Bruggeling of geïnteresseerde in (duurzame) voeding.

Evaluatie en toekomstplannen
Het evenement was zeer geslaagd, we hadden zo’n 2000 bezoekers en ook de verschillende
standhouders waren tevreden. Ook in 2019 zal er een (H)eerlijk Brugge plaatsvinden.

In samenwerking met
dienst Leefmilieu van de stad Brugge, Foodlab Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 2,
“Expertise, innovatie, vernieuwing”.
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Tussen soep en feiten

Wat
Samen met een aantal Brugse partners bereiden we een maandelijkse lezingenreeks voor. 
Elke maand, op dinsdag om 12u30, komt een ander actueel thema aan bod: wereldpolitiek, 
economie, geschiedenis, Brugse vraagstukken...  Ondertussen krijgen deelnemers een tas 
soep en kunnen ze hun meegebrachte lunch opeten.

Waarom
We proberen via een nieuw format de Bruggeling kritisch te laten nadenken over een aantal 
actuele thema’s. Door het over de middag en op een centrale plek in de stad te doen, hopen 
we ook mensen die in Brugge werken en studenten te bereiken.

Met wie
We werken samen met Republiek Brugge (het café van de Republiek is ook de locatie voor 
deze lezingen), Masereelfonds Brugge, Bibliotheek Brugge en Brugs Alternatief Forum om 
zo een groter bereik te hebben. Door gebruik te maken van de verschillende netwerken en 
contacten kunnen we ook meer diverse sprekers uitnodigen. Het doelpubliek bestaat uit 
studenten, Bruggelingen die aangesproken worden door het thema of het format, mensen 
die in Brugge werken en in hun middagpauze wat actualiteit willen meepikken.

Evaluatie en toekomstplannen
We gaan van start in het het voorjaar van 2019 en plannen een 9tal lezingen.

In samenwerking met
Republiek Brugge, Masereelfonds Brugge, Bibliotheek Brugge, Brugs Alternatief Forum

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 2,
“Expertise, innovatie, vernieuwing”.

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 47



App “Open/Gesloten deuren”

Wat
Een app in de toepassing “Xplore Bruges” van de Brugse Erfgoedcel en Toerisme Brugge, 
waarmee je individueel een parcours kan volgen langs plekken waar verschillende 
geloofsgemeenschappen samenkomen. De app is een vervolg op de Erfgoeddag van 2016 
over “rituelen”, waarin Vormingplus met dezelfde partners een fietstocht langs deze plekken 
organiseerde. We wilden de inspanningen bewaren en individuele deelnemers of 
schoolgroepen de kans geven om de toer op eigen kracht te doen, los van de Erfgoeddag.

Waarom
Brugge percipieert zichzelf niet als een diverse stad, terwijl het dat wel degelijk is. Daarom 
wilden we de Brugse diversiteit, in de vorm van de verschillende geloofsgemeenschappen, 
zichtbaar maken. In een filmpje en wat tekst stellen de gemeenschappen zich aan het 
publiek voor. De route kan individueel gedownload worden via Xplore Bruges of als 
begeleidde toer geboekt worden bij gidsenvereniging S-Wan.

Met wie
De app “Open/Gesloten deuren. In dialoog met Brugse levensbeschouwingen” is sinds de 
lancering in de lente van 2018 al 220 keer gedownload; de wandeling is beschikbaar voor 
groepen bij gidsenvereniging S-Wan; Vormingplus organiseert de toer regelmatig in open 
aanbod.

Evaluatie en toekomstplannen
Tijdens het maken van de app (en dan vooral de filmpjes) zijn de contacten met de diverse 
gemeenschappen verdiept. Dat kan verdere samenwerking, onder meer naar aanleiding van 
de Iftar, of bij de opstart van een lokaal “Interlevensbeschouwelijk Netwerk” onder impuls van
Orbit vzw, alleen maar ten goede komen.

Is samenwerking met
Erfgoedcel Brugge, Diversiteitsdienst Brugge, S-Wan, YOT vzw, CCV, ZOWE

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 2,
“Expertise, innovatie, vernieuwing”.
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De Gempersteeg

Wat
De Gempersteeg is een samenwerkingsproject van verschillende actoren in de Geestelijke 
gezondheidszorg. In de Gempersteeg wordt gewerkt aan de re-integratie van cliënten. 
Mensen kunnen zich via activiteiten binnenshuis en op verplaatsing voorbereiden op het 
opnieuw ten volle deelnemen aan de maatschappij. Vormingplus werkt al vele jaren samen 
met de Gempersteeg en biedt meerdere activiteiten aan. Er is een jaarlijks plannings- en 
adviesgesprek.

Waarom
Vormingplus faciliteert de werking van de Gempersteeg en werkt mee aan de inclusie van 
het publiek van de Gempersteeg.

Met wie
In 2018 werden twee activiteiten samen georganiseerd: een cursus “Relaxatie en 
ontspanning” (met een tiental deelnemers) en een “Huiskamerconcert” in de Gempersteeg 
(35 deelnemers), in kader van de campagne “Mis-Verstand”.

Evaluatie en toekomstplannen
De samenwerking loopt goed en wordt verdergezet.

Is samenwerking met
De Gempersteeg.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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AllemaalMensenBrugge.be

Wat
Onder de paraplu van de nationale 11.11.11-campagne bundelde een brede groep 
organisaties de krachten om de campagne in Brugge concrete vorm te geven. In de aanloop 
naar het 11.11.11-weekend werd een reeks activiteiten georganiseerd: tentoonstellingen, 
straattheater, gespreksavonden, getuigenissen, kinderactiviteiten, film… Na een succesvolle 
editie in 2017 werd de campagne verdergezet in 2018.

Waarom
Over migratie wordt te eenzijdig en te oppervlakkig gesproken. We wilden met dit initiatief 
wegen op het maatschappelijk debat. Het middenveld wil het gesprek sereen voeren en 
begrippen als mensenrechten en solidariteit opnieuw centraal zetten in de discussie.

Met wie
De deelnemende organisaties richtten een of meerdere activiteiten in. Door alle activiteiten 
onder de paraplu van de 11.11.11-campagne te plaatsen en de communicatie te 
stroomlijnen, werd een groot publiek bereikt. Op alle activiteiten overtrof de opkomst de 
verwachtingen. Dit jaar werd extra aandacht besteed aan het betrekken van enkele minder 
evidente partners bij het project (Howest hogeschool, Amnesty International, MOOOV / 
Lumiere…). In totaal werden zowat 35 activiteiten georganiseerd.

