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Vormingplus door een 

andere bril

Hoofdstuk na hoofdstuk schrijven wij de 

geschiedenis van Vormingplus vandaag en 

morgen. Duik nu mee in ons verhaal, zodat je 

weet waarom wij doen wat we doen en hoe 

wij elkaar kunnen inspireren. Wij leggen alle 

kaarten op tafel. Laat je dus verrassen. Je leert 

vast nieuwe Vormingplus-dimensies kennen.

Van oud naar nieuw

Onze ambities zijn groot. Wij staan op de 

breuklijn tussen het oude en het nieuwe 

sociaal-cultureel werk. Dat betekent dat 

wij sleutelen aan vorm en methodiek, maar 

vasthouden aan de doelstelling van onze 

voorgangers: vorm geven aan de samenleving. 

Ofwel: leren samenleven. Want je leert niet 

alles op school. De ‘school van het leven’ is 

ons terrein. En dat bespelen wij met sociale 

innovatie, gemeenschapsvorming, sociale 

verbondenheid en inclusie – voor een lerende 

samenleving.

Wij doen het samen

We willen jou verwonderen, inspireren, 

prikkelen. Zodat wij de komende jaren samen 

onze schouders zetten onder nieuwe projecten 

en frisse ideeën vorm geven. Want de wereld 

veranderen, dat doe je niet alleen. De wereld 

beter maken is teamwork.

Tot binnenkort

Het Vormingplus-team





Lang leve de (r)evolutie!

Sociaal-cultureel werk? Dat doet je misschien 

denken aan stoffige parochiezalen en taart 

voor senioren. Toegegeven, sociaal-cultureel 

werk heeft niet het meest hippe imago. 

Maar onderschat de maatschappelijke 

invloed van de sector niet. In het verleden 

zetten sociaal-culturele organisaties ware 

(r)evoluties in gang en maakten zij een 

groot maatschappelijk verschil.

Dat doen ze trouwens nog altijd. Wat zou 

de leescultuur vandaag voorstellen zonder de 

cultuurfondsen? Wat zou emancipatie vandaag 

betekenen zonder de vrouwenverenigingen, die 

iedere vrouw onder de kerktoren bereikten? 

Sterker nog: zonder sociaal-cultureel werk 

geen alfabetisering, geen integratiesector, 

geen samenlevingsopbouw ...

Bonte bende

Vandaag is het sociaal-cultureel werk nog 

altijd een bonte bende die in stilte werkt 

aan een (r)evolutie: SVV en Davidsfonds, 

maar ook EVA, KifKif, Cavaria, Vredesactie, 

FMDO, Wisper, VONX en ... Vormingplus. 

Het sociaal-cultureel werk is een diverse 

groep missiegedreven organisaties die mee 

vorm geeft aan de samenleving van morgen 

– in lijn met de tijdsgeest en vanuit de basis 

(bottom-up).

Verankerd in Vlaanderen

Het sociaal-cultureel werk is diep verankerd 

in de Vlaamse klei. Het is een vrijplaats waar 

mensen zich verenigen en los van partijen aan 

politiek doen. Het is een kruispunt waar de 

abstracte term ‘middenveld’ concreet wordt. 

Iedere speler draagt op zijn of haar manier bij 

tot gemeenschapsvorming, empowerment, 

inclusie, diversiteit, cultuurparticipatie, 

democratie en solidariteit. Dure woorden voor 

een eenvoudige boodschap: samen gaan wij 

op zoek naar een betere samenleving!

Daarom: lang leve de (r)evolutie!

Sociaal-cultureel 

werk in Vlaanderen





De missie van Vormingplus

Vormingplus regio Brugge inspireert en 

emancipeert volwassenen om mee te 

bouwen aan een warme, duurzame en diverse 

samenleving.

Wij brengen informeel leren binnen ieders 

bereik, ook voor zij die moeilijker participeren. 

Hoe? Met een breed palet van sociaal-

culturele methodieken en een krachtig netwerk 

van gelijkgestemde partners. 

Dat maakt van Vormingplus regio Brugge de 

referentie in de regio op het vlak van niet-

formele vorming. 

Bovendien streven we ernaar dat onze interne 

organisatie een toonbeeld van democratisch, 

duurzaam en inclusief beleid is.

