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INLEIDING

De werking van Vormingplus regio Brugge draait op volle toeren. We zijn een 
kleine en wendbare organisatie, we zijn goed ingebed in onze regio, we hebben 
een groot publieksbereik. Onze werking heeft impact. En ook al kan je die impact 
niet altijd meten en in cijfertjes omzetten, we weten dat we een verschil maken 
voor mensen, organisaties en voor het samenleven in de regio. In dit beleidsplan 
zetten we op papier wat onze ambitie voor de komende jaren is. We zijn er klaar 
voor, laat de toekomst maar komen.

De tekst die voor je ligt is het resultaat van een beleidsplanningsproces van een 
jaar. Dit plan is groepswerk: het is geschreven door het beleidsplanningsteam 
en gebaseerd op gesprekken met teamleden, bevoorrechte getuigen, 
partnerorganisaties, freelancers… 

We beginnen het plan met een beeld van de organisatie zoals ze gegroeid is en 
vandaag functioneert. We presenteren daarna de gemeenschappelijke missie 
en visie en een contextanalyse. We zoomen in op de regio Brugge. We leggen 
de werking van de voorbije jaren op de rooster en formuleren onze kijk op de 
sociaal-culturele rollen en functies. Tot slot benoemen we onze strategische en 
operationele doelstellingen. Na het inhoudelijke deel brengen we een zakelijke 
blik op de organisatie: het bestuur, de manier waarop we samenwerken en 
partners betrekken, het medewerkersbeleid, kwaliteitszorg en financieel beleid.
Daarmee bevat dit beleidsplan de thema’s die het decreet omschrijft: een 
inhoudelijk plan (hoofdstuk 2), een zakelijk plan (hoofdstuk 3), de omvang en de 
resultaten van de werking (hoofdstuk 4), een zelfevaluatie (onderdeel van het 
inhoudelijk plan, hoofdstuk 2.2.3.) en een omschrijving van de manier waarop we 
de beoordelingselementen invullen (hoofdstuk 5). De managementssamenvatting 
en de meerjarenbegroting worden als afzonderlijk document aangeleverd.

Veel leesplezier…

Het team van Vormingplus



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 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 Erfgoeddag 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 het gebouw van 
Vormingplus Brugge.

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

Tussendoor
“Mensen houden van verhalen, verhalen vragen vertellers”

Vormingplus accommodeert, 
promoot, volgt op en 

zoekt mee naar mogelijke 
podiummomenten via ons 

netwerk
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1. VORMINGPLUS REGIO BRUGGE 
VAN 2003 TOT 2019

In dit inleidend hoofdstuk schetsen we een beeld van Vormingplus. Hoe is 
Vormingplus ontstaan, welke weg is afgelegd sinds 2003, hoe ziet de werking er 
vandaag uit?

2003-2010: een snelle start
De vzw Vormingplus regio Brugge is opgericht op 26 juni 2003. Het 
werkingsgebied van Vormingplus regio Brugge bestaat uit de 10 gemeenten van 
het arrondissement Brugge: centrumstad Brugge en negen gemeenten in het 
Brugse ommeland. Het is de kleinste Vormingplus-regio.

Vormingplus is er in 2004-2005 in geslaagd om een performante organisatie neer 
te zetten en een plaats te verwerven in de regio. De werking groeide, zowel in 
omvang, diversiteit, spreiding als publieksbereik. In de tweede beleidsperiode 
(2006-2009) verschoof het accent naar verdieping. Het netwerk werd uitge-
bouwd, er kwam een projectwerking voor kwetsbare groepen, het regio-aanbod 
werd verbreed, de communicatie is na een publieksonderzoek verbeterd. In 
de derde beleidsperiode (2010-2015) is ingezet op bevestiging (thematisch, qua 
doelgroep, in de regio), met het doel de niet-formele educatie verder te veranke-
ren in de regio.

2010: terug naar af
De inspanningen zijn grondig verstoord door de besparingen die de Vlaamse 
regering oplegde in oktober 2010. Vormingplus regio Brugge werd hard getrof-
fen: Vormingplus had plots één derde minder middelen ter beschikking, net op 
het moment dat een nieuw gebouw was aangekocht en moest worden ingericht. 
Vormingplus stond aan de rand van het faillissement. Het personeelsvolume 
daalde en de organisatie was een deel van haar slagkracht kwijt. Een deel van 
het sinds 2003 opgebouwde werk is verloren gegaan.

2010-2019: herstel en professionalisering
Vanaf 2010 is er hard gewerkt om de organisatie te redden, de werking te bewa-
ren en een reserve op te bouwen die toelaat om vooruit te kijken. Vormingplus 
investeerde in informatisering, de interne organisatie werd efficiënter gemaakt, 
bestaande afspraken en netwerkcontacten werden tot het uiterste benut. De 
werking voor de deelnemers en de partners is zonder grote averij uit de moeilij-
ke periode gekomen. 

In de aflopende beleidsperiode (2016-2020) is een inhaaloperatie ingezet. De 
interne werking is geprofessionaliseerd (personeelsmanagement, VTO, auto-
matisering van processen, een modern financieel beleid…). Er is gewerkt aan 
visievorming en aan het vorm geven aan het projectwerk in de organisatie. Vor-
mingplus ziet zichzelf vandaag als een missiegedreven, regionale sociaal-cultu-
rele speler. Ook de externe communicatie is in die zin aangepast. Vormingplus 
regio Brugge heeft een groot publieksbereik. Het maatschappelijk profiel van 
de organisatie is aangescherpt, onder meer door de keuze voor de speerpunten 
diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie en kwetsbare groepen. De banden 
met het lokale middenveld zijn aangehaald.
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Een gedetailleerde schets van de werking van vandaag, kan je vinden in de 
Voortgangsrapporten van de voorbije jaren. In hoofdstuk 4 en in bijlage 11 vind je 
cijfers over de werking.