Evaluatie en toekomstplannen
De kerngroep besliste eind 2018 om de inspanning volgend jaar te herhalen, zij het zonder 
de nationale paraplu van 11.11.11. We hebben een momentum en een communicatieplatform
gecreëerd, dat willen in stand houden. We plannen in april 2019 een nieuwe oproep, om in 
het najaar een kleiner aantal activiteiten (een tiental?) te organiseren met dezelfde partners.

In samenwerking met
Een grote initiatiefgroep met o.m. 11.11.11, Diversiteitsdienst, FMDO, LOI-Brugge, 
Masereelfonds, Oxfam-wereldwinkel, UNIA, Al-Minara, Beweging.net, Curieus, Eutopia, 
Solidariteit Onthaalhuis Christus Koning, Viva-SVV, Huis van de Mens West-Vlaanderen, 
Vredeswijzer, Pax Christi, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vormingplus.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”
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Werken aan je uitstraling

Wat
Een reeks bijeenkomsten om samen met vrouwelijke cliënten van het Brugse OCMW te 
werken aan meer zelfvertrouwen en het opbouwen van sociale vaardigheden. Het project 
heet languit: “Zeker van je binnenkant, stralend aan je buitenkant” maar we noemen het 
kortweg “Werken aan je uitstraling”. In tien sessies maken we een mix van activiteiten rond 
thema's als assertiviteit, sociale vaardigheden, doe-activiteiten met succes-ervaringen en 
reflectie. Ook het ontmoeten van vrouwen die in gelijkaardige omstandigheden leven en het 
opbouwen van prille vriendschappen zijn van niet te onderschatten belang.

Waarom
Het Brugse OCMW stelt vast dat sommige vrouwelijke cliënten nog niet klaar zijn om aan te 
sluiten bij een traject naar re-integratie op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Het 
ontbreekt hen aan zelfvertrouwen, sociale contacten en vaardigheden. Met deze reeksen 
willen we hen helpen om die stap naar een re-integratietraject wel te zetten.

Met wie
We bereiken elk jaar een 15-tal vrouwen, allen cliënt van het Brugse OCMW.

Evaluatie en toekomstplannen
Dit project wordt jaarlijks herhaald sinds 2005-2006, en is een vaste waarde geworden. 
Deelnemers aan deze reeks kunnen na afloop aansluiten bij het project “Zinderin(g)”.

Is samenwerking met
OCMW-Brugge.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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Zinderin(g)

Wat
Wekelijkse bijeenkomsten, op maandagmorgen, voor vrouwen die hebben deelgenomen aan
een van de reeksen “Werken aan je uitstraling”, of die dat in de nabije toekomst zullen doen. 
We zorgen voor ontmoeting, doe-activiteiten, gesprek en informele ondersteuning, in een 
veilige omgeving.

Waarom
Na afloop van de reeks “Werken aan je uitstraling” stelden we telkens vast dat de 
deelnemers een grote behoefte hebben aan ontmoeting. Het ontbreekt hen aan netwerken, 
aan gesprek, aan contacten. Door die ontmoeting te organiseren dragen we bij aan het 
voortzetten van de positieve effecten die we met de cursus “Werken aan je uitstraling” 
hebben bereikt.

Met wie
We bereiken een groep van 12 tot 15 deelnemers, met een vlotte in- en uitstroom.

Evaluatie en toekomstplannen
Na een periode van onzekerheid omtrent de locatie (het oude huis waar het project 
ondergebracht is werd verkocht), hebben we de verhuis van Assebroek naar een kleinere 
ruimte in Sint-Pieters goed verteerd. Bovendien is de ontmoetingsruimte nu dichter bij het 
Vormingplushuis en kunnen we voor activiteiten waarbij meer ruimte nodig is, uitwijken naar 
ons Vormingplushuis. Een goed gesprek met OCMW Brugge mondde uit in enkele nieuwe 
afspraken. De voornaamste is dat de maatschappelijk werkers voor individuele begeleiding 
van de vrouwen zullen zorgen, waarbij toeleiding naar andere groepen en initiatieven naast 
Zinderin(g) een belangrijk aspect wordt. Op die manier laten we de deelnemers niet in de 
steek als ze – omwille van het feit dat ze geen band meer hebben met het OCMW – de 
groep moeten verlaten. In het voorbije jaar is er ook vanuit de vrouwen een nieuwe groep 
ontstaan, Crea-Nouri, die om de 14 dagen bijeen komt. Deze groep zal ondersteund worden 
door de Welzijnsschakel Wieder. Daarnaast zorgen we ook in het wekelijkse programma 
voor info en toeleiding naar activiteiten en groepen buiten het project. We blijven een ruimer 
samenwerkingsverband onderzoeken.

Is samenwerking met
OCMW-Brugge.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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Boost!

Wat
Dit project is voor veel mannen een eerste stap in het zich als persoon weer erkend te 
weten. Het ontmoeten van andere ‘gekwetste’ mannen en het herstellen van het 
zelfvertrouwen en het opbouwen van sociale contacten en vaardigheden zijn hier erg 
belangrijk. Het project komt jaarlijks terug, maar telkens in een andere format. In 2018 
werkten we naar de Brugse Kerstloop toe. Boost-runners bestond uit: een wekelijkse 
looptraining met iemand van buurtsport, een vijftal extra sessies o.l.v. een vrijwilliger en vier 
sessies gezonde voeding met een diëtiste, waarvan één winkeloefening en 3 kooksessies. 
Het mooie aan deze format is dat taalkennis er niet zo zeer toe deed. Daardoor sloten ook 
heel wat jonge mannen van vreemde origine aan bij het project.

Waarom
Het Brugse OCMW stelt vast dat sommige cliënten niet nog klaar zijn om aan te sluiten bij 
een traject naar re-integratie op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Het ontbreekt hen 
aan zelfvertrouwen, sociale contacten en vaardigheden. Met deze reeksen willen we hen 
helpen om die stap naar een re-integratietraject wel te zetten.

Met wie
We bereiken elk jaar een 15-tal mannen. Deze keer was het een mooie mix van mannen uit 
verschillende culturen. Oudere mannen sloten soms alleen aan bij de sessies gezonde 
voeding en deden de loopsessies omwille van gezondheidsredenen niet mee. Maar het 
zorgde wel voor een groep die ook qua leeftijd heel divers was.