Vijf duidelijke
doelstellingen

1. Een breed en betekenisvol 

aanbod in de vrije tijd

2. Durven vooruit denken

3. Vorm geven aan de

samenleving

4. Binnen ieders bereik

5. Continuïteit en kwaliteit



Levenslang en levensbreed leren

Je leert niet alleen op school of in functie van je job. Levenslang 

en levensbreed leren is van groot belang voor elke mens. Daar wordt 

iedereen beter van: het individu en de samenleving. Daarom ligt hier 

onze eerste Vormingplus-opdracht: zoveel mogelijk mensen de 

weg wijzen naar levenslang en levensbreed leren. Door zelf 

een vormingsaanbod te organiseren, door dat samen met onze 

partners te doen en door andere aanbieders te ondersteunen. Zo 

krijgen we een vormingspalet dat breed en divers is en hebben 

we voeling met kwantiteit en kwaliteit.

Vorm volgt functie

Wat werkt in de ene context, werkt daarom niet in een andere. Eerst 

het doel, dan de weg. Wij laten ons niet in een keurslijf dwingen 

en zetten voor elke activiteit een pasklare methode in. Het resultaat 

is een waaier aan activiteiten en projecten waarin onze rol 

grondig varieert: van initiatiefnemer over adviseur of coach tot 

communicatiepartner.

Ons aanbod is niet 

vrijblijvend

Alle activiteiten, groot of klein, kort of lang, helpen de deelnemers 

om deel te nemen aan de samenleving. Ieder op zijn of haar tempo 

en volgens zijn of haar sterktes. Elke activiteit is waardevol op zich, 

maar past ook in een ruimer geheel. Deelnemen is voor ons een 

middel, niet het einddoel: een middel om mensen samen te brengen, 

om in dialoog te treden, om samen te werken. Ons aanbod is dus 

persoonlijk en concreet, maar onze doelstellingen veel breder.

Een breed en betekenisvol 

aanbod in de vrije tijd

In de praktijk 

Digitale inclusie

‘Android voor beginners’, ‘Aan de slag met Windows 10’ of 

‘Interessante apps voor je smartphone’. Ons aanbod digitale inclusie 

richt zich op instapthema’s en krijgt een niet-schoolse invulling. Zo 

vullen we het aanbod van anderen mooi aan. We houden onze blik 

open en verwijzen onze deelnemers door naar andere plekken waar 

ze iets kunnen opsteken: de buurt-computerclub, het aanbod van de 

cvo’s of Open School...



Zinderin(g)

Elke maandagmorgen komt een groep vrouwen samen in ‘Zinderin(g)’. 

Ze hebben de reeks ‘Uitstraling’ gevolgd, een traject dat Vormingplus 

en het Brugse OCMW samen aanbieden om mensen voor te bereiden 

op re-integratie in de maatschappij of arbeidsmarkt. Op de wekelijkse 

opvolgbijeenkomst doen we aan sociaal-cultureel basiswerk: we laten 

de dames praten, knutselen, koken, vertellen en lachen. Dat breekt 

hun isolement en maakt hen sterker.

Tento Grafiek

Alain, de begeleider van het grafiek-atelier, maakt er een erezaak van 

om op het einde van het jaar het geleverde werk tentoon te stellen. 

Hij bouwt samen met de deelnemers een tentoonstelling op in het 

gebouw van Vormingplus. Na een feestelijke opening met vrienden en 

familie kan iedereen die langskomt kennis maken met de prestaties 

in het atelier. Een mooi moment voor de deelnemers aan de reeks 

grafiek.





2500 
nieuwe deelnemers 
per jaar

30 
bestuurders

9 
teamleden

80 
vrijwilligers

400 
freelancers

100 
partnerorganisaties

150 
adviesgesprekken

10 
overlegplatformen rond beleidsvoor-
bereiding en belangenverdediging

500 
verschillende 
activiteiten

4000 
vormingsuren

9000 
inschrijvingen

4500 
verschillende deelnemers

Vormingplus 

in cijfers



Durven vooruit denken

Delen is vermenigvuldigen

Wij realiseren onze maatschappelijke opdracht niet alleen. 

