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1. Voorwoord 
 

De werking draait op volle toeren. Ook in 2019 halen we hoge cijfers, en dat is al enkele 
jaren zo. Tegelijk hebben we in de lopende beleidsperiode 2016-2020 de werking bijgestuurd 
en meer ingezet op maatschappelijke thema’s (diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie) en 
op van betekenis zijn voor kwetsbare groepen. We zijn er van overtuigd dat we onze 
middelen efficiënt inzetten en dat we deskundig te werk gaan. 

2019 is een overgangsjaar tussen twee decreten. Er is hard gewerkt aan een nieuw 
beleidsplan 2021-2025, dat op het einde van het jaar is ingediend volgens de criteria van het 
nieuwe decreet sociaal-cultureel werk. We kiezen voor het verderzetten van de werking van 
de voorbije jaren: we zijn gesterkt in onze keuzes door de positieve feedback van het publiek 
en van de partners waarmee we samenwerken. We blijven inzetten op een brede participatie, 
om vanuit die sterkte in te zetten op maatschappelijke thema’s en het bereiken van kwetsbare 
groepen. 

De komende jaren worden geen walk in the park. We willen onze werking verder ontplooien 
en de ambities in het nieuwe beleidsplan waar maken, maar moeten dat doen in een 
budgettaire context die onduidelijk is. De Vlaamse regering maakte harde keuzes en 
bespaart in 2020 nog maar eens lineair 6% op de subsidie. Voor Vormingplus regio Brugge 
gaat het om 30.000€. Na de besparingen van 2010-2011 (min 34%), 2014-2015 (min 5,9%) 
en het al jarenlang maar gedeeltelijk verrekenen van de index, komt die nieuwe besparing 
hard aan. Het is gissen hoe minister Jambon zal omgaan met de cijfers en bedragen voor 
2021 die in het decreet staan. We gaan er vanuit dat minister Jambon de waarde van het ons 
werk erkent en het budgettair mogelijk maakt om het verder te zetten. 

Niettemin, we zijn trots op het geleverde werk in 2019. We hopen dat dit beknopte 
jaarverslag een beeld geeft van wat er dit jaar is geweest, en een vooruitblik naar 2020 en 
verder. We maakten van dit rapport een kort overzicht van cijfers, enkele opvallende zaken, 
een overzicht van onze projecten en een zogenaamde “persmap”. 

 

Veel leesplezier, 
het team van Vormingplus regio Brugge  



 

  



Op www.vormingplus-brugge.be/beleid vind je alle recente beleidsdocumenten: 

 

Wij zijn Vormingplus 

Een leesbare versie van het Beleidsplan 2016-2020. 

 

 

Voortgangsrapport 2018 

Een beschrijving van de stand van zaken van de uitvoering van het beleidsplan 2016-2020, 
het Jaarrapport 2018. 

 

Voortgangsrapport 2019 

Dit document, een beknopte beschrijving van de werking in 2019. 

 

Beleidsplan 2021-2025 

Het beleidsplan voor de nieuwe beleidsperiode, zoals ingediend bij het ministerie van Cultuur, 
eind 2019. 

  

2. Vormingplus in kerncijfers 
 

http://www.vormingplus-brugge.be/beleid


 

Het team en het netwerk van Vormingplus in 2019 
Vormingplus is een professionele organisatie met een sterk bestuur, een breed netwerk en 
een grote equipe geëngageerde en deskundige mensen op het terrein: 

34 bestuurders 
7,2 professionele krachten 
233 freelancers 
99 vrijwilligers 
172 netwerkcontacten 
37 vertegenwoordigende deelnames/contacten 

 

De activiteiten van Vormingplus in 2019 
498 activiteiten 
1.612 sessies 
4.149 vormingsuren 
92% van de sessies is doorgegaan 

 

De activiteiten zijn thematisch divers: 
14,26% Computer en techniek 
22,29% Creativiteit en hobby's 
22,49% Cultuureducatie 
2,81% Gezondheid en zorg 
8,03% Interculturele vorming 
11,24% Milieu en natuur 
0,2% Opvoeding 
4,62% Persoon en relaties 
7,63% Samenleving 
5,02% Voeding 
1,41% Zingeving, religie en filosofie 

 
  



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) 

 
Het publiek en de communicatiekanalen van Vormingplus 

9.844 deelnames 
3.280 verschillende personen namen deel 
1.821 mensen waren nieuwe deelnemers (*) 
programmabrochure op 12.000 exemplaren 
17.250 abonnees op de elektronische nieuwsbrief 
(*) we hanteren hierbij de “enge” definitie: personen die nog niet gekend waren in de database voor 2019, 
niet de “ruime” sisca definitie 
 

 

Meer cijfers vind je in bijlage 6. 2. “Cijfergegevens SISCA”. 
We vergelijken in deze bijlage de cijfers voor de jaren 2015 tot en met 2019. 

  



3. In de kijker 
 

Omdat 2019 een overgangsjaar is tussen twee decreten en twee beleidsperiodes, beperken 
we dit deel van het voortgangsrapport tot een toelichting bij enkele belangrijke 
beleidsaspecten. We rapporteren deze keer niet in de vorm van reflectie over de uitvoering 
van de beleidsdoelstellingen: dat hebben we in het Voortgangsrapport 2018 al gedetailleerd 
gedaan. 

 

3. 1. Doelgroepen en kwetsbare groepen: strategie en cijfers 
 
Het decreet verwacht van ons een helder doelgroepen- en kansengroepenbeleid en een 
dubbele opdracht: werken voor zowel het brede publiek als relevant zijn voor zogenaamde 
kansengroepen. We hebben in de lopende beleidsperiode onze visie en strategie rond deze 
thema’s geëxpliciteerd en richting gegeven. Begin 2019 vatten we alle bedenkingen samen in 
een visietekst, waarvan de belangrijkste elementen hier hier zijn samengebracht. 
 
De werking voor het brede publiek loopt goed. We hebben een groot, thematisch divers en 
door vele partners mee gedragen open aanbod. De belangstelling voor dit aanbod is groot, 
het afzegpercentage ligt ook in 2019 weer bijzonder laag (amper 8% van de titels). We slagen 
er in om kwaliteit te leveren en om maatschappelijk accenten te leggen. Een deel van de 
verklaring voor het aanhouden van de grote belangstelling is wellicht ook feit dat er weinig 
andere actoren zijn op het veld van de niet-formele educatie actief zijn in de regio. De vraag 
is groter dan het aanbod. Vormingplus is vragende partij opdat andere organisaties een 
grotere rol zouden spelen in het organiseren van niet-formele educatie: culturele centra en 
ontmoetingscentra, andere actoren uit het sociaal-culturele veld (en dan met name de 
voormalige “gespecialiserede vormingsinstellingen”), burgerinitiatieven… 
 
We kennen het publiek dat deelneemt aan dit open aanbod. In 2005 werd een uitgebreid 
“gebruikersonderzoek” gevoerd, in 2014 een beknopte publieksbevraging en eind 2018 
opnieuw een onderzoek waarin Publiq peilde naar een aantal kenmerken van het bereikte 
publiek: geslacht, leeftijd, opleidingsgraad, beroep, inkomen, etniciteit en de relatie met 
Vormingplus. De resultaten van het onderzoek leiden ons tot deze conclusies: 

(1) Het publieksbereik van Vormingplus in open aanbod is niet veranderd sinds 2005 en is 
zowat hetzelfde als bij andere Vormingpluscentra en in de hele (socio-)culturele sector. Het 
publiek in open aanbod is de gemiddelde deelnemer die aan cultuur participeert: een stuk 
vrouwelijker, witter, en ouder dan gemiddeld, en ook iets hoger opgeleid. 



(2) Tegelijk weten we dat ons publiek omvangrijk is en dat het zich blijft vernieuwen. 
Bovendien blijkt dat het Vormingplus-open-aanbod-publiek tevreden en loyaal is. 

Het onderzoek van 2018 is opgevat als een nulmeting, we plannen in de volgende 
beleidsperiode (2021-2026) een volgend onderzoek om de evolutie van het publieksbereik te 
monitoren. We nemen aan dat er geen grote verschuivingen te verwachten zijn. 
 
De vaststelling dat het bereik tussen 2005 en 2018 niet veranderde, sterkt ons in de 
overtuiging dat een open-aanbod-programma nooit een voldoende groot bereik onder 
kwetsbare groepen, jongeren of mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond zal 
opleveren. Daar zijn andere instrumenten voor nodig, we zijn gesterkt in de keuze voor een 
projectwerking om die andere groepen te bereiken. Deze keuze belet niet dat we van plan 
blijven om de drempels die kwetsbare groepen verhinderen om deel te nemen aan het open 
aanbod programma zo veel mogelijk weg te werken. Daartoe ronden we in 2019 ons traject 
inclusie af en sturen we de prijzenpolitiek bij; je kan daarover in het volgend hoofdstuk meer 
lezen. 
 
In het begin van de lopende beleidsperiode hebben we de algemene opdracht in het decreet, 
“van betekenis zijn voor kansengroepen” geoperationaliseerd. Om te beginnen spreken we 
liever van “kwetsbare groepen” dan van kansengroepen. We zoeken altijd nauwe 
samenwerking met partnerorganisatie die met de doelgroep werken. We streven, in 
samenspraak met die partners, naar een evenwicht tussen inclusief en exclusief werken, naar 
de juiste methodiek en de juiste aanpak. Inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig. We 
hebben de kansengroepen die het decreet omschrijft (mensen in armoede, mensen met een 
beperking, personen van vreemde herkomst, gedetineerden) uitgebreid en verfijnd. Per 
doelgroep is een strategie uitgetekend die we sindsdien op regelmatige tijdstippen evalueren 
en bijsturen. Het gaat om deze doelgroepen: mensen in armoede (verder uitgesplitst naar de 
deel-regio’s Brugge-stad, groene gordel rond Brugge en Blankenberge), mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond, mensen die de buurtwerken en de dienstencentra 
bereiken, het publiek van de basiseducatie, mensen met een verstandelijke beperking, 
mensen met een psychische kwetsbaarheid, gedetineerden, holebi’s. 

Het zou ons te ver leiden om voor elk van deze groepen aan te geven waaruit onze strategie 
bestaat. De intensiteit van onze inzet verschilt. We focussen ons in de komende 
beleidsperiode op mensen in armoede, op etnisch-culturele minderheden en op kwetsbare 
groepen in Blankenberge. Voor deze drie groepen gaan we actief op zoek naar 
mogelijkheden en ideeën om projecten te realiseren en zetten we alle functies in (de 
leerfunctie, gemeenschapsvormende functie, de culturele functie, de maatschappelijke 
bewegingsfunctie). Voor de andere groepen onderhouden we de contacten, gaan we in op 
opportuniteiten of vragen en beperken we onze inzet eerder tot de leerfunctie. We gaan 



steeds uit van deze principes: zoeken naar intensieve samenwerking en co-creatie met 
partners die de doelgroep kennen en bereiken, waar mogelijk bruggen bouwen met het grote 
publiek door bijvoorbeeld ontmoeting te organiseren, het benutten van ons publieksbereik om 
te werken aan het vergroten van het draagvlak en maatschappelijke beweging. 