Evaluatie en toekomstplannen
Mannen blijken het moeilijker te hebben dan vrouwen om deel te nemen aan luister- en 
spreekactiviteiten rond een tafel; daarom is sinds 2014 gekozen voor doe-reeks. Niet te veel 
woorden, maar samen iets doen. In 2015 en 2016 was dit het organiseren van een 
feestelijke maaltijd voor de vrouwen van Zinderin(g). In 2017 brachten we een inspring-
theaterstuk dat volledig door de input van de mannen tot stand kwam. Het zelf meewerken 
van begin tot aan het eindproduct zorgde voor een geweldige boost voor alle deelnemers. In 
2018 gooiden we het weer over een andere boeg met de boost-runners. Het onverwachte 
bijkomende aspect, naast onze beoogde doelstellingen, was het samenbrengen van mannen
uit verschillende culturen. Waarschijnlijk mede doordat iedereen naar hetzelfde einddoel 
streefde, namelijk kunnen deelnemen aan de Kerstloop, kwam er spontaan een groot 
samenhorigheidsgevoel tot stand.

Is samenwerking met
OCMW-Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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17 oktober: Dag van verzet tegen extreme armoede

Wat
In het kader van 17 oktober – dag van verzet tegen extreme armoede – werken we nauw 
samen met een aantal Brugse organisaties om een gezamenlijke manifestatie op touw te 
zetten. We sloten dit jaar nauw aan bij de actie ‘Ieders Stem Telt’ van samenlevingsopbouw. 
We organiseerden een evenement waarbij we een groot armoedeweb spanden. Telkens 
werd een verhaal over uitsluiting gebracht, een korte duiding van het thema (gezondheid, 
onderwijs, justitie, gezin, vrije tijd, inkomen, arbeid, huisvesting, sociale contacten en 
hulpverlening) en een engagement van pas verkozen politici van verschillende partijen om 
hun schouders hieronder te zetten. Daarna volgde nog een ‘soepreceptie’ in het Belfort.

Waarom
Vormingplus wil het onrecht dat armoede is onder de aandacht brengen bij lokale politici en 
het brede publiek.

Met wie
Het evenement komt in overleg tot stand en richt zich heel expliciet naar een inclusieve 
groep. Op de Burg waren 120 mensen aanwezig, waarvan naar schatting één derde mensen
in armoede. Bij elk van de thema’s nam iemand uit een armoedevereniging het woord.

Evaluatie en toekomstplannen
We zijn er in geslaagd om een indrukwekkende performance te verzorgen. Er was een mooie
afwisseling tussen muziek, woord, beeld en actie. We spraken de aanwezigen ook aan om 
een slotje aan de brug van solidariteit te bevestigen om hiermee duidelijk te maken dat ze de
vraag naar een solidaire en sociaal beleid van onze stad ondersteunen. Volgend jaar houden
we zeker onze werkwijze aan: een ruime voorbereidende groep, heel veel inspraak van 
onderuit en een sterk programma.

Is samenwerking met
Welzijnsschakels Oarm in Oarme, Wieder, Uze Plekke en Integraal, Inloophuis ‘t Sas, 
Diaconie, Amnesty International, Open Balie, Viva-SVV, CAW, Samenlevingsopbouw, 
Beweging.net, Caw, ATD vierde wereld, CM

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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Ieders stem telt

Wat
In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben we volop ingezet op de 
samenwerking met Samenlevingsopbouw voor het project Ieders Stem Telt. Mensen ‘zonder 
stem’ worden bevraagd, hun verzuchtingen worden gebundeld in een memorandum en 
overgemaakt aan de lokale politici. Bedoeling is dat dit zijn weerspiegeling vindt in de 
partijprogramma’s. Halfweg de beleidsperiode volgt dan een evaluatie van de beloftes en 
eventueel een vraag naar bijsturing. Kort voor de verkiezingen organiseerden we een politiek
debat rond deze sociale thema’s. Dat debat is ondertussen een vaste waarde geworden. De 
Magdalenazaal zat afgeladen vol. Vóór het debat spraken we de mensen aan om een slotje 
te bevestigen aan onze brug van solidariteit. Hierdoor ondersteunen ze onze eis voor een 
sociaal en solidair Brugge.

Waarom
Het is niet ok dat een grote groep mensen geen gewicht
heeft in het politieke debat, soms uit onwetendheid, soms
uit onverschilligheid maar vaak omdat een groep mensen
in onze samenleving niet voldoende macht heeft om hun
stem te laten horen. Vormingplus gelooft in een
samenleving waarin iedereen een gelijkwaardige plaats
kan innemen. We willen ook via het grote debat de kiezers
attent maken op de problematiek van armoede. 

Met wie
Aan de gesprekken vooraf werkten heel wat mensen mee:
uit verenigingen waar armen het woord nemen, uit
Welzijnsschakels, uit groepen verbonden aan CAW en
OCMW. Daarnaast hadden we ook gesprekken met
‘brugfiguren’ die vanuit hun contacten met de zwaksten in
onze maatschappij, ook een input kunnen geven in wat
het beleid kan doen om iedere burger een menswaardig
leven te garanderen. We vinden het ook belangrijk om te
wegen op politieke beslissingen.

Evaluatie en toekomstplannen
De prioriteitennota werd opgesteld met een dringende oproep voor een structureel 
armoedebeleid in Brugge over alle beleidsdomeinen heen. Deze nota werd besproken met 
alle politieke partijen afzonderlijk in een open dialoog. Op het lijsttrekkersdebat van 27 
september 2018 in de Magdalenazaal werden deze thema’s verder uitgediept. De volgende 
actie staat gepland op 26 februari 2019, de dag van de eerste gemeenteraad. We nodigen 
alle gemeente- en OCMW-raadsleden, de schepenen en de burgemeester uit om nog eens 
over deze brug te stappen als teken om van deze beloftes concrete maatregelen te maken. 
In de prioriteitennota staan 67 haalbare voorstellen voor een sociaal en rechtvaardig beleid. 

Is samenwerking met
Samenlevingsopbouw, OCMW en CAW Brugge, Diversiteitsdienst Brugge, Wieder, 
Welzijnsschakels Uze Plekke, Oarm in oarme en Integraal.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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Internationale vrouwendag

Wat
Elk jaar opnieuw zet Vormingplus de vrouw centraal tijdens de viering van de Internationale 
Vrouwendag (8 maart).

Waarom
Gelijke rechten voor vrouwen en mannen blijft een belangrijke maatschappelijke uitdaging en
een belangrijk aandachtspunt van Vormingplus.