Samenwerken zit in ons DNA: wij nemen anderen mee in 

ons verhaal. Ongebonden zoeken wij naar win-winsituaties 

en samenwerkingen tussen mensen en organisaties zonder 

commercieel of politiek doel. 

Vormingplus durft

Wij zijn wendbaar, flexibel en vrij. Net daarin zit onze kracht. 

Dankzij onze unieke positie in het Sociaal-cultureel werk hebben 

wij de vrijheid om buiten de lijntjes te kleuren. Sterker nog, het is 

onze opdracht. Vanuit onze expertise als procesbegeleider zoeken 

wij bewust de grenzen op en verleggen we die waar we kunnen. 

Het klopt dat wie voorop loopt ook wel eens onderuit gaat. Maar 

dat risico nemen wij er graag bij. Omdat we zo de weg banen naar 

nieuwe inzichten, nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe 

praktijken.



In de praktijk

De smaak van Sint-Pieters

Mensen uit dezelfde wijk, maar met een andere etnisch-culturele 

achtergrond, staan dichter bij elkaar dan ze zelf denken: ze 

houden allemaal van lekker eten, de kinderen gaan naar dezelfde 

school, ze maken deel uit van dezelfde gemeenschap. In de 

leskeuken van Vormingplus sloegen het buurtwerk Sint-Pieters 

en het FMDO, koepel van zelforganisaties, de handen in elkaar 

met een pittige en diverse kookreeks. Mexicaanse, Nepalese, 

Senegalese en Belgische gerechten sudderden in de pan, en 

achter het fornuis stond telkens een inwoner van Sint-Pieters.

Kracht Ontpopt

Wie zich aan een literair experiment wil wagen, kan terecht 

in de schrijfcursussen die Vormingplus en Wisper samen 

organiseren. Een groep cursisten met enkele cursussen op de 

teller, stampten ‘De Seriewoordenaars’, een vaste schrijfclub, 

uit de grond. Wieder vzw, een organisatie waar armen het 

woord nemen, klopte bij Vormingplus aan, op zoek naar 

schrijfbegeleiders voor het project ‘Kracht Ontpopt’. Onze 

Seriewoordenaars en Wieder werkten samen een mooi literair 

luik voor dit project uit.

Sprankel

Sprankel vzw, een vereniging van ouders van normaal begaafde 

kinderen met leerproblemen, organiseert in heel Vlaanderen 

activiteiten rond leerproblemen. Vormingplus geeft deze 

nationale organisatie een lokaal duwtje in de rug. We nemen 

hun activiteiten op in onze communicatie-machine: zo zetten we 

het grote publiek op weg naar Sprankel, waar ze inspiratie en 

ondersteuning kunnen vinden.

Denken en doen

De rol van Vormingplus is breed. We zijn denkers en doeners. 

Dat betekent dat wij adviseren, inspireren en ondersteunen, 

maar ook organiseren en programmeren. Wij helpen anderen 

waar nodig: door de juiste mensen en partners samen te brengen 

en onze knowhow, contacten en promotiekanalen te delen.



De vier D’s

Zowel de behoeften van de individuele deelnemer als van de 

maatschappij staan bij ons centraal. Uit de vele maatschappelijke 

noden kozen wij 4 speerpunten. Ofwel onze 4 D’s: diversiteit, 

duurzaamheid, digitale geletterdheid en doelgroepen – 

of beter: kwetsbare groepen. Deze thema’s vormen de rode 

draad in onze werking. Ze sturen onze aanpak en ze kleuren 

onze cultuur van ontmoeting en dialoog.

Onze keuzes zijn een optelsom

Onze keuzes zijn nooit vrijblijvend. Wij luisteren aandachtig 

naar wat onze deelnemers vertellen en naar wat onze partners 

voelen. Dat vergelijken we met gangbare, maatschappelijke studies 

en met de maatschappelijke noden van het middenveld. Het 

resultaat van deze mix kneedt ons aanbod en onze werking.

Megafoon voor het middenveld

Wij maken deel uit van het middenveld. En wij stellen ons ten 

dienste van wie dezelfde doelen nastreeft: ons gebouw, onze 

knowhow en onze communicatiemachine komen ook andere spelers 

ten goede. Samen geven wij vorm aan een nieuwe samenwerking 

tussen de overheid en de burger. Zo vormen wij een vrijplaats voor 

mensen en organisaties die werken aan een betere samenleving.