We proberen sinds 2017-2018 ook in beeld te brengen wat ons bereik was onder deze 
kwetsbare groepen. Dat bereik precies aangeven is een complexe zaak. Het gaat steeds om 
acties in samenwerking met anderen, waardoor Vormingplus niet over alle cijfers kan 
beschikken. Het is theoretisch mogelijk om van alles cijfers te bemachtigen, maar dat is een 
zeer tijdrovende zaak en is wellicht nooit volledig te realiseren. Vaak is de betrokkenheid van 
Vormingplus intens en kunnen we realistisch schatten wat het bereik is, soms is de band 
losser of is het onmogelijk zinvolle uitspraken over bereik te doen. Bovendien gaat het in deze 
projecten soms om tweedelijswerk of om het bereiken van multiplicatoren. In een aantal 
projecten is het net de eerste doelstelling om bruggen te bouwen, om een breed publiek te 
bereiken en te betrekken bij een thema van een kwetsbare groep (Ieders Stem Telt, 17 
oktober, Mis-Verstand…). Kortom, relevantie voor kwetsbare groepen is wellicht iets dat in de 
eerste plaats moet afgeleid worden uit de samenwerkingsverbanden die opgezet worden, en 
uit de verhalen die we kunnen optekenen bij deelnemers en partners. Cijfers zijn daar een 
zinvolle aanvulling op, maar hebben hun beperking en kan je nooit naast het de cijfers van 
bereik in open aanbod zetten. 

Bereik in projectwerk voor kwetsbare groepen, 2019: 

Mensen in armoede 

Project “17 oktober” 
Acht voorbereidende vergaderingen, met telkens 10 à 15 deelnemers. Een actie op de 
Markt. Een vertoning van de documentaire “Take good care of my baby”, met 120 
aanwezigen. Telkens met een geschat aandeel van één derde mensen in armoede. 

Project “Ieders stem telt” 
Een drietal voorbereidende vergaderingen, met telkens 8 à 12 deelnemers, met een 
geschat aandeel van één derde mensen in armoede. Een lijsttrekkersdebat net voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, met 225 aanwezigen (waaronder een onbekend aantal 
mensen in armoede). 

Project “Samen Lezen” 
Er zijn samen-lees-groepen in Brugge (in Sint-Michiels, Sint-Jozef, Sint-Pieters, Sint-Kruis, 
i.s.m. de bib en de dienstencentra), Zedelgem (in de bib), Oostkamp (in de bib Oostkamp 
en Ruddervoorde), Knokke-Heist (Knokke en Heist, beiden in de bib) .Vormingplus neemt 
in de meeste gevallen enkel bij de start van elk project een actieve rol op en kan het juiste 
aantal deelnemers niet precies inschatten. We schatten dat het telkens gaat over 6 à 12 



mensen, verspreid over 60 à 80 sessies. 
Daarnaast kwam de intervisiegroep van de leesbegeleiders in 2019 driemaal samen, met 
telkens een twaalftal vrijwilligers-leesbegeleiders. 

Werken aan je uitstraling 
10 sessies, voor cliënten (dames) van het OCMW-Brugge, 14 deelnemers. 

Boost 
15 sessies, voor cliënten (heren) van het OCMW-Brugge, 10 deelnemers. 

Zinderin(g) 
Elke maandagmorgen een bijeenkomst, jaarlijks 35 bijeenkomsten. In totaal worden 16 
dames bereikt, allemaal cliënten of recente ex-cliënten van het OCMW-Brugge. Gemiddeld 
nemen een tiental dames deel aan de bijeenkomsten. 

Mensen met een psychische kwetsbaarheid 

Project Gempersteeg 
In 2019 organiseerden we vier activiteiten voor het publiek van de Gempersteeg: een 
proefsessie “Samen Lezen”, een sessie “Handlettering voor beginners”, een initiatie 
Volksdansen en een cursus “Kracht kiezen boven eenzaamheid”, gegeven voor 
vormingswerkers van PRH. We vermoeden dat we voor deze activiteiten samen zowat 
vijftig mensen bereikt hebben. 

Project “Mis-Verstand” 
In het kader van dit project organiseerden we een bezoek in het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Onze-Lieve-Vrouw (30 deelnemers), een stadswandeling “Van open poort tot Brugse zot” 
met 25 deelnemers en een gespreksavond over “Zorgen voor een psychisch kwetsbaar 
persoon”, gegeven door Similes, met 30 deelnemers. 

Mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond 

Project “Praattafels NT2” 
In 2019 waren er in Brugge, de plek waar Vormingplus de drijvende kracht was achter de 
oprichting van de praattafels in 2015-2016, 120 sessies (vier praattafel-momenten per 
week, met uitzondering van de vakantieperiodes). De begeleiders houden het aantal 
deelnemers bij. Het gemiddeld bereik per week onder anderstaligen is 45 à 50 mensen. 
Daarnaast werken er in totaal 45 Nederlandstalige vrijwilligers mee, die gespreid aanwezig 
zijn. Van de zogenaamde “spin-offs” (de taalcarrousel, het interculturele koor Amuzi, en de 
interculturele toneelgroep Mozaïek) hebben we geen exacte cijfers. 
In totaal zijn sinds 2015 500 verschillende anderstaligen personen en 200 
Nederlandstaligen personen opgenomen in de mailinglijsten. Het totale bereik ligt nog wat 
hoger omdat niet elke aanwezige kon opgenomen worden in de mailinglijst. 



Project “Als volwassene leren fietsen” 
In totaal werden drie cursussen van elk acht sessies ingericht, die samen 35 deelnemers 
bereikten en waaraan 14 vrijwilligers-deelnemers meewerkten. Bijna alle deelnemers zijn 
dames met een andere etnisch-culturele achtergrond. Er namen ook drie Belgische 
deelnemers deel. We vinden de fietscursus belangrijk, mede door het bereik onder een 
doelgroep die Vormingplus en de partners zeer moeilijk kunnen bereiken. 

Het publiek van de basiseducatie 

In 2019 zijn geen specifieke acties ondernomen om dit publiek te bereiken. Er werd wel 
samengewerkt in een groter verband (Digitale Week, Praattafels NT2). We beschouwen de 
doorstroming van publiek van de basiseducatie naar Vormingplus als deels gerealiseerd. In 
2014 is daarrond een experiment opgezet, waaruit bleek dat één vierde van het verst 
gevorderde publiek van Open School al deelnam aan activiteiten van Vormingplus. Open 
School en Vormingplus vullen elkaar aan en het publiek vindt spontaan de weg. 

Het publiek van de buurtwerken 

In 2019 zijn een reeks activiteiten en projecten (Erfgoeddag, Sint-Pieters-Deelt, Soepcafé, 
Taiji...) in samenwerking georganiseerd, Vormingplus is aanwezig in de buurtkranten. We 
doen – als nauwe buren – regelmatig een beroep op elkaars ondersteuning. Het bereikte 
publiek gaat op in het open-aanbod-publiek van Vormingplus. Een inschatting van 
publieksbereik is niet te maken. 

Het publiek van de dienstencentra 

Hier geldt dezelfde opmerking als bij de buurtwerken. Er wordt in een reeks contexten 
samengewerkt, een inschatting van publieksbereik is niet te maken. Ook hier gaat het 
bereikte publiek op in het open-aanbod-publiek van Vormingplus. 

Mensen met een fysieke beperking 

In 2019 werden geen activiteiten of projecten specifiek voor deze doelgroep aangeboden. 
Elk jaar programmeren we een cursus “Vlaamse gebarentaal”, waaraan dit jaar 12 mensen 
deelnamen. Ook hier is bridging het belangrijkste doel. Het gebouw van Vormingplus is in 
2016-2017 volledig aangepast aan rolstoelgebruikers. 

Andere (Gedetineerden, holebi’s) 

In 2019 werden geen projecten opgezet voor deze doelgroepen. 

We zijn ervan overtuigd dat onze projectwerking voor kwetsbare groepen omvangrijk en 
relevant is. Bovendien zit onze kracht in de wisselwerking tussen enerzijds het open aanbod 
en het brede publiek en anderzijds het projectwerk met (organisaties van) kwetsbare 
groepen. Vormingplus positioneert zich op het kruispunt van beiden, bouwt bruggen en neemt 



een dienstverlenende rol op: we adviseren, we faciliteren, we netwerken, we ondersteunen 
communicatief en logistiek. 

 

3. 2. Inclusie: ons “Traject Inclusie” en de “Sociale Prijs” 
 

Vormingplus heeft altijd al de ambitie gehad om inclusie te bevorderen in het reguliere 
aanbod. Uit publieksonderzoeken in 2005 en 2018 weten we dat ons bereikte publiek in open 
aanbod niet afwijkt van wat al gekend is over de participatie aan cultuur of sociaal-cultureel 
werk, uit onderzoeken zoals de Participatiesurvey (2014) en Het deelnemers- en 
participatieprofiel aan sociaal-cultureel volwassennenwerk (studie Socius/HIVA, 2010): dat 
publiek is witter, vrouwelijker en iets hoger opgeleid dan gemiddeld. Ons open aanbod blijkt 
geen goed middel om zogenaamde kansengroepen of kwetsbare groepen te bereiken. 

In de 2018-2019 zetten we een interne denkoefening op om onze visie en doelstelling rond 
publieksbereik en inclusie bij te stellen. We stellen dat we relevant willen zijn voor kwetsbare 
groepen op andere manieren dan via het open aanbod: door projectwerk, vraaggestuurd werk 
voor organisaties die met de doelgroep werken, tweedelijnswerk, het zoeken van verbinding 
tussen groepen, het werken aan maatschappelijke actie en activering. Daar kunnen we die 
kwetsbare groepen echt bereiken, betrekken en een stem geven in het maatschappelijke 
debat. 

Daarnaast blijft inclusiviteit in het open aanbod nog steeds een doel. Om dat beter te kunnen 
waarmaken, zijn we in de loop van 2018-2019 gaan kijken hoe de collega’s van andere 
Vormingpluscentra het aanpakken, gingen we luisteren naar de voorstelling van een 
actieonderzoek in Roeselare en organiseerden we een panelgesprek met onze stakeholders 
(september 2018). Op basis van die inzichten formuleerden we een nieuwe aanpak. 