Met wie
De viering, die elk jaar in een ander kleedje gestopt wordt, richt zich naar vrouwen in de 
eerste plaats, maar zeker ook naar mannen. Hoe diverser, hoe liever. In 2018 mochten we 
dan ook een heel diverse groep van een 100-tal vrouwen én mannen verwelkomen.

Evaluatie en toekomstplannen
We gingen voor een zondags ontbijt en daarna een filmvoorstelling met nabespreking. De 
kortfilm “Take good care of my baby” is het relaas van Eva, een alleenstaande moeder die 
haar leven op de rails wil en daarbij hulp krijgt van de wijk. Het verhaal speelt zich af op een 
bijzondere plek in Oostende: De Nieuwe Stad, een eiland in de stad met hoogbouw, een 
doolhof van sociale woningen, voetbalpleintjes en smalle achterafsteegjes. Kwetsbaarheid 
mengt zich met een stevige dosis authenticiteit, humor en solidariteit. Een warm verhaal over
een sterke vrouw, zonder franjes, soms fragiel en pijnlijk, maar steeds hoopvol. De vertoning 
startte met een inleiding en eindigde met een nabespreking in het bijzijn van de scenarist, 
acteurs en begeleiders van Samenlevingsopbouw.

Is samenwerking met
Diversiteitsdienst stad Brugge, vrijwilligers van Brio (Brugse diversiteitsraad), Viva-SVV, Voz 
Latina (zelforganisatie FMDO), Vrouw en Maatschappij

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Inclusief werken met mensen met een beperking

Wat
We planden in 2018 twee activiteiten in samenwerking met Konekt (gespecialiseerde 
vormingsinstelling die werkt voor deze doelgroep). De twee activiteiten konden allebei 
doorgaan met een gemengd publiek. De helft van de groep schreef in via Konekt, de andere 
helft via onze kanalen.

Waarom
Vormingplus wil graag meewerken aan een inclusieve wereld waar mensen vanuit hun 
talenten in contact treden met anderen en met gelijkgestemden, over de beperkingen heen, 
hun passie kunnen delen.

Met wie
We proberen zowel mensen te bereiken via de kanalen van de organisaties van mensen met
een beperking als via de kanalen van Vormingplus.

Evaluatie en toekomstplannen
Door voor deze activiteiten zowel inschrijvingen bij Vormingplus als bij Konekt te laten 
gebeuren leidde dit inderdaad tot een inclusieve groep (wat in het verleden, toen alle 
inschrijvingen via Konekt liepen, niet het geval was. ) We bekijken hoe we de samenwerking 
verder kunnen zetten.

Is samenwerking met
Hoofdpartner is Konekt, maar andere lokale initiatieven voor mensen met een beperking 
worden in de toekomst mee aan boord genomen.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”.
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Erfgoeddag 2018. Kies!

Wat
Elk jaar doet Vormingplus Brugge actief mee aan de Erfgoeddag, samen met verschillende 
partners. In Brugge - erfgoedstad bij uitstek – is de Erfgoeddag uitgegroeid tot een heel 
weekend, gecoördineerd door de Brugse Erfgoedcel. Samen met Buurtwerk Sint-Pieters 
verzorgen we een laagdrempelig decentraal aanbod in de Sint-Pieters. In 2018 inspireerde 
het thema ‘kies’ ons tot een participatief project, met erfgoed als een voedingsbodem voor 
een hechter buurtgevoel. Het werd een erfgoedverkiezing met 4 burgerpartijen, die samen 
een heel traject aflegden van januari tot april 2018: een begeleidde brainstorm, keuze 
erfgoedplek, het vormen van een partij, campagne voeren, kopstukkendebat, verkiezingen. 
Op Erfgoeddag kwamen de inwoners van Sint-Pieters stemmen op hun favoriete project. Het
winnende project HESP (Herbeleef Erfgoed Sint-Pieters) wil van de pastorie een plaats voor 
alle inwoners maken (via pop-upactiviteiten) en wordt nu verder uitgewerkt.

(Zie ook “Verkiezingen in Sint-Pieters”, een artikel uit Faro, net voor deze projectfiches.)

Waarom
Vormingplus en het buurtwerk verbinden het lokale erfgoed met de inwoners van Sint-
Pieters. Zo wordt Erfgoeddag een hefboom om te werken aan een hechter 
gemeenschapsgevoel, inclusie en diversiteit.

Met wie
Dit project was gericht op alle inwoners van Sint-Pieters. Door hen actief te betrekken in een 
verkiezingsstrijd halen we de band met ‘hun’ erfgoed aan. Vier burgers richtten een eigen 
partij op en hadden elk een betrokken achterban. Tijdens het traject stonden het Buurtwerk 
en Vormingplus in voor de procesbegeleiding. Voor het expertenpanel kwamen daar de 
Erfgoedcel, Dienst Monumentenzorg en Erfgoedzaken en de Batterie vzw bij. Zo konden de 
partijen beroep doen op een mix van expertise: op vlak van buurtwerk en participatie, 
erfgoedwerking en de sociaal-artistieke vertaling van het project.

Evaluatie en toekomstplannen
Het kostte wat moeite om de burgerpartijen op te richten en het verkiezingsconcept helder te 
communiceren naar de inwoners, maar deze editie werd uiteindelijk een verbindend en 
motiverend project met een duidelijke outcome. Momenteel zet de burgerwerkgroep ‘De 
pastorie voor Sint-Pieters’ het winnende project om in concrete acties, begeleid door het 
Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus. Voor volgende edities zetten we de goede 
samenwerking verder. We blijven inzetten op decentrale activiteiten in Sint-Pieters, op een 
gezamenlijk programma met het buurtwerk, lokale verenigingen en zelforganisaties. 

Is samenwerking met
Buurtwerk Sint-Pieters, Erfgoedcel Brugge, vzw De Batterie, lokale verenigingen

Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod” en bij 
doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Straffe Streken

Wat
Op een zomerdag organiseert Vormingplus op een speciale plek in de regio een reeks 
laagdrempelige workshops en activiteiten.
In 2018 palmden we één dag lang “Hoeve Engelendale” in. De hoeve ligt aan de rand van 
het bos- en weidegebied Ryckevelde, op de archeologische site en in de restanten van de 
gebouwen van de Dominicanessenabdij.

Waarom
We willen aanwezig zijn in de regio, op een mooie plek, met een laagdrempelig 
activiteitenaanbod. We beschouwen het als de afsluiter van het werkjaar, we bouwen 
ontmoetingsmomenten in en werken samen met onze deelnemers aan 
gemeenschapsvorming.