Een organisch organigram
In bijlage 12 vind je een gedetailleerd personeelsorganigram. In hoofdstuk 3, het 
Zakelijk Plan, gaan we in detail in op de samenstelling van de bestuursorganen 
en de taakverdeling in de organisatie, het betrekken van partners en de samen-
werkingsstrategie.

Vormingplus regio Brugge is een kleine, wendbare organisatie met een door-
zichtige werking en korte communicatielijnen. Er is een Algemene Vergadering, 
een Raad van Bestuur en een team van negen mensen, samen 7,2 VTE (vol-
tijds-equivalent). Het team bestaat uit één coördinator, een educatief team van 
drie mensen (2,4 VTE), een administratief team van drie mensen (2 VTE) en een 
logistiek team van twee mensen (1,8 VTE). Buitenstaanders die kennis maken 
met onze organisatie zijn vaak verbaasd over de vele contexten waarin we actief 
zijn, de contacten die we hebben in vele milieus en de lange rij resultaten die 
we presenteren. Vormingplus regio Brugge is een netwerkorganisatie bij uitstek, 
verweven met de regio en met vele partners.

De bodem: een brede voedingsbodem
Vormingplus regio Brugge staat stevig geworteld in de emancipatorische traditie 
van het sociaal-culturele werk en de sociaal-culturele methodiek, in het decreet, 
in onze missie, in een breed netwerk, in een grondige kennis van de regio. Onze 
boom staat in nuchtere grond; we zijn niet bang van zelfkritiek, we geven om 
kwaliteit.

De stam: de mensen die de opdracht realiseren
Vele mensen werken mee aan de realisatie van onze doelstellingen. De Algeme-
ne Vergadering (onze stakeholdersvergadering) en de Raad van Bestuur geven 
richting aan de werking. Het team realiseert de opdrachten door freelancers, 
vrijwilligers en netwerkpartners in vele soorten sociaal-culturele praktijken aan 
het werk te zetten.

De kruin: onze boom draagt veel vruchten
Vormingplus regio Brugge realiseert veel sociaal-culturele praktijken, in aller-
lei soorten en vormen. We zijn doeners. Soms staan we anderen bij van op de 
tweede lijn met raad en daad, soms gaan we zelf op de eerste lijn staan. De 
resultaten situeren zich op verschillende terreinen en worden omgezet in veel 
soorten sociaal-culturele praktijken: vorm volgt functie. We kiezen voor elke 
context de beste methode: lezingen, cursussen, projecten, trajecten, advies-
werk, tweedelijnswerk…  Bij Vormingplus is leren sociaal leren. De praktijken 
zijn innovatief en dragen bij aan gemeenschapsvorming en maatschappelijke 
beweging. We hebben aandacht voor diversiteit en duurzaamheid, we streven 
inclusie na, we stimuleren burgerschapsvorming.

Voorbeelden van onze praktijken vind je verspreid doorheen dit beleidsplan, 
maar ook in de Voortgangsrapporten, als “projectfiches”.

Vormingplus regio Brugge is een 
kleine, wendbare organisatie 

met een doorzichtige werking en 
korte communicatielijnen

Vorm volgt functie. We kiezen 
voor elke context de beste 

methode: lezingen, cursussen, 
projecten, trajecten, advieswerk, 

tweedelijnsfunctie...

resultaten, publiek

inclusief

duurzaamheid
diversiteit

innovatie

sociaal leren

maatschappelijk
activerend

burgerschapsvorming

gemeenschapsvorming
cultuur

creatief

vrijwilligers
freelancers

TEAM
raad van 
bestuur

algemene 
vergadering

realisatie, team

voedingsbodem
decreet

missie

regiokennis
sociaal-culturele
methodiek

kwal i te i tszorg
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2. EEN INHOUDELIJK PLAN

2.1. Missie en visie
De Vormingpluscentra herschreven in het voorjaar van 2018 hun gemeenschap-
pelijke missie en visie. Vormingplus regio Brugge sluit zich hier volmondig bij 
aan. We vinden het belangrijk en betekenisvol dat we een heldere missie en 
visie hebben én dat die missie en visie gedeeld wordt tussen alle Vormingplus-
centra.

Missie
Vormingplus, dat zijn wij. Dertien pluralistische sociaal-culturele organisaties 
actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen streven we naar een 
duurzame, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.

VOLUIT VOOR DE REGIO’s…
Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de inwoners 
en organisaties in onze regio’s, dat is wat telt voor ons. Rond die maatschappelij-
ke thema’s en ontwikkelingen ondernemen we actie.

VERSTERKEN
We creëren een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen, dat is 
onze expertise. We brengen mensen in hun vrije tijd samen en versterken hen, 
als gemeenschap, groep en individu. 

VERANDEREN
Maatschappelijke dynamiek, daar is het ons om te doen. Daarom laten we 
kritische stemmen horen en stimuleren we sociale innovatie. Altijd met volle 
aandacht voor wat in de toekomst anders en beter kan.