Om te beginnen hervormden we onze “sociale prijs”. We richten onze inspanningen in de 
eerste instantie op mensen in armoede. We willen de financiële drempel écht wegwerken en 
de psychologische drempel om er gebruik van te maken zo laag mogelijk maken. Daarom is 
de prijsvermindering daarom opgetrokken van 50% naar 80%, heel wat meer dan wat 
anderen aanbieden. We hebben de voorwaarden om op die sociale prijs aanspraak te kunnen 
maken overgenomen van het Brugse Netwerk Vrijetijdsparticipatie. We vragen geen attesten 
of bewijzen, mensen kunnen bij het inschrijven zelf de sociale prijs aanduiden. We 
vertrouwen op de eerlijkheid van het publiek. De prijs geldt enkel voor activiteiten waar we 
zelf helemaal de prijszetting kunnen bepalen of partners kunnen overtuigen om dat te doen. 



Daarnaast bieden we nu systematisch gratis plaatsen aan via het Brugse Netwerk 
Vrijetijdsparticipatie. Elke maand verschijnen een of twee Vormingplus-activiteiten in de 
brochure van het Brugse Netwerk, waaraan leden van het Netwerk gratis kunnen deelnemen. 

 

Begin 2020 flankeerden we deze inspanningen met enkele symbolische solidariteitsacties bij 
het gewone publiek: een boekenruilkast, een rospot, later wellicht ook een uitgestelde 
consumptie. 

We kunnen in de toekomst nog stappen vooruit zetten door te werken aan contacten in de 
planningsfase, toeleiding via brugfiguren, een bon als uitnodiging voor deelnemers uit 
kwetsbare groepen om deel te nemen aan andere activiteiten (de deelnemers van de 
fietscursus, zindering, ieders stem telt…). 

Begin 2020 konden we de inspanningen die we in het najaar van 2019 gedaan hebben 
evalueren en zochten we wat cijfermateriaal bijeen. Onze conclusies: 

● Onze inspanningen worden geapprecieerd door mensen en organisaties uit de 
doelgroep. We kregen maar enkele negatieve opmerking te horen: eentje van een 
deelnemer die het betreurt dat ze vroeger wel en nu niet meer kan gebruik maken van 



de sociale prijs en een zure oprisping van één deelnemer die geen aanspraak kan op 
de sociale prijs en de sociale prijs wel zeer laag vond (en wellicht vreesde dat de 
“gewone” prijs omhoog zou gaan). 

● Uiteindelijk hebben in het najaar van 2019 44 mensen ingeschreven met de sociale 
prijs, voor een totaal van 71 inschrijvingen. 

● Cursusmateriaal is één keer een struikelblok geweest, en dat probleem is door overleg 
met de freelancer opgelost. 

● We zien geen indicaties van “misbruik”, maar gaan toch een kleine steekproef 
houden en 5 willekeurige mensen aanspreken en vragen om iets van bewijs voor te 
leggen. 

● Enkele mensen schreven meerdere keren in, maar ook hier lijken er geen 
overdrijvingen te zijn. We stellen geen maximum aantal inschrijvingen of budget per 
persoon in, ook omdat we dat niet kunnen automatiseren. We houden het gebruik 
verder in de gaten en sturen bij als er opvallende dingen gebeuren. 

● Het kwam ook niet voor dat er veel mensen met de sociale prijs inschreven voor 
eenzelfde activiteit en dat er daardoor andere speciale maatregelen zouden moeten 
genomen worden. Idealiter zouden we het aantal beschikbare plaatsen met sociale 
prijs per activiteit willen beperken: een maximum van 2 deelnemers sociale prijs op 
een totaal van 15. Dat kan voorlopig technisch nog niet. 

● We stelden in totaal 33 gratis plaatsen ter beschikking van het Netwerk, verspreid 
over 12 activiteiten (lezing Soep en Feiten, Acapella zingen, stadswandeling, lezing 
Paul Verhaegh, een kookles). Daaraan namen minstens 18 mensen deel en wellicht 
ligt dat cijfer nog iets hoger omdat we niet van elke activiteit duidelijke feedback 
kregen. 

● De kost van deze inspanningen is moeilijk te berekenen, omdat je er op verschillende 
manieren kan naar kijken. Zouden de deelnemers met sociale prijs zonder sociale prijs 
ook hebben deelgenomen en de volle pot betaald hebben? Nemen mensen met de 
sociale prijs de plaats in van “gewone” deelnemers (staan er mensen op de wachtlijst)? 
Dat zal af en toe wel eens gebeurd zijn, maar is niet zomaar te vatten. Stel dat alle 
deelnemers op de wachtlijst die de volle prijs betaald zouden hebben, hebben we in 
2019 (een half jaar, dus) 2.561€ minder inkomsten. 
 

Op basis van deze elementen hebben we beslist om de inspanning rond inclusie op dezelfde 
manier verder te zetten in 2020. Er doen zich geen grote problemen voor, er zijn geen 
bijsturingen nodig. We informeren ook het “gewone” publiek over deze inspanningen en 
hopen begrip en empathie te creëren. We overwegen ook de introductie van een “plusprijs”, 
een vrijwillig hogere bijdrage voor wie meent het te kunnen dragen (we nemen een idee van 
de collega’s van Wisper over). 
 



We nemen met al deze maatregelen een risico, ook financieel, maar het lijkt ons de moeite 
waard. Het is belangrijk voor ons publiek, maar we hopen ook dat onze strategie anderen kan 
inspireren.  
 

3. 3. “Mensen houden van verhalen, verhalen vragen vertellers” 
 

Inspireer, ontroer, overtuig, speel, geniet. Vijf kernwoorden voor De Op-Lichters, ‘t Brugs 
Vertelcollectief. Dit collectief rolde uit de cursus 'Vertel je verhaal'. De deelnemers oefenden 
op een goed verhaal, leerden hoe je luisteraars aan je lippen laat hangen en hoe je voor een 
publiek staat. Na afloop hadden de vertellers de smaak te pakken. Nu komen ze maandelijks 
bijeen om samen verhalen uit te werken, elkaars repertoire mee vorm te geven, te repeteren 
en te zoeken naar geschikte podiummomenten. 

 

Deelneemster Agnes vertelt: 

Ik ben begonnen in met het allereerste groepje. Vanaf het begin vond ik alles leuk: de 
medecursisten, de aanpak van Karin (met opwarmingsoefeningen), de beknopte uitleg over 
opbouw van een verhaal, de eerste vertelopdrachtjes. Niet alleen vond ik het leuk om deze uit 
te voeren, ik vond het ook boeiend om naar de verhalen van de andere deelnemers te 
luisteren. Het had er vast mee te maken dat die gingen over onze eigen ervaringswereld. We 
leerden elkaar beter kennen, en het was net of onze wederzijdse betrokkenheid daarmee 
groeide. Ook ervoer ik de feedback van Karin en de medecursisten als opbouwend, niet als 
dwingend. Ik vind het super dat ik deze nieuwe 'hobby' heb ontdekt, en wil er graag nog een 
tijdje mee doorgaan. 

Begeleidster Karin vertelt: 

Verhalen vertellen...en ook naar verhalen luisteren, helemaal opgaan in de magie van een 
vertelling, van kinds af aan kreeg ik er al niet genoeg van. Een (kleine) boodschap 



overbrengen, ogen laten schitteren en harten verwarmen. Verhalen verbinden mensen, over 
alle grenzen heen… Dat werd ook heel snel duidelijk in de eerste workshop die ik mocht 
geven: de cursisten vormden na één sessie al een groep. Allemaal verschillende 
persoonlijkheden met boeiende en vaak ook ontroerende verhalen die langzaam open 
bloeiden, en steeds meer plezier en vertrouwen kregen in het vertellen. Ik heb al veel 
bijgeleerd dankzij het geven van deze workshops en het samen vertellen voor Erfgoed en de 
Lichtfeesten van Lissewege. Elke verteller heeft zijn eigenheid en draagt zijn steentje bij tot 
de sterkte van de groep, en tot de groei van elke verteller. Opbouwende feedback, concrete 
richtlijnen en vooral veel enthousiasme doen hopen op een blijvend succes van de 
Op-Lichters, oftewel 't Brugs Vertelcollectief. 

Het vertelcollectief De Op-Lichters ontmoet elkaar elke laatste donderdag van de maand in de 
gebouwen van Vormingplus Brugge. 

Vormingplus accommodeert, promoot, volgt op en zoekt mee naar mogelijke 
podiummomenten via ons netwerk (partners, evenementen). 

 

3. 4. Praattafels voor anderstaligen in Brugge (2016-2019) 
 

In 2007-2009 ondernamen Vormingplus en Viva-SVV met wat toen Café Coloré heette een 
experiment, een eerste poging om een praattafel-concept te introduceren in Brugge. Het 
experiment kwam niet echt van de grond, de tijd was er in deze regio nog niet rijp voor. Begin 
2016 ging een groep vrijwilligers onder begeleiding van een projectmedewerker van 
Vormingplus de uitdaging opnieuw aan. Deze keer na een voortraject van bijna een jaar en 
uiteindelijk met de steun van een groep partnerorganisaties: de Diversiteitsdienst, het 
Agentschap en de NT2-scholen (scholen Nederlands als tweede taal). Vrijwilliger Luc 
Termont was er bij van in het prille begin. Vandaag stuurt hij als vrijwilliger-coördinator het 
project aan. 

Hoe ben je bij de praattafels terecht gekomen? 

Luc: Ik was in 2015 reeds vrijwilliger bij Open School en assisteerde er bij de lessen 
Nederlands voor anderstaligen. Ik was dan ook geïnteresseerd om, met de school, mee te 
helpen aan een eenmalige grote praattafel in de bib. Dit gebeuren was bij de organisatoren 
wellicht de aanleiding om hier een permanent aanbod van te maken. Potentiële vrijwilligers 
werden uitgenodigd tot de voorbereidende vergaderingen. Toen er gevraagd werd of er 
iemand de coördinatie van de vrijwilligers op zich wou nemen, was ik kandidaat. 

Wat gebeurt er op zo’n praattafel? 



Luc: We heten iedereen persoonlijk welkom en nodigen hen uit om samen aan tafel te zitten. 
Eén Nederlandstalige met een zo klein mogelijk groepje anderstaligen: liefst één op één, vaak 
één op twee of soms één op drie. Met behulp van wat didactisch materiaal creëren we 
omstandigheden waar mensen als evenwaardige partners rond de tafel een gesprek kunnen 
starten. 

 

Wat wil je eigenlijk bereiken met de praattafels? 

Luc: In de eerste plaats kunnen anderstaligen er hun kennis van het Nederlands oefenen. Op 
de praattafels ontmoeten ze Nederlandstaligen in een niet-schoolse context en krijgen ze de 
kans om te luisteren, te praten, te oefenen. Maar eigenlijk willen we ook ontmoetingskansen 
aanbieden. We willen mensen uit hun isolement halen, ze integreren in het vrijetijdscircuit, 
hen een netwerk laten uitbouwen. In die zin is Nederlands leren een middel, een sleutel, geen 
doel op zich. Het echte doel is zich toegang te verschaffen tot het volledige maatschappelijk 
leven, noem het integratie. 