Met wie
Met 15 korte activiteiten bereiken we een groep van 250 mensen (ingeschreven deelnemers,
gezinnen, passanten).

Evaluatie en toekomstplannen
We herhalen “Straffe Streken” bij het begin van elke zomer, op een andere plek in de regio.

Is samenwerking met
In samenwerking met lokale culturele aanbieders.

Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod”.
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Samen Lezen

Wat
Sterke verhalen en goede literatuur bereikbaar maken voor iedereen via laagdrempelige 
voorleessessies: dat is wat ‘Samen Lezen’ doet. Beleving en verbinding staan centraal.
Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Vormingplus lokale actoren (bibliotheken, 
dienstencentra, verenigingen, psychiatrie...) die met het concept aan de slag gaan. 
Vormingplus stroomlijnt de bovenlokale ondersteuning in de regio via het coördineren van de
West-Vlaamse intervisiegroep.
Vanuit onze tweedelijnsfunctie streven we naar een goede opleiding voor de begeleiders van
Samen-Lees-groepen. In juni vond een korte opleiding plaats voor begeleiders en 
organisatoren. Een diepgaandere opleiding van 4 sessies zit nu in de pijplijn.
Daarnaast begeleiden we de Brugse bibliotheek in hun zoektocht naar goede Samen-Lees-
begeleiders. Naar aanleiding van een startende groep in Sint-Pieters stelden we een nieuwe 
poule van mogelijke kandidaten samen.

Waarom
Samen Lezen kan een sleutel zijn voor actoren als bibliotheken om een brug te maken 
tussen de reguliere werking en kwetsbare groepen. Het is een krachtige en eenvoudige 
methodiek die zich uitstekend leent in diverse contexten en uiteenlopende doelgroepen.

Met wie
Nieuwe groepen ontstonden in Oostkamp, Ruddervoorde, Sint-Michiels, Sint-Kruis, Sint-
Pieters, Knokke-Heist. Onze partners zijn de bibliotheken en dienstencentra van de regio.

Evaluatie en toekomstplannen
We blijven de intervisie tussen de West-Vlaamse leesbegeleiders stroomlijnen en 
ondersteunen. Er is een grote nood aan informatie, uitwisseling van ervaringen.
De basisopleiding voor beginnende begeleiders krijgt concreet vorm en wordt uitgevoerd in 
2019. We proberen de samenwerking met organisaties die werken met kwetsbare groepen 
aan te halen.

Is samenwerking met
Een reeks bibliotheken in de regio, Vormingplus Gent-Eeklo, Het Lezerscollectief

Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”, en bij doelstelling 2, “Expertise, 
innovatie,vernieuwing”.
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Het Brugse Vertelcollectief

Wat
De cursus ‘Vertel je verhaal’ mondde uit in een klein maar fijn publieksoptreden en in het idee
om een vertelcollectief op te richten. Een groepje verhalenvertellers dat – onder de vleugels 
van Vormingplus – elkaar geregeld treft om verhalen te delen, te becommentariëren en een 
repertoire uit te bouwen. Met het Gentse Relaas als voorbeeld wil het Brugse Vertelcollectief 
vertelavonden organiseren op mooie Brugse locaties en podiummomenten vinden.

Waarom
Beleving, verhalen, storytelling… zijn in. Verhalen verbinden mensen en brengen een 
boodschap op een indringende, empathische, meer intuïtieve manier.
Deze methodiek laat toe om aan te sluiten bij evenementen en activiteiten en thema’s vanuit 
een ander oogpunt te benaderen.

Met wie
Het Brugse Vertelcollectief telt momenteel 8 leden en wordt geleid door woorddocente en 
vertelcoach Karin Bral. 

Evaluatie en toekomstplannen
Het collectief bouwt momenteel een eerste repertoire uit en zal in 2019 optreden in het kader
van Erfgoeddag en Bar Literair. Zij plannen om lid te worden van FEST (international 
federation of storytelling).

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Partner bij culturele evenementen in de Brugse binnenstad
Met het Cultuurcentrum: Belmundo, Airbag, Bar Literair

Wat
Elk jaar is Vormingplus vaste partner bij een aantal culturele evenementen, festivals en grote
tentoonstellingen in de Brugge binnenstad. In 2018 vonden we opnieuw samenwerking met 
het Cultuurcentrum Brugge:
– Tijdens het Mediterrane festival Belmundo (maart 2018): ‘Fado in de Lage Landen’ en 
‘Kookworkshop: de Portugese keuken’.
– Tijdens het muziekfestival Airbag (dat de accordeon als instrument centraal zet, mei 2018): 
‘Zingen met de accordeon – volksliedjes’.
– Bar Literair (mei 2018): de deelnemers van ons Poëzieatelier, de Prozaïsten en de 
Seriewoordenaars bevolken het vrije podium van Bar Literair.

Waarom
Onze contextuele activiteiten belichten een ruimer educatief perspectief van het 
cultuuraanbod van de partner. We bereiken zo ook het publiek dat naar concerten en 
tentoonstellingen trekt in Brugge.
We blijven het daarom belangrijk vinden dat de culturele spelers in Brugge Vormingplus als 
een vaste en waardevolle partner erkennen.
Deze samenwerking en erkenning biedt ook een forum voor onze creatieve 
(schrijf)cursussen.

Evaluatie en toekomstplannen
Samenwerking tot wederzijdse tevredenheid en publieksverrijking. We blijven partner bij de 
jaarlijkse initiatieven van het Cultuurcentrum. Voor 2019 helpen we concreet mee aan de 
programmatie van Bar Literair en Belmundo. Belmundo ondergaat bij de volgende editie een 
transformatie naar meer beleving en minder programmatie.

Is samenwerking met
Cultuurcentrum Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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Partner bij culturele evenementen in de Brugse binnenstad
Met het Concertgebouw: December Dance, Kosmos en SLOW

Wat
Elk jaar is Vormingplus vaste partner bij een aantal culturele evenementen, festivals en grote
tentoonstellingen in de Brugge binnenstad. In 2018 vonden we opnieuw samenwerking met 
het Brugse Concertgebouw. December Dance – Dancing down under: in het kader van het
Brugse dansfestival organiseerden wij ‘Didgeridoo voor beginners’, ‘Workshop Dotpainting’, 
‘Wijnkennis – Australië en Nieuw-Zeeland’ en ‘Anzac – Australië en Nieuw-Zeeland in WOI’.
Daarnaast werden enkele activiteiten voor het festival SLOW en het jaarthema KOSMOS in 
de rails gezet. Deze activiteiten vinden grotendeels plaats in 2019.