VERBINDEN
We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en 
samenwerken zijn onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van 
organisaties, burgerinitiatieven, steden en gemeenten… Ieder zet zijn eigen 
sterktes in. Elkaar aanvullen is een troef.

Visie

VOOR IEDEREEN
Iedereen mee aan boord, dat is wat we willen. Iedereen is voor ons gelijkwaar-
dig. Elke volwassene moet de kans krijgen te leren en deel te nemen aan het 
sociale en culturele leven.

VOOR VERNIEUWING
We houden van methodes die verrassen en het verschil maken. Met zowel 
vernieuwende experimenten als beproefde werkwijzen maken we onze ambities 
waar.

VOOR VERSCHIL
De waarde van het verschil, daarvan zijn we overtuigd. Respect voor verschil-
lende visies, diverse levensbeschouwingen en uiteenlopende achtergronden 
zien we als basis voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.



9

Tussendoor
Hop, de fiets op! Wanneer fietsen vrijheid is
 
uit: Bond Moyson Magazine, maart 2018

Met de fiets de stad in, 
de kinderen oppikken, 

boodschappen doen... het 
is een stevige stap richting 

zelfredzaamheid.  Samen 
met VIVA-SVV en de 

Diversiteitsdienst organiseert 
Vormingplus fietscursussen voor 

volwassenen.

Op de fiets springen is heerlijk: in alle vrijheid 

kan je, met de wind in je haren, gaan waar 

je wil. Maar lang niet iedereen kan fietsen. 

Sommige mensen durven de fiets niet meer op 

na een ongeval. Anderen hebben nooit leren 

fietsen. Zonder fiets mis je echter veel. Snel 

een boodschap doen, op het werk raken, of met 

de kinderen fietsen.

In Brugge richten we daarom een fietscursus 

in, waar je op jouw tempo (opnieuw) leert 

fietsen. Je leert je evenwicht houden, starten, 

remmen, bochten nemen en de wegcode. 

Daarna gaan we de straat op. Zo raak je stilaan 

vertrouwd met je fiets.

Op het einde van de cursus kan je alleen fiet-

sen en krijg je jouw fietsdiploma.

Deelneemster Marwa vertelt: “Ik ben met mijn 
gezin gevlucht uit Syrië. Daar leerde ik nooit 
fietsen. Ik volg deze cursus omdat het mijn 
droom is om ooit met mijn kinderen in een 
bakfiets te rijden.”
Vrijsilligster Chris vertelt: “Tijdens een infover-
gadering maakte ik kennis met Erik, die al jaren 
ervaring had met het begeleiden van de fiets-
cursus. Hij hielp mee de nieuwe vrijwilligers en 
de cursisten te coachen en motiveren. Het zien 

van de stralende, dankbare gezichten van de 
deelnemers na elk behaald succesje is voor mij 
telkens hartverwarmend. En op het einde van 
de cursus kon iedereen fietsen, zelfs voor wie 
het evenwichtsgevoel verre van evident was. 
Super!”
Deelnemer Nick vertelt: “Als kind ben ik nooit 
aangespoord om te leren fietsen, en ik heb 
er ook nooit nood aan gehad. Tot mijn auto 
onlangs stuk ging. De fabriek waar ik werk, 
ligt 8 kilometer van mijn deur. Dat is anderhalf 
uur wandelen, en er rijdt geen bus heen. Voor 
mensen die hun twijfels hebben om deel te 
nemen: ik zou het iedereen aanraden. Laat je 
niet tegenhouden door schaamte, want eens 
het euvel verholpen is, ben je zo blij.”
Wil je net als deelnemers Nick en Marwa leren 

fietsen? Of jeukt het om net als Chris de handen 

uit de mouwen te steken en te helpen in de 

begeleiding van de fietscursus? Dan ben je 

welkom. Indien je geen eigen fiets hebt, kan je 

een fiets van ons gebruiken.

De fietscursus is een initiatief van de Diver-

siteitsdienst stad Brugge, Vormingplus en 

VIVA-SVV-West-Vlaanderen.

2.2. Contextanalyse
In dit hoofdstuk duiden we aan op welke manier Vormingplus zich verhoudt tot 
de omgeving waarin ze haar werking ontplooit. Het hoofdstuk bestaat uit een 
algemene maatschappelijke analyse en een analyse van de regio Brugge.

2.2.1. Algemene maatschappelijke analyse
De Vormingpluscentra en SoCius schreven een gemeenschappelijke maat-
schappelijke contextanalyse. De volledige tekst vind je in bijlage 4. We vatten 
hier een aantal domeinen die van belang zijn voor de werking van Vormingplus 
samen.

Om te beginnen zijn er demografische veranderingen: de bevolking neemt toe, 
vergrijst en wordt diverser.

De economie blijft groeien, maar de toekomst kondigt zich als onzeker aan, 
onder meer door de Brexit, de vraag of het pensioenstelsel betaalbaar blijft of 
het afnemend belang van het Westen in de wereld. Er is een dualiteit op de ar-
beidsmarkt in België: enerzijds zijn er tekorten, anderzijds is er een grote groep 
werklozen die niet aan de slag raakt. Ondertussen is een stille revolutie bezig: er 
wordt volop geëxperimenteerd met circulaire economie, deeleconomie en het 
verkopen van “gebruik” in plaats van “bezit”.
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Het samenleven staat onder druk omwille van de individualisering, de super-
diversiteit en de sociale ongelijkheid. In België blijft de ongelijkheid beperkt, 
op wereldschaal is ze enorm. De kinderarmoede in België stijgt. Het subjectief 
welzijnsgevoel neemt licht af, het aantal mensen met psychische problemen 
neemt toe.