Wat is de taak van de Nederlandstalige deelnemers? En hoe worden zij daarin begeleid? 

Luc: De taak van de Nederlandstaligen is alvast niet het geven van Nederlandse les. Dat 
gebeurt al in de NT2-scholen. Dat kunnen en willen we niet overdoen. De opdracht van de 
Nederlandstaligen is om een gesprek uit te lokken, om anderstaligen zo ongedwongen 
mogelijk te laten babbelen. We geven bij het begin van hun engagement een duidelijk beeld 
wat er van hen verwacht wordt. We hebben een intake gesprek en ze krijgen een 
‘handleiding’. Bij het begin van elk semester zorgen we voor een vormingsmoment. 
Bijvoorbeeld laatst, toen iemand van Open School kwam vertellen hoe je best aan de slag 
gaat met laag of niet geschoolde anderstaligen. Daarnaast worden de Nederlandstalige 
deelnemers van nabij opgevolgd en krijgen ze feedback op hun inzet. 

Hoe gebeurt de toeleiding van anderstalige deelnemers? 

Luc: Daar zorgen onder andere de goede contacten met de NT2-scholen voor. Soms wordt er 
in de klassen zelf promotie gemaakt of worden de folders er ruim verspreid. Ook bij andere 
instanties (scholen, sociale organisaties, …) worden de folders wijd verspreid. Na jaren lange 



inzet merken we dat de mond-aan-mond-reclame, onder de anderstaligen, ook zeer veel 
nieuwe deelnemers toe leidt. 

Zijn er plannen om verder uit te breiden? Andere dingen dan praattafels, of praattafels op 
andere plekken? 

Luc: Uitbreiden, ja, maar dan wel door nieuwe partnerorganisaties te laten meewerken. Ons 
vrijwilligersinitiatief dat vandaag vooral door de Diversiteitsdienst gedragen wordt, zit zowat 
aan het plafond van wat we aankunnen. Het zou goed zijn dat andere partners onze ervaring 
te baat nemen om ook in hun context met het concept aan de slag gaan: het buurtwerk in 
Zeebrugge, een basisschool met veel ouders-nieuwkomers… En we streven ook naar een 
regionale uitbreiding: we krijgen heel regelmatig anderstaligen uit Blankenberge, Knokke of 
Zedelgem over de vloer. Het zou goed zijn dat in die gemeenten ook initiatieven komen. 
Initiatiefnemers kunnen rekenen op onze inspiratie en ervaring. En ondertussen zijn uit de 
praattafels ook het koor Amuzi en de toneelgroep Mozaïek gegroeid, beiden met een 
evenwaardige inbreng van Nederlandstaligen en anderstaligen. Amuzi treedt af en toe eens 
op, en met Mozaïek hadden we ondertussen reeds een tweede voorstelling. 

Wat vond je tot nu toe het mooiste praattafel-moment? 

Luc: Telkens ik twee anderstaligen met elkaar hoor praten in het Nederlands. Dat kan een 
Syriër met een Moldaviër, of zelfs twee Japanners onder elkaar zijn of een Waal met een 
Somaliër. Zij hebben de deur gevonden naar een toekomst in onze maatschappij. 

Alvast bedankt voor je inzet, Luc, en veel succes de komende maanden! 

De praattafels zijn een initiatief van de Diversiteitsdienst van de stad Brugge, Vormingplus en 
het Agentschap Integratie en Inburgering, en krijgen ondersteuning van de aanbieders NT2 
(Open School, CVO-SNT, CVO-Altus), de stedelijke bibliotheek en de dienstencentra van het 
Brugse OCMW / Mintus. 

In 2019 zijn er elke week vier praattafel-momenten: maandagavond, dinsdagvoormiddag, 
woensdagnamiddag en donderdagavond. In de eerste helft van 2019 namen er gemiddeld 49 
anderstaligen en 36 Nederlandstaligen per week deel aan de praattafels. 

 

 

3. 5. Samen lezen in Brugge: “Verbindend, louterend en inspirerend” 
 

In een kleine groep naar goede literatuur (verhalen en gedichten) luisteren en – als je wil – 
delen wat dat met je doet. De SamenLeesmethodiek is even krachtig als eenvoudig. 



Een SamenLeesgroep is een bijzondere leesgroep: ze wil personen die niet (meer) lezen aan 
het lezen brengen en hen van verhalen laten genieten. In een kleine groep worden een 
kortverhaal en een gedicht gelezen. De begeleider leest hardop voor. Daarna wordt er samen 
over gesproken en van gedachten gewisseld. Gezellig bij een kopje koffie of thee.Je kan ook 
gewoon luisteren. Bij deze leesgroep moet je niets voorbereiden of vooraf lezen. Samen 
lezen is samen genieten! 

SamenLezen leent zich als methodiek uitstekend voor groepen met een psychische 
kwetsbaarheid, het publiek in woon- en zorgcentra of lokale dienstencentra, als activiteit in de 
gevangenis, met anderstaligen (met eenvoudige teksten)… Deze activiteit slaat een stevige 
brug tussen de cultuur- en welzijnssector. 

 

Deelneemster Elly vertelt: 

Ik heb vroeger veel gelezen, maar door de jaren kwam ik er minder toe. Daarom vind ik de 
SamenLeesgroep een goed initiatief. Toch moet je eerst een drempel over, want 
SamenLezen had ik nooit gedaan. 

Het voorlezen door de begeleider en de informele sfeer zorgen er wel voor dat je je vlug thuis 
voelt. 

Nu is het SamenLezen een activiteit geworden die ik niet vlug zal overslaan. De 
verscheidenheid aan verhalen vind ik belangrijk. Je leert schrijvers kennen die je zelf niet zou 
uitkiezen of waarvan je nog nooit hoorde. Even belangrijk, misschien zelfs meer nog, is het 
van gedachten wisselen over het verhaal. Zoveel verschillende meningen, gedachten over 



eenzelfde tekst, het is telkens weer een verrijking. Je krijgt een bredere kijk, via de tekst, op 
mensen en wat bij hen leeft. 

Vrijwilliger Saskia vertelt: 

Donderdagnamiddag is voor mij een bijzondere namiddag geworden. Dankzij de goede 
ondersteuning van de organiserende bibliotheek, de zorg voor de lekkere koffie door het 
dienstencentrum en een groep van een tiental SamenLezers. 

Het recept van de samenkomsten is eenvoudig: een dosis literatuur, gezonde 
nieuwsgierigheid, een vleugje emotie, delen mag maar niks moet, een kopje koffie of thee, 
snuifje humor, voldaan afscheid nemen en uitkijken naar de volgende bijeenkomst. 

De groep is zeer divers en ieder individu heeft een eigen verhaal. Toch stel ik vast dat er een 
band is gegroeid. Het geboeid luisteren naar andermans mening en de respectvolle omgang 
met ieders eigenheid is telkens opnieuw verrassend. 

Het zoeken van passende kortverhalen en gedichten is voor mij op zich al een feest. Daar 
kruipt best wel wat tijd in maar is een boeiend onderdeel van het geheel. De interessante, 
soms emotionele, gesprekken die uit de teksten voortvloeien, geven ook nog eens zo’n boost 
aan mijn eigen welbevinden. 

Eigenlijk vind ik het een eer om begeleider te mogen zijn. Ik zou de SamenLeesnamiddagen 
voor geen geld willen missen! 

Bibliothecaris Lieselot vertelt: 

Zorgvuldig gekozen kortverhalen en passende poëzie in een ongedwongen, persoonlijke 
sfeer waar ruimte is voor ontmoeting en contact. Dat is voor mij  de essentie van 
Samenleesgroep 'De Dijk' , Sint-Pieters. 

Elke keer anders, altijd even waardevol. Een dikke dankjewel aan onze top begeleidster 
Saskia van wie Samenlezen gewoonweg  in het bloed zit. Wat een meerwaarde is dit 
wondermooie initiatief voor onze bib! 

Wanneer en waar? 

Een SamenLeesgroep komt elke twee weken bijeen. Er zijn groepen actief in Sint-Jozef, 
Sint-Michiels, Sint-Pieters, Sint-Kruis, Oostende, Oostkamp, Knokke, Zedelgem, Meulebeke, 
en ook in enkele gesloten contexten (gevangenis, psychiatrie…).  



4. Een panorama van onze projecten 
De werking van Vormingplus is divers en breed. Naast het open-aanbod-programma en de 
vraaggestuurde werking, organiseren we met onze partners ook een hele rij projecten. We 
lichten deze projecten hier in detail toe, in willekeurige volgorde. De lijst is niet uitputtend: 
Vormingplus is in nog heel wat activiteiten, trajecten en projecten betrokken. 
 

Als volwassene leren fietsen 
Grootouders voor het klimaat 
Werken aan je uitstraling 
Boost 
Zinderin(g) 
Internationale vrouwendag - Women at work 
17 oktober: dag van verzet tegen extreme armoede 
Praattafels NT2 
Mis-Verstand 
Activiteiten op weg naar inclusie, de Gempersteeg 
#AllemaalMensenBrugge 
Brochure levenseinde 
Activiteiten in het Rode Kruis Opvangcentrum 
Start to run - start to meet 
Digipunt in de bibliotheek 
Fair Trade Week 
(H)eerlijk Brugge 
Soep en feiten  
House of Time 
Straffe Streken in de Godelieveabdij 
Samen lezen 
SLOW(36h) 
Bar Literair 
Erfgoeddag - Hoe maakt u het? 
Pastorie préférée 
Ambachten in het Gruuthuse  



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 eens eentje in augustus-september-oktober op zaterdagvoormiddag. 
 

 
 
Waarom 
De reeks heeft de directe doelstelling om mensen te leren fietsen. Dat kan een opstap zijn 
naar werk, mobiliteit en onafhankelijkheid. Tegelijk is de cursus een manier om dames met 
een andere etnisch-culturele achtergrond te bereiken en uit een isolement te laten treden. 
 
Met wie 
We bereikten in 2019 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, de vraag blijft groot. 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. We denken eraan om de reeks vanaf 2021 grondig 
te hervormen, naar het model van de Antwerpse fietsschool, waar modulair gewerkt wordt. 
 
In samenwerking met 
Diversiteitsdienst stad Brugge, Viva-SVV, Buurtsport, een gemotiveerde en ervaren groep 
vrijwilligers/begeleiders, een ruime groep verwijzers 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



Grootouders voor het klimaat 
 
Wat 
Grootouders voor het Klimaat zijn gewone mensen die bezorgd zijn om de klimaatverandering 
en de gevolgen ervan voor de toekomstige generaties. 
Ze willen actie  ondernemen om de klimaatverstoring te stabiliseren. Sinds januari vormen ze 
een burgerbeweging, onafhankelijk en pluralistisch, die gedreven is door bezorgdheid voor de 
levenskwaliteit van de volgende generaties. Grootouder voor het Klimaat is een nationale 
beweging, met ook in Brugge een afdeling. 
 