Vorm geven aan de samenleving

In de praktijk

Sint-Pieters deelt

Sharing is caring. Neen, we hebben het niet over onze statusupdate 

op Facebook, maar over de deeleconomie. Niet alleen commerciële 

varianten als Airbnb en Uber veranderen het landschap. 

Deeleconomie kent ook niet-commerciële gedaantes en daarin 

spelen wij met onze partners een voortrekkersrol. Wij brengen 

dit trending thema bij gewone mensen. Met het project ‘Sint-

Pieters Deelt’ bijvoorbeeld. Samen met het buurtwerk Sint-Pieters 

versterken we de gemeenschap van binnenuit, met Repair Cafés, 

het Soepcafé en de ruilbeurzen voor boeken, kleding en speelgoed...



Panelgesprekken

In de voorbereiding van het beleidsplan organiseerden we vier 

panelgesprekken. We gingen rond de tafel zitten met mensen die ons 

op weg kunnen zetten rond thema’s als kwetsbare groepen, diversiteit 

of regionale werking. Deze input heeft onze keuzes in het beleidsplan 

gekleurd. We voelen dat onze werking is getoetst en gedragen. De 

expertise en inzichten van ons netwerk dragen bij tot de kwaliteit 

ons werk. Deze panelgesprekken zijn voor herhaling vatbaar!

Klimaat

Er beweegt wat rond duurzaamheid in Brugge. De stad wil tegen 

2050 klimaatneutraal zijn. Het middenveld blijft niet achter en 

Vormingplus steunt hen daarin. Een groep enthousiaste doeners heeft 

het KlimaatPodium opgericht, dat met informatie en burgerparticipatie 

aan de weg wil timmeren. In de schoot van het KlimaatPodium is zelfs 

al een heuse Energiecoöperatie opgericht om lokaal groene energie 

te produceren.



Zijn jullie al lang aan de slag met het thema armoede?

Bea: “We zijn met de Brugse medestandersgroep gestart in 

1985. Ons doel: het bestaan van armoede zichtbaar maken. Door 

vormingsmomenten en info zoeken we medestanders die helpen 

bouwen aan een partnerschap met mensen in armoede. Een van 

de pijlers in deze werking was van in het begin en is nog altijd de 

viering van de Dag tegen Extreme Armoede (17 oktober). Al 13 

jaar organiseert ATD Vierde Wereld deze dag samen met andere 

verenigingen in Brugge.”

Jo: “In 2010 vloeide deze samenwerking over in het platform 

Brugge Dialoogstad. Daar krijgen mensen in armoede een forum, 

een plek waar ze thema’s die hen nauw aan het hart liggen op de 

politieke agenda kunnen zetten. Dit leidde tot het ontstaan van de 

dialoogtafels, die zorgden voor een waardevolle en respectvolle 

dialoog tussen mensen in armoede en beleidsmakers.”

Waaruit bestond de viering van de Dag tegen Extreme Armoede dit 

jaar?

Jo: “Dit jaar hebben we een breed programma samengesteld, dankzij 

de inzet van vele vrijwilligers en van Vormingplus. Onder begeleiding 

van Lucas Vandenbussche hebben we een inspringtheater ingeoefend 

en drie keer gespeeld: een keer in Brugge op de actiedag en twee 

keer op uitnodiging: voor de Artevelde Hogeschool in Gent en voor 

Welzijnsschakels in Roeselare. Zo’n inspringtheater is een prima 

methodiek om mensen te betrekken en een dialoog aan te gaan met 

een publiek.”

Project 

“Goed Wonen is een Basisrecht!”

Bea: “Dankzij Vormingplus zijn we er dit jaar in geslaagd 

om meer mensen te betrekken. Niet alleen op de actiedag 

zelf, maar ook via het randprogramma. Dat bestond uit een 

inleefweek, de fotografiecursus ‘Mijn droomhuis’, een info-

avond over sociaal verhuren en een fietstocht langs sociale 

woningprojecten in Sint-Pieters.”

Kijk je al vooruit naar 2017 en verder?