Het gemiddelde onderwijsniveau is in de laatste decennia gestegen, maar laag-
geletterdheid blijft een hardnekkig probleem. De participatie aan niet-formeel 
leren in Vlaanderen ligt onder het Europese gemiddelde. De technologische 
evolutie verandert de manier waarop mensen zich verenigen en vereist andere 
vormen van leren en kennis.

Ook het ecologische vraagstuk staat op de agenda: de ommekeer naar her-
nieuwbare energie, duurzaam ruimtegebruik, duurzame mobiliteit… moet de 
volgende jaren gerealiseerd worden om niet in ernstige problemen te komen.

De politieke orde in de wereld en Europa is onstabiel. Het vertrouwen in de 
Belgische politiek is niet groot. Het maatschappelijk engagement verandert van 
vorm. Het klassieke verenigingsleven kalft af. De overheid trekt zich op een aan-
tal terreinen terug, de relatie tussen middenveld en overheid verandert.

2.2.2. Een beschrijving van de regio Brugge
We focussen in dit hoofdstuk op het beschrijven van de situatie in de regio. We 
baseren ons op cijfers, maar niet alleen daarop. We beschrijven hoe de eigen-
heid van de regio tot uiting komt. We zoomen met een “speeddate” in op de tien 
gemeenten van de regio. We hebben het over socio-economische en socio-de-
mografische aspecten; over de burger, de politiek en het bestuur; over kwetsba-
re groepen en etnisch-culturele minderheden, over het culturele en educatieve 
veld; over het middenveld.

We baseren ons op cijfermateriaal uit verschillende bronnen, op de input van 
onze stakeholders en op onze eigen kennis en ervaring. De bevolkingscijfers 
2019 zijn te vinden op de website van de federale overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken. Verder deden we een beroep op cijfers aangeleverd door Steunpunt Data 
en Analyse van de provincie West-Vlaanderen, de West-Vlaamse Kansarmoe-
de-atlas (editie 2017), de Lokale inburgerings- en integratiemonitor (editie 2018), 
de gemeente- en stadsmonitor (editie 2018) en “West-Vlaanderen ontcijferd – 
Sociaal-economisch profiel van de provincie” (editie 2018). Een gedetailleerde 
opgave van de bronnen vind je in de bronnenlijst in bijlage 13.

Een kennismaking met de regio Brugge
De regio Brugge bestaat uit de tien gemeenten van het arrondissement Brugge. 
Centraal in de regio ligt centrumstad Brugge, hoofdstad van West-Vlaanderen 
en de vierde stad van Vlaanderen na Brussel, Antwerpen en Gent. Drie kleinere 
steden met een bescheiden centrumfunctie liggen wat verder van Brugge: Knok-
ke-Heist, Blankenberge en Torhout. Oostkamp, Zedelgem, Beernem, Jabbeke, 
Damme en Zuienkerke liggen in een kring rond Brugge. Deze zes gemeenten 
zijn sterk op Brugge gericht, omvatten deelgemeenten die deel uitmaken van de 
agglomeratie Brugge (zoals Varsenare, Sijsele, Oostkamp, Loppem...) en enkele 
meer landelijke kernen (Ruddervoorde, Veldegem, Moerkerke, Aartrijke…).

Enerzijds is de regio Brugge een logisch en coherent geheel. Anderzijds respec-
teert de indeling in Vormingplusregio’s niet ten volle de socio-demografische 
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realiteit van West-Vlaanderen. De aantrekkingskracht van centrumstad Brugge 
overschrijdt de Vormingplus-regio, en is voelbaar in de hele provincie en zelfs tot 
in de aangrenzende Oost-Vlaamse gemeenten als Maldegem of Aalter. Een aan-
tal gemeenten die op Brugge gericht zijn, behoren niet tot de Vormingplus-regio 
Brugge. Bovendien voelen West-Vlamingen hun provincie aan als een logische 
eenheid. Dat West-Vlaanderen bestaat uit drie Vormingplus-regio’s, zorgt soms 
voor verwarring.

De regio Brugge is de kleinste Vormingplus-regio van Vlaanderen en telde op 
1 januari 2019 282.041 inwoners. Er wordt verwacht dat de bevolking zal blijven 
groeien, zij het minder snel dan in de rest van de provincie of in Vlaanderen. De 
bevolking van het arrondissement nam tussen 2004 en 2014 toe met 2,4%, wat 
trager is dan in heel West-Vlaanderen (3,6%) of Vlaanderen (6,6%).

De regio Brugge wordt iets harder getroffen door de vergrijzing dan andere stre-
ken in Vlaanderen: het aandeel ouderen is iets hoger en het aandeel jongeren 
is iets lager dan elders. De daling van het aantal inwoners in de middengroep 
(45-64-jarigen) zal in Brugge de komende jaren wellicht iets sterker zijn dan in de 
rest van West-Vlaanderen. Dat Brugge geen studentenstad is, speelt hierin mee. 
Er zijn wel enkele hogescholen, maar geen universiteit en weinig jongerencul-
tuur, zodat veel jonge, hoogopgeleide mensen naar Gent en andere steden in het 
binnenland verhuizen. Tegelijkertijd is er in alle kustgemeenten een “grijze im-
migratie”, gepensioneerden uit het binnenland komen zich aan de kust vestigen. 
Nergens in Vlaanderen gaat de vergrijzing zo snel als in de kustgemeenten.