 
Waarom 
Vormingplus ondersteunt waar mogelijk initiatieven binnen het transversale thema 
duurzaamheid. Na een verkennend gesprek met enkele Brugse grootouders ivm hun 
doorstart en rol, was Vormingplus ook aanwezig op de startvergadering begin december om 
de Brugse ‘klimaat-situatie’ te schetsen. 
 
Met wie 
Met de vrijwilligers van ‘Grootouders voor het Klimaat’ 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Ook in de toekomst zal Vormingplus de Grootouders ondersteunen waar mogelijk; 
vergaderruimte aanbieden, adviesgesprekken houden, hen meenemen als partner in het 
grotere Brugse klimaatverhaal. 
 
In samenwerking met 
Grootouders voor het Klimaat 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Vorm geven aan de samenleving”. 
 
  



Werken aan je uitstraling 
 
Wat 
Een reeks vormende bijeenkomsten om samen met vrouwelijke cliënten van het Brugse 
OCMW te werken aan meer zelfvertrouwen en het opbouwen van sociale vaardigheden. 
Tijdens een tiental sessies gaan de vrouwen samen aan de slag. Ze ontdekken hun 
kwaliteiten en talenten, leren luisteren naar anderen en naar zichzelf, oefenen in sociale 
vaardigheden en assertieve reageren, … De methodieken zijn heel divers met ook heel veel 
plaats voor creatieve verwerking. 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 reïntegratie op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Het 
ontbreekt hen aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen. Met deze reeks willen we hen 
helpen om uit hun isolement te treden en voorzichtige stappen te zetten ondersteund door 
lotgenoten. 
 
Met wie 
In 2019 hadden we een groep van 14 vrouwen van diverse nationaliteiten. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Dit project wordt jaarlijks herhaald, en is al 15 jaar een vaste waarde geworden.  
De deelnemers van Uitstraling kunnen doorstromen naar het project Zinderin(g)! 
 
In samenwerking met 
OCMW-Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik’. 



Boost 
 
Wat 
Ontmoeting en sociaal contact staat voorop. Om dit te realiseren zoeken we een inhoud die 
moeilijk activeerbare mannen uit hun kot haalt. Na de geslaagde editie Boost-runners (2018), 
werken we verder op hetzelfde format. We werken opnieuw naar de Brugse Kerstloop toe. 
Een combinatie van kookworkshops met een diëtiste en looptrainingen gedeeltelijk begeleid 
door iemand van Buurtsport en door een vrijwilliger. We breidden het aantal kookworkshops 
uit omdat we vorig jaar merkten dat er ook een groep mannen was die alleen afkwam op de 
kookworkshops. We willen beide groepen tegemoet komen in dit project. 

 
 
 
 
 
 

Waarom 
Het Brugse OCMW stelt vast dat sommige 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. Dit project is daartoe een opstap. 
 
Met wie 
We bereikten in 2019 ongeveer 15 deelnemers op de eerste sessie. Helaas is dit aantal 
gaandeweg verminderd. Uiteindelijk is het ons niet gelukt om met een groepje mannen mee 
te lopen in de Brugse kerstloop. De kooklessen zijn wel kunnen blijven doorgaan. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
We zijn er dit jaar niet in geslaagd om het project met succes te laten doorgaan. Een grondige 
evaluatie brengt een aantal pijnpunten aan het licht: sommige deelnemers zijn nieuwkomers 
en volgen op hetzelfde moment als het project Nederlandse les. De communicatie was niet 
duidelijk genoeg: was dit een looptraining of een kooktraining? We plannen alvast een 
brainstorm met alle afdelingen van het OCMW Brugge die vragende partij zijn om dit project 
uit te rollen zodat we volgend jaar met frisse ideeën weer aan de slag kunnen. 
 
In samenwerking met 
OCMW Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Binnen ieders bereik”.  



Zinderin(g)! 
 
Wat 
Wekelijkse bijeenkomsten, op maandagmorgen, voor vrouwen die deelgenomen hebben aan 
‘Uitstraling’, of vrouwen die toegeleid worden door de maatschappelijk werkers van het 
OCMW Brugge, in afwachting van een nieuwe cursus ‘Uitstraling’. We zorgen voor 
ontmoeting, crea-activiteiten, kooklessen, uitstappen, gesprek en informele ondersteuning in 
een veilige omgeving.  
 
 
 
 
 
 
Waarom 
Na afloop van de reeks ‘werken aan je uitstraling’ merkten we telkens opnieuw dat 
deelnemers een blijvende behoefte hadden om elkaar wekelijks te ontmoeten. Het ontbreekt 
hen vaak aan eigen netwerken, aan deugddoende sociale contacten, aan zinvolle invulling 
van hun tijdsbesteding. Door hen de kans te geven om deel te nemen aan Zinderin(g)! hopen 
we de hoopvolle resultaten van ‘Uitstraling’ te bestendigen. 
 
Met wie 
In 2019 hadden we een groep van 15-tal vrouwen van diverse nationaliteiten, met een vlotte 
in- en uitstroom. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Aan de zinvolheid van het project twijfelen we niet. We krijgen heel veel positieve feedback 
van de deelneemsters. Dit jaar is het gelukt om verdere stappen te zetten om het project 
ruimer in te bedden in het sociale weefsel van Brugge. Op die manier laat het ons toe om ook 
vrouwen die geen directe band (meer) hebben met het OCMW ook te laten participeren. De 
afspraken zijn gemaakt, we kijken hoopvol naar 2020 om ze te realiseren. Dan nemen we 
onze intrek in het nieuwe dienstencentrum Den Heerd.  
 
In samenwerking met 
OCMW-Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik’.  



Internationale vrouwendag – Women after work 
 
Wat 
Tijdens een women after work event op vrijdag 8 maart zetten we de vrouw centraal. We 
nodigden heel wat Brugse en vrouwen van ietsje verder af uit om in een serie Ted-talks te 
vertellen over hun leven en de drive die hen verder stuwt. Daarnaast was er ook het project 
‘Onder de rokken’ van een plaatselijke kunstenares en lesgeefster bij Vormingplus Geertje 
Vangenechten. Zij werkte met diverse groepen van vrouwen aan een 10-tal grote 
hoepelrokken. Hierin konden de vrouwen hun leven, hun zorgen, hun drijfveren verwerken. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Waarom 
Gelijke rechten voor vrouwen en mannen blijft een belangrijke maatschappelijke uitdaging en 
een belangrijk aandachtspunt in de werking van Vormingplus. 
 
Met wie 
De viering richt zich naar vrouwen in de eerste plaats, maar ook naar mannen. Hoe diverser, 
hoe liever. Het was een overweldigend succes met meer dan honderd aanwezigen. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Deze formule slaat aan, dus zetten we die volgend jaar zeker verder. We zorgen er ook 
opnieuw voor om een zo divers mogelijk publiek aan te spreken. 
 
In samenwerking met 
Diversiteitsdienst stad Brugge, Vrijwilligers van Brio (Brugse diversiteitsraad), Viva-Svv, 
Vrouw en Maatschappij, Femma. 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Vorm geven aan de samenleving”. 



17 oktober: dag van verzet tegen extreme armoede 
 
Wat 
Elk jaar opnieuw werken we samen met heel wat partners uit de brede armoedesector om 
een actie op touw te zetten in het kader van 17 oktober. Omdat ook verschillende 
armoede-organisaties rond de tafel zitten is dit een co-creatief proces. In kleine stapjes, in 
maandelijkse bijeenkomsten en vaak ook in subgroepjes werken we naar een gedragen actie 
toe. In 2019 was dit een dag die bestond uit twee luiken. ‘s Morgens stonden we met een 
groot ‘armoedeweb’ op de wekelijkse markt. De voorbijgangers werden uitgenodigd om aan 
het rad te draaien. Ze kregen een vraag die verband hield met het thema waar het rad was 
blijven aanhaken (wonen, werken, sociale contacten, justitie, gezin,onderwijs,…) Zo ontstond 
er vaak een beklijvend gesprek met de modale Bruggeling. Na de middag was iedereen 
welkom op de filmvoorstelling ‘Take good care of my baby’ . Achteraf was er samen met het 
publiek een gesprek over solidariteit. Ook een aantal kleinschalige solidariteitsinitiatieven uit 
het Brugse kregen de kans om zich voor te stellen. 

 
 
 
 
 
 
 

Met wie 
We mikten op een dubbel publiek: de wekelijkse marktganger en de welwillende Bruggeling 
die bereid is om stil te staan bij het thema armoede en solidariteit. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
De verschillende onderdelen van het programma werden als zeer positief ervaren. Daarom 
gaan we in dezelfde lijn verder. We ontwikkelen opnieuw een actie om de toevallige passant 
te sensibiliseren rond armoede en we werken ook een meer vormende een activiteit uit voor 
mensen en groepen die al een stuk op weg gaan in het verzet tegen armoede. 
 
In samenwerking met 
Welzijnsschakels (Oarm in Oarme, Wieder, Uze Plekke en Integraal), Inloophuis ‘t Sas, 
Diaconie Brugge, Amnesty International, Open Balie, CAW, Samenlevingsopbouw, 
Beweging.net, ATD vierde wereld, CM 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Binnen ieders bereik”.  



Praattafels NT2 
 
Wat 
Sinds begin 2016 komt een groep vrijwilligers, Nederlandstaligen en anderstaligen, samen 
om in een informele omgeving Nederlands te oefenen. De praattafels zijn stelselmatig 
gegroeid, van één bijeenkomst op maandagavond in 2016, naar vier bijeenkomsten per week 
in 2019, verspreid over de week en over het grondgebied van de stad Brugge. 

 
Waarom 
De Praattafels willen mensen in een niet-schoolse context Nederlands laten oefenen. Tegelijk 
zorgen we voor meer ontmoetingskansen tussen belgen en nieuwkomers en zijn de 
praattafels een startpunt voor andere projecten en initiatieven. 
 
Met wie 
De opkomst is dankzij de inspanningen van de vrijwilligers en de toeleiding van NT2-partners 
groot en vrij constant: in 2019 namen per week gemiddeld 49 anderstaligen deel. We kunnen 
ook rekenen op een groep van een veertigtal actieve Nederlandstalige deelnemers. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
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 is veranderd. We zijn nu minder betrokken in de 
dagelijkse organisatie en de coaching van vrijwilligers, onze rol pits zich toe op communicatie 
naar het grote publiek, het werven van nieuwe vrijwilligers, de bovenlokale ondersteuning van 
nieuwe initiatieven en de vorming voor vrijwilligers. In samenwerking met het Agentschap 
organiseerden we in 2019 twee vormingsmomenten voor de vrijwilligers uit de hele regio 
(over het gebruik van didactisch materiaal en over het omgaan met niveauverschillen bij de 
deelnemers aan de praattafels). Vormingplus wil de methodiek verder uitbreiden naar andere 
gemeenten in de regio, met name in Blankenberge. 
 