Waarom
Onze contextuele activiteiten belichten een ruimer educatief perspectief van het 
cultuuraanbod van de partner. We bereiken zo ook het publiek dat naar concerten en 
tentoonstellingen trekt in Brugge.
We blijven het daarom belangrijk vinden dat de culturele spelers in Brugge Vormingplus als 
een vaste en waardevolle partner erkennen.

Evaluatie en toekomstplannen
Samenwerking tot wederzijdse tevredenheid en publieksverrijking. We blijven partner en 
zoeken samen naar aanknopingspunten in de programmatie van het Concertgebouw. Voor 
2019 realiseren we de geplande activiteiten rond SLOW / KOSMOS en bereiden we nieuwe 
pistes voor voor de periode september 2019 – juni 2020.

Is samenwerking met
Concertgebouw Brugge

Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.
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5. Persoverzicht

De werking van Vormingplus is breed, veelkleurig, verspreid over 101 projecten en 
activiteiten. We werken samen met een bonte bende mensen, vrijwilligers, freelancers, 
partnerorganisaties, samenwerkingsfora.

Omdat de veelheid van die samenwerking niet evenwaardig tot uiting komt in onze eigen 
communicatiekanalen, bekijken we 't hier eens van de andere kant. We presenteren je 
allerlei communicatiekanalen waarin Vormingplus passeert: brochures, e-zines, 
krantenartikels, advertenties, aankondigingen, flyers… Kortom, allerlei kanalen waarin onze 
werking aan een publiek of aan partners is gecommuniceerd.
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De programmabrochure van Vormingplus. Verspreid op 15.000 exemplaren, in de hele regio.
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Het V-Zine, de zes-wekelijkse nieuwsbrief van Vormingplus, bezorgd aan 17.000 abonnees.
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Lopende Zaken, de nieuwsbrief voor netwerkpartners, freelancers, bestuurders, vrijwilligers. 
Drie à vier keer per jaar, naar 500 bestemmelingen.
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De flyer van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, 17 oktober.
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In het kader van de Brugse Triënnale “Liquid City” organiseerde het Klimaatpodium een 
“burgeracademie” rond duurzaamheid, m.m.v. Vormingplus

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 69



In de rand van het “Airbag”-festival van het Cultuurcentrum Brugge organiseerde 
Vormingplus een zangstonde in volkscafé Vlissinghe.
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Vormingplus werkte mee aan het randprogramma van het “December Dance”-festival van 
het Concertgebouw Brugge, over Nieuw-Zeeland en Australië
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AllemaalMensenBrugge, de Brugse invulling van de 11.11.11-campagne, kwam uitgebreid 
aan bod in het Brugse Stadskrant, Brugge-In-Spraak.
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Halal of niet? Flyer van de gespreksavond met o.m. Khalid Benhaddou in HOWEST, in het 
kader van “AllemaalMensenBrugge.be”
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De flyer waarin de app “Gesloten/open deuren. In dialoog met Brugse 
levensbeschouwingen” wordt aangekondigd.
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Een pagina uit de programmabrochure van Ontmoetingscentrum “De Kleine Beer”, Beernem.
Eén van de activiteiten die Vormingplus op vraag van het OC programmeerde.
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Een pagina uit de programmabrochure van de Cultuurfabriek, Damme. Enkele van de 
activiteiten die Vormingplus op vraag van de Cultuurfabriek programmeerde.
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Enkele activiteiten i.s.m. Vormingplus in de brochure van het Gemeenschapscentrum 
Zedelgem.
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Een interreligieuze gespreksavond i.s.m. CCV
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Een gespreksavond over Congo met Kris Berwouts, aangekondigd in de nieuwsbrief van de 
onafhankelijke boekhandel De Reyghere, een van de partners die de gespreksavond 
organiseerde.
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Gespreksavond i.s.m. Masereelfonds en onafhankelijke boekhandel De Reyghere, in 
jeugdhotel “De Snuffel”
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Vormingplus-activiteiten in de Brugse brochure van de Digitale Week
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Nog eens digitale week, dit keer in de flyer van de activiteiten in Zedelgem
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Erfgoeddag in Sint-Pieters: iedereen mag naar de stembus om te kiezen voor lokaal Erfgoed.
Uit de buurtkrant Sint-Pieters.
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Erfgoeddag op Sint-Pieters, in de Brugse cultuurkrant “Exit”
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Gespreksavonden over Europa i.s.m. Eutopia, een lokale denkgroep

Vormingplus regio Brugge vzw Voortgangsrapport 2018 p 85



Iedereen welkom op de interlevensbeschouwelijke Iftar
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Brugge chocoladestad… Vormingplus en de Noord-Zuiddienst werken samen een aanbod 
uit. 
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Vormingplus ondersteunde de campagne “Ieders Stem Telt” naar aanleiding van de 
gemeenteraadsverkiezingen.
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“Mannenmens”: inspringtheater met o.m. cliënten van het Brugse OCMW
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Marina: film in het Rode Kruisopvangcentrum, om bewoners en Bruggelingen samen te 
brengen
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De Praattafels Nederlands: ondertussen een vaste waarde op maandag, dinsdag en 
donderdag.
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Opening van het taalpunt in de Brugse stadsbibliotheek. Eén van de vele positieve 
initiatieven die de samenwerking rond de Praattafels mee mogelijk gemaakt hebben.
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Samen lezen: het idee wordt door steeds meer lokale partners opgepikt. Hier een 
aankondiging van de nieuwe groep in Sint-Jozef (Brugge).
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Vormingplus organiseert, op vraag van de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, regelmatig 
bezoeken aan het oude militaire domein “Vloethemveld”.
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Vormingplus in de programmabrochure van de kermis op Sint-Pieters.
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Vormingplus participeert aan de lokale organisatie van de Internationale Vrouwendag op 8 
maart.
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Tijdens de Week van Amateurkunsten namen de dichters van de Vormingplus-schrijfcursus 
deel aan de “Bar Literair”
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Vormingplus en Samenhuizen gaven Wooncoop een duwtje in de rug.
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6. SISCA 2015 – 2016 – 2017 – 2018

SISCA is het het online-registratiesysteem voor het Sociaal-Cultureel Werk. Elk jaar moet 
Vormingplus een reeks cijfers aanleveren die toelaten een kwantitatief beeld van de 
organisatie en de werksoort op te bouwen. We zetten de aangeleverde cijfers van de 
voorbije jaren naast elkaar.