Speeddate met de tien gemeenten van de regio
We zoomen even in op elke gemeente van de regio. De context verschilt im-
mers grondig van gemeente tot gemeente en zelfs binnen één gemeente zijn er 
verschillen tussen groepen, wijken, deelgemeenten en omstandigheden. We 
groeperen de cijfers in één tabel, in bijlage 5.

Beernem
Beernem is een landelijke gemeente met 15.759 inwoners. Er is veel open 
ruimte en natuur, bijvoorbeeld het grote bosgebied waar het provinciaal domein 
Bulskampveld deel van uitmaakt. Er zijn geen kansarme buurten in Beernem, het 
aandeel geboorten in kansarme gezinnen is laag. Het aandeel mensen met een 
buitenlandse herkomst is klein en groeit langzaam. Beernem heeft een goede 
culturele infrastructuur: een ontmoetingscentrum, een bibliotheek, een dien-
stencentrum. Vormingplus heeft contacten met alle relevante actoren (OC, bib, 
GROS, Velt, het Zorgoverleg...) en is aanwezig in het Ontmoetingscentrum en de 
bibliotheek met een gezamenlijk ontwikkeld, aanvullend aanbod.

Blankenberge
Blankenberge is een kleine centrumstad met 20.419 inwoners. De bevolking 
groeit er snel (+10,4% tussen 2004 en 2014). De stad bestaat enkel uit de ag-
glomeratie Blankenberge-Uitkerke en omvat geen landelijke deelgemeenten. 
Blankenberge kampt met een ernstig probleem van kansarmoede. Het hele 
centrum wordt beschouwd als kansarme buurt, één op drie kinderen wordt in 
een kansarm gezin geboren. De tewerkstellingsgraad en het belastbaar inkomen 
per inwoner liggen een stuk onder het gemiddelde voor gelijkaardige gemeen-
ten. 11,9% van de inwoners is van vreemde herkomst (de helft van die mensen 
is van Europese afkomst). Ruim één op vier van de kinderen onder 5 jaar is van 
vreemde afkomst en bijna 15% spreekt thuis geen Nederlands. Blankenberge 

De regio Brugge is de kleinste 
Vormingplusregio van Vlaanderen 
en telde op 1 januari 2019 282.041 

inwoners.
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beschikt over goede culturele infrastructuur, met een Cultuurcentrum (cat C, het 
“Casino”), een bibliotheek en een dienstencentrum (De Bollaard). Vormingplus 
heeft contacten met heel wat actoren (CC, DC, bib, de kinderarmoede-coördina-
tor, de Milieudienst, Velt, Gezinsbond, Sint-Vincentiusvereniging, het OCMW, de 
seniorenraad…) en is aanwezig in het Cultuurcentrum en de bibliotheek met een 
gezamenlijk ontwikkeld aanvullend aanbod.

Brugge
Brugge is de hoofdstad van West-Vlaanderen en telt 118.241 inwoners. Brugge 
bestaat uit de historische kern Brugge met daarrond een reeks deelgemeenten, 
die vaak een even grote of zelfs grotere bevolking hebben dan de binnenstad: 
Assebroek, Sint-Kruis, Sint-Pieters, Sint-Jozef, Sint-Andries, Sint-Michiels. Ook 
Zeebrugge en de polderdorpen Lissewege, Zwankendamme en Dudzele maken 
deel uit van de stad Brugge. 
Brugge telt 8 kansarme buurten, in het centrum van de stad, Zeebrugge en 
Sint-Pieters. Eén op tien geboorten vindt plaats in een kansarm gezin. De 
tewerkstellingsgraad is iets hoger dan het gemiddelde voor de centrumsteden. 
12,4% van de inwoners is van vreemde herkomst, wat veruit het laagste cijfer 
van alle centrumsteden is, en een meerderheid van de vreemdelingen is uit de 
EU afkomstig. Het aandeel inwoners van vreemde herkomst stijgt licht. Opval-
lend is dat weinig nieuwkomers in Brugge blijven. Eén op vier van de Brugse 
kinderen onder 5 jaar is van vreemde afkomst en 12,7% spreekt thuis geen 
Nederlands. 
In de stad Brugge zijn toerisme, economie en cultuur met elkaar verweven. 
De stad heeft een lange culturele traditie en is de vestigingsplaats van enkele 
grote cultuurhuizen met een landelijke uitstraling: het Concertgebouw, Kaap, 
Cactus muziekcentrum… De stad heeft een grote en actieve bibliotheek, een 
Cultuurcentrum (Cat A, maar het biedt geen niet-formele educatie aan) en een 
netwerk van dienstencentra. Vormingplus heeft een eigen cursushuis, een pro-
jectwerking en in samenspraak met de andere culturele actoren een aanzienlijk 
eigen aanbod niet-formele educatie. Vormingplus werkt samen met actoren uit 
allerlei sectoren, te veel om hier op te sommen. De stad Brugge ondersteunt de 
professionele culturele spelers met een contractsubsidie. De stad Brugge is het 
enige lokale bestuur dat Vormingplus met een subsidie ondersteunt. De stad 
verwacht dat Vormingplus een substantieel aantal sociaal-culturele praktijken 
organiseert op Brugs grondgebied.