In samenwerking met 
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”. 



Mis-Verstand 
 
Wat 
Enkele lokale spelers in de geestelijke gezondheidszorg organiseren in oktober, tijdens de 
Week van de Geestelijke Gezondheidszorg, een regionale versie van de “Te Gek” - 
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 bezoek aan het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw, een 
stadswandeling “Van Open Poort tot Brugse Zot” en een gespreksavond begeleid door 
Similes over “Zorgen voor een psychisch kwetsbaar persoon” 

 
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 2020. 
 
In samenwerking met 
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 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving” en bij doelstelling 4, 
“Binnen ieders bereik”.  



Activiteiten op weg naar inclusie, 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 in het gebouw van de Gempersteeg en op verplaatsing 
voorbereiden op het opnieuw deelnemen aan de maatschappij. Vormingplus werkt samen 
met de Gempersteeg en organiseert op vraag van de Gempersteeg enkele 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 2019 werden vier activiteiten samen georganiseerd: een cursus “Kracht kiezen boven 
eenzaamheid” (met een tiental deelnemers, gegeven door een vormingswerker van PRH), 
een proefsessie “Samen Lezen”, een sessie “Handlettering voor beginners” en een initiatie 
Volkdansen. 
 
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”. 



#AllemaalMensenBrugge 
 
Wat 
Sinds 2017, toen 11.11.11 het thema migratie ter sprake bracht in hun campagne, hebben we 
een lokaal platform gecreëerd om rond de thema’s migratie en diversiteit een reeks 
activiteiten op te zetten. We gebruiken - ook na het aflopen van de 11.11.11 campagne in 
2018 - nog steeds de naam en de huisstijl van de campagne. 
 

 
 
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 #AllemaalMensenBrugge te plaatsen en de communicatie te 
stroomlijnen, werd een groot publiek bereikt. De belangstelling voor de activiteiten blijft groot. 
Ook in 2019 waren er heel wat soorten activiteiten in het programma opgenomen: 
kookavonden, gesprekken, lezingen, ontmoetinsactiviteiten, een theatervoorstelling. In totaal 
werden 25 activiteiten georganiseerd. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
De kerngroep besliste om de inspanning in 2020 te herhalen. We willen het momentum en 
het communicatieplatform in stand houden. 
 
In samenwerking met 
Een grote initiatiefgroep met o.m. 11.11.11, Amnesty International, Beweging.net, Chamna 
(FMDO), Diversiteitsdienst, Howest, Huis van de Mens, Openbare Bibliotheek, 
Oxfam-wereldwinkel, Pax Christi, Rode Kruis Opvangcentrum, Solidariteit Onthaalhuis Kristus 
Koning, taranta, UNIA, Vormingplus... 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”  



Brochure Levenseinde 
 
Wat 
Geïnspireerd door een project van de collega’s van Vormingplus Oostende-Westhoek maken 
we een brochure rond afscheidsrituelen in verschillende culturen. We hernemen stukken van 
de tekst en passen die aan aan de Brugse context. 
 

 
 
Waarom 
We willen hulpverleners en welzijnswerkers een beeld geven van de levensbeschouwelijke 
diversiteit in Brugge en hen praktische tips en contacten bezorgen. Tegelijk willen we met de 
brochure en de randactiviteiten ook het brede publiek in contact brengen met 
levensbeschouwelijke diversiteit in Brugge. 
Na een voorbereidingstraject in de tweede helft van 2019, gaan we in 2020 echt aan de slag 
met een reeks interviews om de brochure samen te stellen. Op Erfgoeddag (april 2020) 
plannen we een preview en in september 2020 een voorstellingsmoment met een aantal 
randactiviteiten (gesprekken e.d.m.). 
 
In samenwerking met 
Diversiteitsdienst stad Brugge, Huis van de Mens, FMDO, Erfgoedcel, Musea Brugge, 
DKO/Fotohuis, Vormingplus Oostende-Westhoek 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



Activiteiten in het Rode Kruis Opvangcentrum 
 
Wat 
Vormingplus organiseert regelmatig activiteiten voor gemengd publiek in het Rode Kruis 
Opvangcentrum voor asielzoekers. 
 

 
 
Waarom 
Door activiteiten te organiseren en door die activiteiten aan het grote publiek te 
communiceren, werken we mee aan het integreren en normaliseren van het centrum in de 
stad. 
 
Met wie 
In 2018 organiseerden we een Beautyworkshop voor dames (6 deelnemers Vormingplus en 6 
bewoonsters van het Opvangcentrum) en een bezoek aan het centrum (25 deelnemers). 
Daarnaast communiceerden we via onze kanalen (website, facebook, nieuwsbrief) over 
andere activiteiten van het Opvangcentrum: erfgoeddag, een optreden, dag van de zorg... 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
We zetten de samenwerking verder. Het is de bedoeling dat er in elke publieksbrochure van 
Vormingplus één activiteit in of in samenwerking met het Opvangcentrum is opgenomen. 
 
In samenwerking met 
Rode Kruis Opvangcentrum Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



Start to run - start to meet 
 
Wat 
Onder begeleiding van loopcoach Beryl Otieno (zelforganisatie Talkpoint, aangesloten bij 
FMDO) gaan we met een deelneemsters met een migratieachtergrond aan de slag met de 
methode “start to run”. 
 

 
 
Waarom 
Geïnspireerd door de cursus “Als volwassene leren fietsen” mikken we met dit project op 
deelneemsters met een migratieachtergrond. Het is een moeilijk te bereiken groep, vaak 
eerste-generatie-migranten, voor wie een exclusief vrouwelijk omgeving de stap om deel te 
nemen kan verlagen. 
 
Met wie 
Om de doelgroep te bereiken werven we via het FMDO, de Praattafels en de 
NT2-aanbieders, de fietscursus. In 2019 is het project voorbereid, begin 2020 vinden de 
eerste sessies plaats. We mikken op tien à vijftien deelneemsters. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Als de eerste reeks goed loopt, willen we de deelneemsters zachtjes toeleiden naar de 
“Ladies Running Club”, een Brugse dames-loopclub. Afhankelijk van de ervaringen van die 
eerste reeks willen de een of meerdere keren per jaar een nieuwe groep “start to run” 
samenbrengen. 
 
In samenwerking met 
FMDO, zelforganisatie Talkpoint, Viva-SVV, Loopclub “Ladies running centre”, Vormingplus 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”. 



Digipunt in de bibliotheek 
 
Wat 
De Openbare Bibliotheek Brugge zet in op digitale geletterdheid. Vanaf begin 2019 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 
14.00 u. tot 16.00 u.  Het digipunt wordt ‘uitgebaat’ door vrijwilligers. Vormingplus gaf het 
concept mee vorm en stond in voor het werven van de vrijwilligers en de promotie van het 
concept. 

 
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 zijn gestart met een viertal vrijwilligers die tweewekelijks in het digipunt aanwezig zijn. 
Ondertussen zijn deze vrijwilligers ook actief in de filialen van de bib. Bedoeling is om in 2020 
ook een aanbod cursussen te voorzien in het digipunt. 
 
In samenwerking met 
Bibliotheek Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



Fair Trade Week 
 
Wat 
Tijdens de fairtrade week van 2 tot 12 oktober 2019 organiseren we een 
fairtrade-chocoladewandeling, 2 chocoladeproeverijen, een sessie over fair bankieren en een 
eerlijke mode-wandeling. Tijdens deze activiteiten wordt het fairtrade-verhaal telkens belicht. 
 

 
 
Waarom 
We hebben een goede samenwerking met de Noordzuiddienst van de stad 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, de Brugse chocoladegilde voor de 
proeverijen, Fairfin voor de lezing over bankieren en Mixua voor de mode-wandeling. De 
verschillende activiteiten waren allemaal zo goed als volzet en werden bijgewoond door 
mensen uit de Brugse regio die zowel in de chocolade, financiën, mode… als in het 
fairtrade-verhaal geïnteresseerd zijn. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Gezien de grote opkomst voor de verschillende activiteiten is dit zeker voor herhaling vatbaar.  
 
In samenwerking met  
Noordzuiddienst Stad Brugge, Oxfam Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



(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 2020 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”.  



Soep en Feiten 
 
Wat 
Samen met een aantal Brugse partners organiseren we maandelijks een lezing/interview over 
een actueel thema.. Elke maand, op dinsdag om 12u, komt een ander thema aan bod: 
wereldpolitiek, economie, geschiedenis, maatschappij, Brugse vraagstukken...  Ondertussen 
krijgen deelnemers een tas soep en kunnen ze hun meegebrachte lunch opeten. Wanneer 
mogelijk proberen we de lezing ook te streamen zodat ook mensen thuis of tijdens de 
lunchpauze op het werk (live of achteraf) kunnen volgen. 

 
Waarom 
We proberen de Bruggeling op een laagdrempelige manier kritisch te laten nadenken over 
een aantal actuele thema’s. Door het op 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 de Republiek (het café van de Republiek is ook de locatie voor deze 
lezingen), Masereelfonds Brugge en Bibliotheek Brugge 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 en mensen die in Brugge werken en in 
hun middagpauze wat actualiteit willen meepikken. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Gezien de grote opkomst (gemiddeld 100 pers.) en de goede samenwerking blijven we nog 
even verder doen met dit format. 
 
In samenwerking met  
de Republiek, Masereelfonds Brugge, Bibliotheek Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”.  



House of Time 
 
Wat 
Tijdens de Triënnale in 2018 kregen kwetsbare jongeren een plaats op House of Time, op de 
Site DuPont, aan de oude Gistfabriek. Hier konden ze hun ervaringen en dromen over het 
samenleven in onze stad delen. Het project wordt nu voortgezet door BruggePlus en zo blijft 
House of Time ook in 2019 een plek voor ontmoeting en co-creatie. Op 1 juni opende het 
HoT-atelier. Iedere zaterdag kan je bij House of Time terecht voor een creatief atelier met 
hout of metaal. 
 

 
 
Waarom 
Vormingplus engageert zich om mee na te denken over de invulling van de site. In een eerste 
fase gaat het vooral om technische of praktische cursussen waarbij we dankbaar gebruiken 
maken van het aanwezig atelier en materiaal. De lokalen in ons cursushuis zijn niet altijd 
geschikt voor ‘vuil’ werk of grote projecten die even kunnen blijven staan tot er aan verder 
gewerkt wordt. We organiseerden in de zomer van 2019 2 cursussen met hout; een vers hout 
3daagse en een cursus ‘composttoilet maken’. In een tweede fase denken we mee na over 
hoe de buurt kan participeren aan deze plek. 
 