Bea: “We kijken met voldoening terug op 2016. En we zijn 

gemotiveerd om er ook in 2017 iets goeds van te maken. 

Wat we van 17 oktober zullen maken weten we nog niet. 

Daar gaan we samen met de mensen uit de verschillende 

verenigingen nog goed over nadenken. Wat we wel al 

weten is dat het thema ‘toegankelijke gezondheidszorg voor 

iedereen’ zal worden.”

Jo: “En wat Brugge Dialoogstad betreft willen we 

vanaf het najaar 2017 onze aanloop nemen naar de 

gemeenteraadsverkiezingen in de lente van 2018. We willen 

graag, net als de vorige keren, met Samenlevingsopbouw, 

Vormingplus en Brugge Dialoogstad de schouders zetten 

onder een nieuwe versie van het project ‘Ieders Stem Telt’.”

Elk jaar organiseert de werkgroep 17 oktober (*) een viering van de Dag tegen Extreme Armoede. 

Bea Vanhaecke (ATD Vierde wereld) en Jo Dhaenens (coördinator van de werkgroep 17 oktober en Brugge 

Dialoogstad) vertellen:



(*) De werkgroep 17 oktober 

bestaat uit vertegenwoordigers 

van verenigingen waar armen 

het woord nemen (Wieder en 

Inloophuis ‘t Sas), welzijnsschakels 

(Uze Plekke, Integraal en Oarm in 

oarme), de medestandersgroep 

ATD Vierde Wereld, Dienst 

Diaconie, Meersenhuis Onthaal, 

CM Brugge, Amnesty International, 

Samenlevingsopbouw en 

Vormingplus.



Binnen ieders bereik

We zijn er voor iedereen

Vormingplus regio Brugge is er voor iedereen. Wij willen dat iedere 

volwassene in de regio Brugge zijn ding vindt in ons aanbod: man 

en vrouw, jong en oud, zwart en wit, laag- en hooggeschoold, kansrijk 

en kansarm... Iedereen moet zichzelf herkennen in ons aanbod en onze 

werking.

Exclusief waar nodig, inclusief 

waar mogelijk

Wij zijn er voor iedereen, maar niet iedereen vindt zelf de weg. 

Daarom effenen wij het pad voor wie het moeilijk heeft. Wij verlaten 

klassieke methodieken, kiezen voor gesloten groepen waar nodig en 

zoeken naar nuttige partnerschappen... Initiatieven voor een gemengd 

publiek bouwen bruggen tussen verschillende gemeenschappen. 

Zo helpen wij kwetsbare groepen om samen te komen en helpen wij 

de Bruggeling om over de eigen muren te kijken.



Wij zijn dichtbij

Een lage drempel, dat betekent ook dichtbij. Dichtbij de leefwereld 

van mensen, dichtbij de werking van onze partnerorganisaties, 

maar ook letterlijk dichtbij. Wij houden contact met een waaier 

aan partners in de regiogemeenten en wij ondersteunen hun werking. 

Zo vinden wij een evenwicht tussen stad en platteland, tussen 

centrumstad Brugge en de omliggende gemeenten.

In de praktijk

Erfgoeddag

In Brugge is erfgoed alom tegenwoordig. De Erfgoeddag barst uit 

zijn voegen en is een volledig, goed gevuld weekend geworden. 

De focus van Vormingplus ligt op het ontsluiten van onbekende 

aspecten en het toeleiden van nieuw publiek. We gebruiken de 

Erfgoeddag als een hefboom voor inclusie en diversiteit, door 

nauw samen te werken met het buurtwerk Sint-Pieters en met de 

lidorganisaties van het platform etnisch-culturele minderheden. 

We betrekken mensen met een andere etnisch-culturele 

achtergrond en laten het brede publiek kennis maken met de 

lokale diversiteit. Eén derde van de activiteiten op de Brugse 

erfgoeddag heeft een link met diversiteit!

Inclusie

Vormingplus en de Gempersteeg, een activiteitencentrum voor 

mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, organiseren 

samen laagdrempelige activiteiten: een yoga-reeks, een 

zangworkshop, een kookles. Die activiteiten vinden plaats bij 

Vormingplus en dat is een bewuste keuze: in een veilige context 

zetten we samen de eerste stappen naar de buitenwereld en 

naar re-integratie.