Damme
Damme is een landelijke gemeente met 11.991 inwoners tussen Brugge, Knok-
ke-Heist en de Nederlandse grens. De gemeente is rijk aan open ruimte, natuur 
en geschiedenis en heeft een grote toeristische aantrekkingskracht. Damme 
telt geen kansarme buurten, het aantal geboortes in kansarme gezinnen en het 
aandeel mensen met een buitenlandse herkomst is klein. De meeste vreemdelin-
gen zijn Europeanen (Nederlanders). Damme heeft een sterke culturele traditie 
en infrastructuur: het beschikt over een cultuurcentrum (de “Cultuurfabriek”) 
en een bibliotheek. De aanzuigkracht van Stad Brugge is heel sterk: Brugge ligt 
op amper vijf kilometer van de dichtst bevolkte deelgemeente Sijsele. Vorming-
plus heeft contacten met alle relevante actoren (CC, bib, OCMW, Den naturen 
blomme…) en is aanwezig in de Cultuurfabriek en de bib met een gezamenlijk 
ontwikkeld aanvullend aanbod.
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Jabbeke
Jabbeke is een kleine gemeente met 13.862 inwoners, aan de westrand van 
Brugge. Het omvat sterk op Brugge gerichte deelkernen (Varsenare) en landelij-
ke kernen (Zerkegem, Snellegem). 
Jabbeke telt geen kansarme buurten, er zijn weinig geboorten in kansarme 
gezinnen. Het aandeel mensen met een buitenlandse herkomst is klein en groeit 
nauwelijks. 
Jabbeke heeft een goede culturele infrastructuur (een “Vrijeteijdscentrum”), 
maar heeft het moeilijk om die infrastructuur in te vullen. Vormingplus heeft con-
tacten met alle relevante actoren (VTC, bib, Seniornet, Buurthuis / DC de Post…) 
en is aanwezig in het Vrijetijdscentrum en de bibliotheek met een gezamenlijk 
ontwikkeld en in hoofdzaak door Vormingplus gedragen aanvullend aanbod.

Knokke-Heist
Knokke-Heist telt 33.085 inwoners. Er wonen heel wat mensen die zich aan zee 
gevestigd hebben maar verder geen binding hebben met de regio. Het aantal 
“tweede-verblijvers” is fors: Knokke-Heist telt 17.000 wooneenheden voor inwo-
ners en 21.000 voor tweede-verblijvers. 
Deelgemeente Heist en het oude centrum van Knokke leunen qua sfeer aan 
bij Zeebrugge en Blankenberge. De gemeente telt vijf kansarme buurten, met 
name in Heist en centrum Knokke. Een geboorte op vijf vindt plaats in een 
kansarm gezin, het aandeel mensen van buitenlandse herkomst is vrij hoog in 
vergelijking met andere gemeenten uit de regio, maar bestaat voor twee derden 
uit Europeanen, vooral Nederlanders. 
Knokke-Heist heeft een bovenlokale culturele uitstraling, met als uithangbord 
het Cultuurcentrum Scharpoord (cat B). Het CC organiseert op eigen kracht 
een omvangrijk aanbod niet-formele educatie. Vormingplus heeft contacten 
met de belangrijkste actoren, gegroepeerd rond het CC. Met CC Scharpoord is 
afgesproken dat Vormingplus geen aanbod ontwikkelt in Knokke.

Oostkamp
Oostkamp is een gemeente ten zuiden van Brugge met 23.688 inwoners. Het 
omvat zowel woonkernen die sterk op Brugge gericht zijn (Oostkamp), als lande-
lijke kernen die eerder op Torhout gericht zijn (Ruddervoorde). In 2017 riep Het 
Nieuwsblad Oostkamp uit tot beste gemeente van Vlaanderen om in te wonen. 
Er zijn geen kansarme buurten in Oostkamp. Het aantal geboorten in kansarme 
gezinnen en het aandeel mensen met een buitenlandse herkomst is klein. 
Oostkamp heeft een goede culturele infrastructuur en een lange traditie: er 
is een Cultureel Centrum (De Valkaart) en een bibliotheek. Vormingplus heeft 
contacten met alle relevante actoren (Welzijnsschakels Tope en ‘t Gezelleke, 
OCMW, de Milieudienst, de Communicatiedienst, de Dienstencentra...) en is aan-
wezig in De Valkaart en de bibliotheek met een gezamenlijk ontwikkeld aanvul-
lend aanbod niet-formele educatie.

Torhout
Het kleine stadje Torhout telt 20.454 inwoners. Het ligt centraal in West-Vlaande-
ren en is door zijn ligging de vestigingsplaats van aantal verzorgende functies: 
onderwijs, ziekenhuis, cultuur. Torhout stelt zich op veel domeinen zelfstandig op 
en is duidelijk minder op Brugge gericht dan andere gemeenten in de regio. Het 
sluit eerder aan bij Midden-West-Vlaanderen (Lichtervelde, Roeselare). 
Torhout telt één kansarme buurt. Het aantal geboorten in kansarme gezinnen en 
het aantal inwoners van vreemde herkomst ligt wat hoger dan in de andere ge-
meenten van de regio. Eén op tien van de kinderen onder 5 jaar is van vreemde 
afkomst en één op twintig spreekt thuis geen Nederlands. 



Torhout heeft een goede culturele infrastructuur. Het beschikt over een Cultureel 
Centrum (cat C, “De Brouckère”) en een bibliotheek. Vormingplus heeft contac-
ten met een aantal actoren maar is niet aanwezig in Torhout met een aanbod.