Met wie 
We stemmen af met Marec en Lowie van BruggePlus ivm tijdstip en invulling van de site. De 
technische cursussen staan open voor het brede publiek. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
De 2 cursussen zijn positief geëvalueerd. In 2020 gaan we verder met deze samenwerking en 
komt het luik ‘buurtparticipatie’ erbij. 
 
In samenwerking met  
House of Time/Brugge Plus 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 2, “Expertise, innovatie, vernieuwing”.  



Straffe Streken in de Godelieveabdij 
 
Wat 
Elk jaar op een zomerdag trekt Vormingplus naar een bijzondere en betekenisvolle plek in de 
regio een reeks laagdrempelige workshops en activiteiten. Voor de editie 2019 landden we 
met 19 activiteiten in het voormalige slotklooster van de zusters Benedictinessen, de 
Sint-Godelieveabdij in Brugge. Het religieus erfgoed zorgde voor een thematisch kader. 
 

 
Waarom 
We willen aanwezig zijn in de regio en het publiek laten kennis maken met een plek met een 
verhaal. We bieden er een laagdrempelig activiteitenaanbod aan, dat inspeelt op de locatie. 
De Straffe Streken sluiten het werkjaar af, zorgen voor ontmoetings en werken aan 
gemeenschapsvorming, via een reeks activiteiten met een rode draad (religieus erfgoed). 
 
Met wie 
Met 20 activiteiten bereikten we een groep van 280 ingeschreven deelnemers. Daarnaast 
zetten we poorten van het klooster ook open voor losse bezoekers, die zo de kans kregen om 
deze unieke plek - religieus erfgoed dat een herbestemming zoekt - van binnen te zien en 
een woordje uitleg te krijgen. Op deze manier bereikten we nog een 60-tal extra mensen. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
We hadden een heel geslaagde editie, met veel volk en een lokaal thema dat veel 
aanknopingspunten bood voor een gevarieerd programma. We plannen voor 2020 een editie 
van Straffe Streken rond het thema ‘inclusie’ in het OLV-Ziekenhuis op het einde van de 
zomer. Opnieuw een bijzondere plek (gebouw, geschiedenis, psychiatrie), die bovendien de 
mogelijkheid biedt om met gemengde groepen (bewoners - publiek) te werken. 
 
In samenwerking met 
Brugge Foundation 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod” .  



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. 
Samen Lezen is een perfecte methode om te werken aan inclusie en slaat een brug tussen 
cultuur en welzijn. Op diverse plaatsen in de regio ondersteunt Vormingplus lokale actoren 
(bibs, dienstencentra, verenigingen, psychiatrie...) die met het concept aan de slag gaan. 
We coachen startende groepen, maken het concept duidelijk en bieden ondersteuning bij het 
werven en begeleiden van vrijwilligers. We stroomlijnen 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 
SamenLeesgroepen. We organiseren daarom geregeld vorming. In februari 2019 vond een 
intensieve opleiding van 4 sessies ( 4 x 3 uur) plaats. Op 29 maart volgde een introductie van 
een halve dag in Oostkamp, voor 6 Samen-Lees-begeleiders van Oostkamp en 2 van 
Meulebeke. We houden de vinger aan de pols en volgen de groepen nauw op, evalueren de 
werking van de intervisie, zorgen voor vervanging bij ziekte van begeleiders en organiseren 
speciale zomersessies in open lucht..  
 

 
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. 
 
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. 
We plannen een nieuwe groep in Zeebrugge (ism de bibliotheek en het Buurtcentrum) en 
verkennen de mogelijkheden om een groep voor mensen met een andere etnisch-culturele 
achtergrond op te richten in het centrum van Brugge. 



Met wie 
We werken samen met groepen in Oostkamp, Ruddervoorde, Sint-Michiels, Sint-Kruis, 
Sint-Pieters, Sint-Jozef, Knokke-Heist, Zedelgem, Oostende, Meulebeke… Onze partners zijn 
de bibliotheken en dienstencentra van de regio. 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik”, en bij doelstelling 2, “Expertise, 
innovatie, vernieuwing”. 
  



SLOW(36h) 
 
Wat 
Hoe trager de ervaring, hoe intenser de herinnering. Deze slagzin kondigde in het voorjaar 
2019 het project SLOW(36h) aan, een initiatief van het Concertgebouw waar Vormingplus als 
partner aan meewerkte. SLOW(36h) nodigde het publiek uit om 36 uur te vertragen en zelfs 
stil te staan: om halt te houden in een maatschappij die loopt en de vlucht vooruit neemt. Wij 
werkten een aanbod passende activiteiten uit, helemaal in de trant van stilte en vertraging. 
Slow cooking - oude bewaartechnieken, Slow cooking - meer aroma met slow coffee, De stille 
dans van thee - theeceremonie in de Magdalenakerk (2x), Taiji in de Magdalenakerk, Lezing 
van Joke Hermsen - Het juiste ogenblik. 
 

 
Waarom 
We vinden ons thematisch helemaal terug in de filosofie van dit project. Even stilstaan en rust 
vinden in een steeds sneller draaiende maatschappij. Met een laagdrempelig en breed 
gepubliceerd aanbod geven we deze gedachte door aan een ruim publiek. Dit aanbod belicht 
een ruimer educatief perspectief van het cultuuraanbod van onze partner, het 
Concertgebouw. Tegelijk bereiken we ook een 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 
de periode 2020-2021 werken we een aanbod rond ‘biodiversiteit’ uit, een thematische draad 
doorheen de seizoensprogrammatie van het Concertgebouw in die periode. 
 
Met wie 
Een samenwerking van Concertgebouw Brugge, YOT vzw en Vormingplus regio Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod” . 
 
  



Bar Literair 
 
wat 
Elk jaar is Vormingplus vaste partner bij een aantal culturele evenementen van het 
Cultuurcentrum in de binnenstad. Voor dit verslag lichten we er de vernieuwde en versterkte 
samenwerking rond Bar Literair uit. 
Bar Literair vindt elk jaar plaats tijdens de Week van de Amateurkunsten (WAK, in Brugge 
heet dit Brugotta - Bruges Got Talent), op initiatief van het Brugse Cultuurcentrum.  
De bedoeling is in de eerste plaats om een podium te bieden aan lokale kunstenaars, rond 
muziek, woord, (straat)theater. Enkele van onze vaste groepen werken in het voorjaar naar 
dit evenement toe en zien dit beloond met een optreden op een podium, voor een publiek.  
In 2019 vond dit plaats op 5 mei in de theaterzaal van de Biekorf, met deelname van ons 
Poëzieatelier en ons Vertelcollectief De Op-Lichters. Het vrije podium werd in de voormiddag 
vooraf gegaan door een ‘masterclass schrijven’ met schrijfster Lara Taveirne. 
Anders dan andere jaren hebben we ook samen met Zwerm - een vzw die poëzie en 
literatuur in Brugge promoot - en Lara Taveirne een programma uitgewerkt, dat het vrije 
podium verstrekte en beter stoffeerde. Hiervoor nodigden we artiesten uit de regio actief uit: 
Doorn Roosje, Tania Verhelst, Het Venijnig Gebroed, Harm, Lucca Missiaen... 
 

 
Waarom 
De voornaamste reden om mee te werken aan dit project is om onze deelnemers te laten 
participeren aan een Brugs cultureel evenement, waarbij ze hun werk kunnen tonen/laten 
horen aan een publiek.  
Omgekeerd krijgen onze schrijf- en vertelcursussen via dit project meer erkenning en worden 
deze groepen in stijgende mate gevraagd om bij te dragen aan andere culturele 
evenementen (Erfgoeddag, Lichtfeest Lissewege, Sint-Michiels Vertelt…). 
Vormingplus wordt op deze manier een vaste waarde in het Brugse culturele leven en 
temidden de andere spelers (de ‘grote’ cultuurhuizen maar ook burgerinitiatieven zoals 
Zwerm). 
 
 
 
Evaluatie en toekomstplannen 



De editie in 2019 was zeer geslaagd. Goede opkomst, gevarieerd en kwalitatief programma, 
sfeervolle locatie, een stevig partnerschap en heel tevreden deelnemers. 
In 2020 zetten we even een stapje terug omdat Bar Literair samenvalt met Erfgoeddag. We 
zullen het evenement wel mee promoten en onze schrijf-, poëzie- en vertelgroepen wel 
toeleiden naar het vrije podium. 
 
Met wie 
Een samenwerking van Cultuurcentrum Brugge, Zwerm vzw en Vormingplus regio Brugge 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 4, “Binnen ieders bereik” 
  



Erfgoeddag - Hoe maakt u het? 
 
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. 
Het thema van Erfgoeddag in 20169 was ‘Hoe maakt u het’ met als doel oude ambachten in 
de kijker te zetten. Wij lieten dit Erfgoedweekend in 3 luiken uiteen vallen: 
(1) Samen met Buurtwerk Sint-Pieters verzorgen we elk jaar een laagdrempelig de-centraal 
aanbod in de deelgemeente Sint-Pieters. In 2019 borduurden we voort op het project rond de 
oude Pastorie op Sint-Pieters, een spin-off van de erfgoedverkiezing in 2018.  
Rond deze plek vormde zich de burgerwerkgroep De Préférés die de Pastorie inzet als 
voedingsbodem voor een hechter buurtgevoel. Op erfgoeddag organiseerden de Préférés, 
het Buurtwerk en Vormingplus een lokale ambachtelijke voedingsmarkt in de tuin van de 
Pastorie: “Hoe smaakt u het?”. De deelnemers waren allen mensen uit Sint-Pieters die een 
zelfgemaakt, ambachtelijk product voorstelden en verkochten. 
(2) Een demo-dag van oude ambachten in het Vormingplushuis: “Hoe maken ze het? - oude 
ambachten in de kijker” 
(3) Een dag vol workshops rond oude ambachten waarin de deelnemers actief participeren 
(oude bewaartechnieken, houtsnijden, mandvlechten, grafiek, Marokkaans brood bakken…). 
 

 
 
Waarom  
Immaterieel erfgoed vormt een uitstekende materie om een laagdrempelig aanbod uit te 
bouwen en bvb de inwoners van Sint-Pieters te betrekken. We 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  
Erfgoeddag 2019 was een samenwerking tussen Vormingplus regio Brugge, Buurtwerk 
Sint-Pieters, de burgerwerkgroep De Préférés en alle inwoners van Sint-Pieters die 
deelnamen aan de ambachtelijke voedingsmarkt. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Voor volgende edities van Erfgoeddag zetten we de goede samenwerking verder. We blijven 
inzetten op decentrale activiteiten in Sint-Pieters, op een gezamenlijk programma met het 
buurtwerk Sint-Pieters en zelforganisaties.  
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod” en bij 
doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”. 
 