Dichtbij

Zit je met een computerprobleem? Loop dan even langs in het 

Repair Café of bij de Digidokter. Vormingplus biedt dit soort 

inloop-activiteiten aan samen met bibliotheken of dienstencentra 

verspreid over de hele regio. Door het opstapje zo laag mogelijk 

te houden, lossen we niet alleen  computerproblemen of andere 

technische mankementen op. We maken mensen ook vertrouwd 

met Vormingplus. Zo zetten ze sneller de stap naar andere 

activiteiten.





Verbeter de wereld, begin 

bij jezelf

Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel. We 

zorgen voor een professionele omkadering 

en wij kijken kritisch naar de eigen werking. 

Bovendien zijn wij doorzichtig, democratisch 

en hebben wij een breed regionaal netwerk. 

Onder het motto ‘practice what you preach’ zijn 

wij een lerende organisatie die blijft werken 

aan de eigen professionalisering. Vormingplus 

is voortdurend in beweging en houdt een vinger 

aan de pols van de nieuwste evoluties.

Vrijwilligers vergroten ex-

pertise en draagkracht

We hebben succeservaringen opgedaan met 

het inzetten van vrijwilligers, onder meer 

voor de fietscursus, het Repair Café of de 

praattafels NT2. Die projecten tonen aan 

dat vrijwilligers de draagkracht en expertise 

van Vormingplus vergroten. Het maakt ons er 

attent op dat we zorgzaam met die vrijwilligers 

moeten omgaan en we hen een plaats 

moeten geven in elk project: niet alleen op de 

werkvloer, maar ook in de cockpit.

Herken je je in ons 
verhaal? 

Klop bij Vormingplus aan met jouw 

ideeën en maak gebruik van onze 

knowhow, ons netwerk en ons 

advies.

Wij inspireren je, brengen je in 

contact met de juiste partners en 

methodieken en ondersteunen je 

waar nodig en waar mogelijk.

Continuïteit 

en kwaliteit



Ik ben geen thuiszitter. Onder de mensen zijn, mensen 

helpen... Ik moet bezig zijn. Als vrijwilliger in Sint-Pieters 

amuseer ik mij en kom ik als handige Harry goed van pas.

 (vrijwilliger bij activiteiten van 'Sint-Pieters deelt')

Onze deelnemers 

aan het woord

‘Mijn eerste stappen in Facebookwereld zijn gezet. 

Nu kan ik ook van thuis uit verhalen en foto’s 

uitwisselen met mijn kleinkinderen’.

 (deelneemster ‘Aan de slag met Facebook’)

‘Na wat koudwatervrees genoot ik volop van het schrijven en 

haalde alles uit de kast. Ik leerde er ook fijne mensen kennen. 

Nu maken we plannen om elkaar geregeld te ontmoeten en 

onze schrijfsels uit te wisselen.’

 (deelnemer schrijfcursus ‘De Prozaïsten’)

‘Heel interessant... en voor mij echt 

verrassend. Er gebeurt hier zoveel meer 

dan wat je in de krant leest. Creatieve 

projecten, activiteiten voor de mensen, 

positieve dingen. Deze wandeling 

veranderde mijn visie op Molenbeek.’

 (deelnemer ‘Multicultureel Brussel - Molenbeek, een uitdaging’)



‘Ontzettend leuk, 

leerzaam en verrijkend. 

De lesgeefster stelt gerust 

en moedigt aan.’

 (deelnemer ‘Aquarelleren voor beginners’)

‘Net door mee bruggen te 

slaan tussen de wijken van 

Sint-Pieters, leerde ik op een 

leuke manier mijn buurt beter 

kennen. Leven met elkaar & 

geven om elkaar... een mooi 

project dat het buurtgevoel 

alleen maar groter maakt! Dit 

kan ik alleen maar toejuichen!’ 

 (buurtbewoonster en vrijwilligster in het sociaal-

artistiek project RASP)



T 050 33 01 12

regio.brugge@vormingplus.be

www.vormingplus.be/brugge

Vormingplus regio Brugge vzw

Sint-Pieterskerklaan 5

8000 Brugge