Zedelgem
Zedelgem telt 22.822 inwoners en omvat net als Oostkamp, Damme en Beernem 
tegelijk kernen die heel sterk op Brugge gericht zijn (Loppem) en landelijke deel-
gemeenten (Aartrijke, Veldegem). 
Zedelgem telt geen kansarme buurten. Eén op tien van de geboorten vindt plaats 
in kansarme gezinnen. Het aandeel mensen met een buitenlandse herkomst is 
klein en groeit traag. 
Zedelgem heeft een goede culturele infrastructuur: er is een gemeenschaps-
centrum, een bibliotheek en drie dienstencentra. Vormingplus heeft contacten 
met alle relevante actoren (OC, DC, bib, Velt, de Milieudienst, de Archiefdienst, 
Sociaal Huis, de Dienstencentra, het Beleefde Genot…) en is aanwezig in onder 
meer de bibliotheek en de dienstencentra met een gezamenlijk ontwikkeld aan-
vullend aanbod.

Zuienkerke
Zuienkerke is de kleinste gemeente van de regio, met amper 2.720 inwoners. Het 
bestaat uit vier dorpen in de polders tussen Brugge en Blankenberge. 
Zuienkerke heeft geen kansarme buurten, het aantal geboorten in kansarme 
gezinnen en het aandeel mensen met een buitenlandse herkomst is laag. 
Zuienkerke werkt op cultureel gebied samen met Blankenberge, heeft een 
bibliotheek (filiaal van de Blankenbergse bib) en in elke deelkern een plek waar 
verenigingen terecht kunnen. De gemeente heeft enkel een culturele raad, geen 
cultuurdienst. Vormingplus onderhoudt contacten via de Culturele Raad. De 
gemeente is te klein om een open aanbod uit te werken.
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We werken hiervoor samen met het 
OCMW van Brugge.

Een woordje uitleg over onze 
naam
Zinderin(g)! Hierin hoor je: we hebben 
zin d’er in! Zin, goesting, verlangen, 
er graag bij zijn, er deugd van 
hebben… Hier voel je een zindering. 
Hier beweegt iets, hier ontstaan 
vriendschappen, hier hoor je ideeën 
en verhalen van anderen, hier leer 
je nieuwe dingen, hier is een goede 
‘vibe’. Bovendien is het erg zin-vol...

Een beetje geschiedenis
Zinderin(g) is ontstaan op vraag van 

dames die de cursus ‘Uitstraling’  met 
het moto  ‘Zeker van je binnenkant, 
stralend aan je buitenkant’ gevolgd 
hebben. Dit is een cursus die elk 
najaar gegeven wordt door Vorming-
plus voor dames die beroep doen 
op ondersteuning van het ocmw. 
Zij worden doorverwezen door hun 
sociaal assistent. In die weken zetten 
dames vaak wonderlijke stappen terug 
naar de ‘buitenwereld’. Samen zijn 
met vrouwen die in hetzelfde schuitje 
zitten doet deugd. Samen stilstaan bij 
wat dit met je doet en hoe je je leven 
in handen kan nemen brengt je dichter 
bij elkaar. Voorzichtig worden vriend-
schapsbanden gesmeed. Hier ontstaat 

Tussendoor
Zin d’er in(g)
Vormingplus stond in 2013 mee aan de wieg van het sociaal project “Zindering”. 



de durf om weer naar buiten te komen 
en fier te zijn op jezelf. Tien weken is 
kort om daarna alleen verder te gaan 
en telkens kwam de vraag naar een 
vervolg.

OCMW en Vormingplus vingen deze 
signalen op en besloten om samen de 
schouders onder een nieuw project 
te zetten. Met een een 15-tal van die 
vrouwen gingen we op een creatie-
ve manier aan de slag om ideeën en 
verwachtingen te verzamelen om vorm 
te geven aan het nieuwe project.

Wat is de bedoeling van Zinderin(g)
– een kans om andere vrouwen te 

ontmoeten
– een kans om nieuwe talenten te 

ontdekken
– een kans om jouw talenten te gebrui-

ken
– een kans om iets bij te leren
– een kans om je samen te amuseren
– een plaats om vriendschappen op te 

bouwen
– een plaats waar ruimte is voor eigen 

inbreng,
– een plaats voor openheid en ver-

draagzaamheid
– een plaats waar respect, eerlijkheid 

en vertrouwen heerst
– een plaats waar je zelfvertrouwen 

weer kan groeien
– een plaats waar je jezelf mag zijn 

zonder schroom of schone schijn
– een manier om tijd te maken voor 

jezelf
– een vertrekpunt om weer meer onder 

de mensen te komen
– een vertrekpunt om aanknoping te 

zoeken bij andere groepen en activi-
teiten in Brugge

Hoe word je een deel van Zinderin(g)?
Deelname aan Zinderin(g) doet 
men volledig uit eigen wil en zonder 
verplichting. Zinderin(g) is in eerste 
instantie bedoeld voor vrouwen die 
de cursus ‘Zeker van je binnenkant, 
stralend aan je buitenkant’ gevolgd 
hebben en die elkaar graag willen 
blijven ontmoeten. Daarnaast kunnen 

ook andere vrouwen aansluiten als 
hun maatschappelijk werk(st)er, of een 
andere toeleider denkt dat ze er deugd 
zouden van hebben. Zinderin(g) is een 
open groep waarbij vrouwen op elk 
moment kunnen instappen of uitstap-
pen.  Wie deelneemt, engageert zich 
om wekelijks te komen.