Maar we merken op dat deze cijfers maar een beperkt beeld geven van de werking. Cijfers 
laten geen reliëf toe, ze zijn niet zomaar bruikbaar als vergelijkingsbasis, ze kunnen de aard 
van een activiteit of de intensiteit van een samenwerkingsverband niet weergeven.

JAARGEGEVENS: zakelijke GEGEVENS

Overige medewerkers
2015 2016 2017 2018

Totaal aantal vrijwilligers 78 104 138 140

Totaal aantal vrijwilligers M 38 47 63 69

Totaal aantal vrijwilligers V 38 57 75 71

Totaal aantal vrijwilligers X 0 0 0 0

Aantal bestuursvrijwilligers 30 34 34 37

Aantal bestuursvrijwilligers M 17 17 19 20

Aantal bestuursvrijwilligers V 13 17 15 17

Aantal bestuursvrijwilligers X 0 0 0 0

Aantal overige vrijwilligers 48 70 104 103

Aantal overige vrijwilligers M 24 30 44 49

Aantal overige vrijwilligers V 24 40 60 54

Aantal overige vrijwilligers X 0 0 0 0

Aantal (rechts)personen dat inhoudelijke freelance 
taken uitvoert

192 219 239 164

Aantal (rechts)personen dat inhoudelijke freelance 
taken uitvoert M

0 122 119 86

Aantal (rechts)personen dat inhoudelijke freelance 
taken uitvoert V

0 97 108 60

Aantal (rechts)personen dat inhoudelijke freelance 
taken uitvoert X

0 0 12 18

Verschillende soorten ondersteunende taken die 
worden uitbeseed

Boekhouding Loon- of 
personeelsadministratie (sociaal 
secretariaat)

Aantal personen (stagiairs, art 60...) 0 0 1 0

Aantal personen M 0 0 1 0

Aantal personen V 0 0 0 0

Aantal personen X 0 0 0 0
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JAARGEGEVENS: INHOUDELIJKE GEGEVENS

Netwerkactiviteiten
2015 2016 2017 2018

Aantal netwerkactiviteiten die op 
zichzelf staan

9 40 213 190

Educatieve activiteiten (op zichzelf staand), Aantal en deelname
2015 2016 2017 2018

Activiteiten met registratie 559 548 360 216

Activiteiten zonder registratie 0 0 122 140

Totaal educatieve activiteiten 559 548 482 496

Aantal sessies 1736 1542 1519 1554

Geregistreerde deelnames 9054 9387 7800 5944

Geschatte en/of getelde deelnames 0 0 1974 3855

Totaal deelnames 9054 9387 9974 9799

Unieke deelnemers 4465 4883 4200 3907

Nieuwe deelnemers 2233 2086 1991 2225

Naar werkvorm
2015 2016 2017 2018

Bezoek / excursie 59 75 49 71

Cursus 258 279 294 163

Tentoonstelling / beurs 2 4 5 0

Eigen vertoning / literaire avond 4 3 0 0

Informatiesessies / voordracht / lezing 89 45 12 51

Studiedag 0 0 0 0

Workshop / training 122 123 103 199

Combinatie van werkvormen 16 0 0 0

Andere 9 19 19 12

Totaal 559 548 482 496

Toelichting combinatie Innovatieve 
werkvormen 
zoals een 
repair café, 
geefplein, 
praattafels, 
…

Andere: 
repair cafés,
digidokter-
sessies, 
linux-cafés, 
iftar, …

Repair 
cafés, 
praattafels, 
digidokters-
sessies, 
linuxcafé, 
gelukscafé..
.

-
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Naar thema
2015 2016 2017 2018

Computer en techniek 76 65 75 76

Creativiteit en hobby’s 134 104 102 100

Gezondheid en zorg 9 24 14 21

Cultuureducatie 42 97 77 92

Milieu en natuur 56 72 63 49

Opvoeding 2 5 2 2

Persoon en relaties 50 43 43 32

Samenleving 94 55 29 45

Wetenschap 0 0 0 0

Zingeving, religie en filosofie 13 11 9 7

Voeding 44 23 24 27

Interculturele vorming 39 49 44 45

Andere 0 0 0 0

Totaal 559 548 482 496

Toelichting andere - - - -

Burgerschap en maatschappelijke 
vorming

107 29 45

Digitale geletterdheid 76 75 76

Duurzaamheid 50 63 49

Diversiteit 89 44 45

Andere 237 0 0

Totaal 559 0 211 215

Naar doelgroep
2015 2016 2017 2018

Mannen 0 0 0 0

Vrouwen 0 0 0 0

Medioren 0 0 0 0

Senioren / ouderen 0 0 0 0

Gezinnen 0 1 1 0

Jongeren 0 0 0 1

Holebi’s en transgenders 0 0 0 0

Personen met een handicap 0 6 0 1

Etnisch-culturele minderheden 0 0 8 16

Mensen in armoede/met armoede 
ervaring

0 0 3 18

Ondernemers / zelfstandigen / vrije 
beroepen

0 0 0 0

Alleenstaande vrouwen 0 0 0 0
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Alleenstaande mannen 0 0 0 0

Specifieke levensbeschouwelijke of 
religieuze groep(en)

0 0 0 0

Werklozen / werkzoekenden 0 0 0 0

Zieken 0 4 2 3

Weduwen / weduwnaars 0 0 0 0

Gedetineerden 0 0 0 0

Werknemers 0 0 0 0

Kortgeschoolden 0 0 0 0

Andere 0 6 02 9

Totaal 0 17 22 0

Toelichting andere Vrijwilligers in verenigingen

Naar samenwerking
2015 2016 2017 2018

Bibliotheek 18 27 34 50

SCW-vereniging 25 21 10 23

Cultuur- / Gemeenschapscentrum 93 63 34 30

SCW vereniging etnisch-culturele 
minderheid

3 5 2 8

Erfgoeddienst/-departement 25 0 0 8

SCW-beweging 11 4 0 1

SCW vormingpluscentrum 8 0 0 4

SCW vormingsinstelling 23 19 11 9

Amateurkunstenorganisatie/-instelling 0 0 0 1

Erfgoedvereniging/-instelling 22 55 16 18

Kunsteninstelling/-organisatie 7 9 3 2

Circusvereniging/-organisatie 0 0 0 0

Andere sociaal-culturele initiatieven 0 2 12 7

Museum 0 4 0 2

Sportdienst/-agentschap 0 0 0 0

Sportvereniging/-organisatie 0 0 0 0

Jeugddienst/-agentschap 2 0 2 0

Jeugdvereniging/-organisatie 0 0 0 0

Toeristische dienst 1 0 0 0

Toerismevereniging/-organisatie 0 4 8 6

OCMW 10 6 8 12

Centrum Algemeen Welzijnswerk 0 0 0 1

Lokaal Dienstencentrum 7 0 2 6

Armoedevereniging/-organisatie 9 3 2 4

Instelling (medisch, handicap, …) 5 5 8 4
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Patiëntenvereniging/-organisatie 0 4 2 2