 
  



Pastorie préférée 
 
Wat  
De Préférés zijn een burgerwerkgroep van inwoners van Sint-Pieters, die ontstaan is in het 
kielzog van de Erfgoeddag 2018. Met de steun van Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus 
Brugge willen zij van de erfgoedplek die de pastorie van Sint-Pieters is, een plek maken voor 
ontmoeting en verbinding in Sint-Pieters. 
In 2019 lanceerden ze twee pop-up zomerweekends. Het initiatief Pastorie Préférée was 
geboren. Met optreden van lokaal talent, een openluchtfilm, kinderanimatie, een gezamenlijk 
ontbijt, Sint-Pieters Zingt…  
 

 
Waarom  
Sint-Pieters is een versnipperde wijk met een heel diverse bevolking. Pastorie Préférée zoekt 
met een zinvol maar laagdrempelig en gratis aanbod op een mooie erfgoedplek naar meer 
ontmoeting en verbinding. De inwoners vullen het aanbod zelf in en bereiken een heel breed 
publiek. 
  
Met wie  
Pastorie Préférée is een initiatief van de burgerwerkgroep De Préférées, met ondersteuning 
van het Buurtwerk Sint-Pieters en Vormingplus Brugge. We werkten ook samen met Mooov 
en de lokale jeugdbewegingen. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
Pastorie Préférée wordt wellicht een nieuwe jaarlijkse traditie in Sint-Pieters. in 2020 ballen 
we de oorspronkelijke twee weekends samen in 1 lang weekend (28, 29 en 30 augustus 
2020). De bedoeling is ook dat deze werkgroep meer en meer zorgt voor zelf-financiering 
(inkomsten van de bar, projectsubsidies…). 
 
Deze actie sluit aan bij doelstelling 1, “Een betekenisvol niet-formeel aanbod” en bij 
doelstelling 3, “Vorm geven aan de samenleving”. 
Oude ambachten in het Gruuthusemuseum 



 
Wat 
In 2019 opende het Gruuthusemuseum opnieuw de deuren na een jarenlange renovatie. 
Bruggemusea zocht contact met Vormingplus om deze opening wat extra luister te geven en 
een reeks publieke workshops te organiseren die inspelen op de collectie van het museum. 
We hielden reeks boekbinden, kalligrafie en borduren - telkens gekoppeld aan een bezoek in 
het museum en met de collectie als inspiratiebron voor het beoefenen van het ambacht. Een 
mooie kruisbestuiving! 
 

 
 
Waarom  
Oude ambachten zijn springlevend en tegelijk vinden ze hun wortels in een rijke historische 
traditie. Deze reeks legt de verbinding tussen toen en nu. De samenwerking met 
Bruggemusea loont. Vormingplus is een vaste partner voor de publieksactiviteiten bij grote 
tentoonstellingen of heropeningen of herwaardering van museale plekken. 
 
Met wie  
Een samenwerking tussen Vormingplus en de Brugse musea. 
 
Evaluatie en toekomstplannen 
De reeksen zijn goed verlopen. Voor het museum was het een kans om het publiek actiever 
te betrekken bij de collectie. Voor de deelnemers was het een meerwaarde om op een 
historische plekken een oud ambacht te beoefenen. 
Bruggemusea is vragende partij om de samenwerking voort te zetten in de toekomst. In maart 
2020 volgt een evaluatie- en planningsvergadering. 

 

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



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. Een selectie, onvolledig en in willekeurige 
volgorde. 

  



De programmabrochure van Vormingplus. Verspreid op 12.000 exemplaren, in de hele regio. 

 

  



Het V-Zine, de zes-wekelijkse nieuwsbrief van Vormingplus, bezorgd aan 17.000 abonnees. 

 



Lopende Zaken: de nieuwsbrief voor netwerkpartners, freelancers, bestuurders, vrijwilligers. 
Drie à vier keer per jaar, naar 500 bestemmelingen. 

  



Elke maand adverteert Vormingplus in Exit, de Brugse cultuurkrant. Maart 2019. 
 

  



De flyer van de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede, 17 oktober. 

 

 

 

 



Gratis kaarten voor leden van het Brugse Netwerk Vrijetijdsparticipatie voor een lezing van 
Paul Verhaeghe. Uit de brochure van het Netwerk, september-oktober 2019. 
 

 
  



De flyer van het zomer-evenement Pastorie Préféré 
 

 

 
  



Ieders Stem Telt! De flyer van het verkiezingsdebat net voor de federale, regionale en 
Europese verkiezingen, mei 2019.

  



Soep en feiten. Eén keer per maand een inspirerende lezing over een maatschappelijk 
thema, in het culturele hart van Brugge. 

  
  



De Brugse burgemeester Dirk De fauw reikt de diploma's uit, op de afsluitende receptie van 
de fietscursus. Juni 2019, Brugsch Handelsblad. 
 

 



Vrijwilligers gezocht voor het “digipunt”, de vaste digidokter in de Biekorf-bibliotheek, Brugge. 
Uit het Brugse Stadsmagazine, begin 2019. 

  



Activiteiten i.s.m. Vormingplus in de seizoensbrochure van het CC Blankenberge. Voorjaar 
2019. 

 



Vorminplus pikt aan op het Belmundo-stadsfestival van het Cultuurcentrum. Uit de 
Exit-cultuurkrant, mei 2019. 

  



Een aankondiging van “Woman after Work”, een event n.a.v. de internationale vrouwendag. 
Uit Exit, de Brugse cultuurkrant, maart 2019. 
 

 



Een facebook-post van de gemeente Zedelgem, over het bezoek dat Vormingplus en de 
gemeente samen organiseren aan het Natuurgebied en voormalige krijgsgevangenkamp 
Vloethemveld. Lente 2019. 
 

 



Een digitale aankondiging van een netwerkevent van het Brugse Food Lab in het gebouw van 
Vormingplus, januari 2019. 
 

  



Focus, de regionale televisie, maakt een reportage over een workshop “fermenteren” bij 
Vormingplus, door chef Carl Delaey. In kader van de stadsfestival SLOW van het 
Concertgebouw. 
 

 



Samen Lezen in Brugge. Een flyer voor de nieuwe groep in Sint-Pieters. Lente 2019. 
 

 
  



Op 17 mei, internationale dag tegen Homo- en transfobie, wappert de regenboogvlag aan het 
gebouw van Vormingplus. 
 

 
  



6. Bijlagen 

6. 1. Samenstelling Algemene Vergadering, na de bijeenkomst van 12 november 2019 

Johan Braet (Archiefdienst Zedelgem) 
Ineke Bruynooghe (Cultuurbeleidscoördinator Jabbeke) 
Pascakle Cockhuyt (coördinator Wieder vzw) 
Peter Cauwels (Onafhankelijk financieel adviseur), bestuurder 
Ann D’Heedene (Natuurpunt-CVN), bestuurder 
Frank Debaere (Mintus / OCMW Brugge) 
Stefaan Dehullu (Communicatiespecialist) 
Otmar Delanote (Stadsbestuur Brugge) 
Paul Gervoyse (Bibliothecaris Oostkamp) 
Tom Gevaert (Gemeentebestuur Beernem) 
Joost Goethals (DKO Brugge) 
Bieke Hillewaert (Archeoloog) 
Bart Hollevoet (Netwerk Vrijetijdsparticipatie Brugge) 
Günnur Karatas (Intercultureel bemiddelaar Gent) 
Conny Lambert (Cultuurbeleidscoördinator Beernem) 
Paul Meersman (Gepensioneerd, ex-Samenlevingsopbouw), bestuurder 
Martine Meganck (Gepensioneerd, ex-Mintus / OCMW Brugge), bestuurder 
Pedro Oosterlynck (Gemeentebestuur Knokke-Heist) 
Barbara Saevels (CAW) 
Steven Slos (Cultuurbeleidscoördinator Brugge), bestuurder 
Carine Spaens (Freelance lesgever, Ministerie Financiën) 
Ludwig Vanderbeke (Cultuurraad Zuienkerke) 
Filip Van de voorde (Landelijke Gilde) 
Ilse Vanhoorelbeke (Onafhankelijk consultant) 
Robb Vanleenhove (Gepensioneerde), bestuurder 
Kristof Van Mierop (Gemeentebestuur Blankenberge) 
Anne Van Paemel (Gepensioneerde, Sociale Inspectie), bestuurder 
Xantha Vansteenkiste (Open School) 
Katelijne Vercaemer (Bibliotheek Brugge) 
Dirk Vercoutter (Gepensioneerd) 
Ines Verplancke (Europahuis Ryckevelde 
Sven Warmoes (Ethias) 
Severine Willems (stadsbestuur Brugge) 
Marec Zeghers (freelance lesgever, BruggePlus) 
 



6. 2. Cijfergegevens SISCA 

 

Vormingplus meet haar output aan de hand van de SISCA-richtlijnen, het registratiesysteem 
van het departement Cultuur. De cijfers 2015-2019 zijn samengevat in een intern document, 
dat we hier volledig weergeven. 

Vormingplus maakt bewust geen onderscheid tussen projectgerelateerde en 
niet-projectgerelateerde activiteiten, omdat niets op zichzelf bestaat en omdat het 
onderscheid een waardeoordeel impliceert dat we niet terecht vinden. 

We vragen om de cijfers met de nodige nuance te benaderen. Deze cijfers bevatten geen 
reliëf: er wordt enkel maar geteld. De cijfers houdt geen rekening met de aard, doelgroep of 
moeilijkheidsgraad van een praktijk. Een lezing voor een publiek dat al vaak participeert 
weegt evenveel als een activiteit voor een kwetsbare doelgroep. Ook de mate van 
betrokkenheid van Vormingplus komt niet aan bod. Vaak is Vormingplus de initiator en 
drijvende kracht achter een praktijk, maar de betrokkenheid van Vormingplus kan variëren 
binnen een breed spectrum: van alles helemaal zelf in handen nemen tot enkel 
communicatief of logistiek meewerken en alles daartussen. 

Kortom, deze cijfers geven een nuttige blik op de output van ons werk, maar de essentie van 
ons werk zit in de eerste plaats in wat praktijken betekenen voor individuele mensen, groepen 
en voor de hele maatschappij. 

Bovendien wordt er hardop getwijfeld aan het nut van registreren van gegevens op deze 
manier. Het decreet kiest voluit voor een kwalitatieve verantwoording, waaraan deze manier 
van registreren niet meer voldoet. Het is waarschijnlijk dat 2019 het laatste jaar is waarin we 
op deze manier moeten registreren. 

 

 



 



  



 



 



 



  



 