Welzijnsvereniging 1 5 0 0

Welzijndsdienst/departement 0 1 0 0

Samenlevingsopbouw 0 0 0 2

Gevangenis 3 0 0 0

Organisatie voor gedetineerden 0 0 0 0

Huis van het Nederlands 2 0 0 0

Inburgeringsinstelling 13 4 7 10

Diversiteitsdienst/departement 0 11 9 0

Centrum  Basiseducatie 2 0 0 0

Deeltijds kunstonderwijs 0 0 0 0

Onderwijsinstelling (leerplicht) 0 1 0 2

Centrum Volwassenenonderwijs 1 2 0 0

Onderwijsdienst / departement 0 0 0 0

Milieudienst/departement 0 7 24 4

Natuur- en 
milieuvereniging/organisatie

0 8 7 3

Overheid 48 0 10 0

Middenveld 37 4 1 0

Internationale overheid 0 0 0 0

Commerciële organisatie/bedrijf 0 2 3 0

Internationale organisatie/instelling 0 0 0 0

Burgerinitiatieven 0 0 8 9

Politieke partijen 2 0 0 0

Regionaal samenwerkingsverband 0 0 23 22

Andere (overheid) 0 21 0 9

Andere (middenveld / particulier 0 29 42 38

Toelichting andere overheid Kunstenfesti
val, Triënalle
Brugge, 
provinciale 
dienst 
Welzijn, 
gemeentelijk
e diensten, 
milieu, 
bezoekersce
ntrum 
provinciaal 
domein, 
buurtwerk, 
…

Steunpunt 
vrijwilligersw
erk 
provincie, 
Provinciaal 
bezoekersce
ntrum 
Bulskampvel
d, Europe 
Direct

Buurtwerk, 
hoger 
onderwijs, 
Europe 
direct West-
Vl, dienst 
welzijn / 
vrijwilligers-
academie 
prov West-
Vl...

Europe 
direct, 
provincie W-
Vlaanderen,
UNIA, 
NoordZuid-
Dienst stad 
Brugge, 
Toekomst 
van 
Brugge…

Toelichting andere (middenveld / 
particulier)

Burgerinitiati
even, 
11.11.11, 
RKO 
asielzoekers

Sociale 
Huisvestings
maatschappi
j, Huis van 
de Mens, 

RK 
Opvangcent
rum, 
Europahuis 
Ryckevelde,

Cine 
lumiere, 
mooov 
filmfestival, 
boekhandel 
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, … Rode 
Kruisopvang
centrum 
vluchtelinge
n, YOT

Sociale 
huis-
vestings-
maatsch, 
Huis van de 
Mens...

de 
reyghere, 
brio-
diversiteitsr
aad, Brugs 
alternatief 
forum, 
diverse 
buurtwerken
, eco-fablab,
klimaatpodi
um brugge, 
huis van de
mens, 
LEIF, raad 
van 
buurtwerk
en, Rode 
Kruis 
OpvangCe
ntrum…

Vertegenwoordigde activiteiten
2015 2016 2017 2018

Vertegenwoordigde activiteiten die op 
zichzelf staan

31 66 43 47

Projectgerelateerde activiteiten
2015 2016 2017 2018

Netwerkactiviteiten voor projecten 130 50 86 98

Het blok projectgerelateerde activiteiten vullen we niet in; we maken geen onderscheid 
tussen op zichzelf staande en projectgerelateerde activiteiten

Spreiding (enkel activiteiten, geen deelnames)
2015 2016 2017 2018

8000 Brugge 431 1255 1126 1308

8020 Oostkamp 26 18 38 31

8210 Zedelgem 13 39 50 31

8300 Knokke-Heist 2 1 6 1

8340 Damme 14 60 50 39

8370 Blankenberge 13 56 38 34

8377 Zuienkerke 1 0 0 7

8490 Jabbeke 16 36 50 68

8730 Beernem 32 68 95 28

8820 Torhout 1 1 0 1
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Communicatie

2015: 
gewicht

2015:
aantal

2016:
gewicht

2016: 
aantal

2017:

gewicht

2017:

aantal

2018:

gewicht

2018:

aantal

Gewicht 
elektronische 
communicatie

40 / 51 / 51 / 51 /

Tijdschrift(en) /
informatieblad 
voor leden / 
geïnteresseerd
en / breed 
publiek

85 15000 49 15000 49 15000 49 15000

Tijdschrift(en) /
informatieblad 
voor 
bestuurders / 
vrijwilligers

0 0 80 0 0 0 0 0

Boeken 0 / 0 / 0 / 0 /

Promotiemateri
aal

5 / 5 / 5 / 5 /

Didactisch 
materiaal

5 / 5 / 5 / 5 /

Andere 
gedrukte 
communicatie

5 / 10 / 10 / 10 /

Toelichting 
andere

Advertenties, vermeldingen in publicaties partners

Website(s) 48 80000 48 80000 48 85000 48 81009

Elektronische 
nieuwsbrief of -
brieven

50 16750 50 18000 50 19000 50 17317

E-boeken
0 0 0 0 0 0 0 0

Facebook 2 0 2 0 2 0 0 0

Twitter 0 0 0 0 0 0 0 0

Blog 0 0 0 0 0 0 0 0

Youtube 0 0 0 0 0 0 0 0

Instagram 0 0 0 0 0 0 0 0

Andere 
elektronische 
communicatie

0 / 0 / 0 / 5

3 ex,

557 
bestem
melinge
n

Toelichting 
andere

Lopende Zaken, nieuwsbrief voor netwerkpartners

Vermeldingen 
audiovis pers

0 2 3 1

Vermeldingen 
geschr pers

50 50 60 50
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=> Slotwoord.
Je kan het ook zo zeggen
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2018  Jaarrapport

VORMINGPLUS REGIO BRUGGE VZW
Sint-Pieterskerklaan 5,  8000 Brugge – tel 050 33 01 12 – 001-4046357-78

www.vormingplus.be/brugge – regio.brugge@vormingplus.be
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