Waar komen we samen?
Onze vaste stek is na enkele om-
zwervingen voorlopig te vinden in het 
Vormingplushuis. Begin 2020 vinden 
we een nieuw onderkomen in het 
dienstencentrum Den Heerd dat nu 
nog volop in opbouw is. Het feit dat we 
ingebed zullen zijn in het dienstencen-
trum zal het nog gemakkelijker maken 
voor de vrouwen om over het muurtje 
te kijken en deel te nemen aan het 
sociale leven in de wijk.

Welke activiteiten doen we?
We maken per trimester samen een 
programma op. Vrije ontmoetingsmo-
menten wisselen elkaar af met georga-
niseerde activiteiten. Een kookles, een 
yoga-initiatie, een museumbezoek, een 
uitstap. Het kan allemaal. Soms neemt 
iemand uit de groep het voortouw, 
soms komt er een externe lesgever of 
neemt de educatieve medewerkster 
van Vormingplus de leiding.

De begeleiding
Twee maatschappelijk werksters van 
het OCMW en één educatief mede-
werkster van Vormingplus, staan in 
voor de begeleiding en de organisatie. 
Zij werken samen als team en wisse-
len elkaar af indien nodig.

Loes Vandenberge, maatschappelijk 
werkster, vertelt:
Zinderin(g) geeft tijd om te ontmoe-
ten bij een lekker kopje koffie, ruimte 
om talenten te (her)ontdekken, thuis 
komen in een gezellige omgeving, 
samen leren van en met elkaar. We 
willen een lichtpunt zijn voor dames 
die sociaal en financieel kwetsbaar 
zijn. We bieden een luisterend oor en 
ondersteunen waar nodig. Bovenal is 

15



16

Elementen van een socio-economische kijk
De regio Brugge heeft geen industrieel verleden en ook vandaag is de industri-
alisatiegraad (de verhouding tussen het aantal loontrekkers en zelfstandigen in 
de industrie tegenover het totaal van de bevolking) een stuk lager dan in de rest 
van de provincie West-Vlaanderen. Dit wil niet zeggen dat de regio sociaal-eco-
nomisch niet welvarend is, integendeel. De socio-economische indicatoren voor 
de regio scoren boven het Vlaamse gemiddelde. Dat is zo voor bijvoorbeeld de 
werkzaamheidsgraad, het gemiddeld aantal openstaande vacatures per 100 
niet-werkende werkzoekenden of het belastbaar inkomen per inwoner. Die re-
latieve welvaart heeft de regio te danken aan een omvangrijke pendelarbeid en 
troeven als het toerisme (aan de kust, in en rond werelderfgoedstad Brugge), de 
haven van Zeebrugge en een sterk uitgebouwde zorgsector (1 op 5 werknemers 
werkt in de ruime zorgsector, het OCMW van Brugge is een van de grootste 
werkgevers van West-Vlaanderen). Vaak is enkel Blankenberge een uitzonde-
ring: veel indicatoren scoren daar slechter dan het Vlaamse gemiddelde.

De burger, de politiek en het bestuur
Uit de gemeentemonitor blijkt dat de inwoners van de regio tevreden zijn over 
de woonkwaliteit in hun gemeente. De regio is welvarend, er is veel groen en 
open ruimte, blijft gespaard van grote samenlevingsproblemen, heeft een groot 
en kwalitatief cultureel en vrijetijds-aanbod. Op aspecten als de tevredenheid 
over het culturele aanbod, het bibliotheekbezoek, het vertrouwen in de overheid, 
het samenleven of het veiligheidsgevoel scoort de regio Brugge vaak boven het 
Vlaamse gemiddelde. Enkel Blankenberge en in mindere mate Torhout en Jabbe-
ke, springen uit de band: mensen wonen er minder graag, zijn wat minder tevre-
den over cultuur en overheid, het onveiligheidsgevoel is er wat hoger. Torhout en 
Jabbeke sluiten aan bij het Vlaamse gemiddelde, Blankenberge scoort slechter. 
Die slechtere tevredenheidsscore gaat in Blankenberge en Torhout samen met 
mindere scores rond socio-economische factoren als beschikbaar inkomen en 
werkgelegenheid.
De lokale besturen staan voor heel wat uitdagingen. Er stelt zich een probleem 
van bestuurlijke slagkracht: gemeenten als Zuienkerke, Jabbeke en Damme, 

De socio-economische 
indicatoren voor de regio scoren 
boven het Vlaamse gemiddelde.

Op tevredenheid over het 
cultuuraanbod, bibliotheek-

bezoek, vertrouwen in de 
overheid, samenleven of 

veiligheidsgevoel scoort regio 
Brugge boven het Vlaamse 

gemiddelde.

de maandagochtend voor vele dames 
met stip aangeduid in hun agenda, 
een vaste weekinvulling waar ze naar 
uit kijken. Het is een verrijking om als 
begeleidster de dames te zien groeien 
en openbloeien. Voor enkele dames 
is het een tijdelijke opstap naar een 
tewerkstelling, vrijwilligerswerk of een 
ander activeringstraject. Voor velen de 
start van blijvende vriendschappen.

September 2019
We zien vol enthousiasme de toekomst 
tegemoet. Sinds de omvorming van 
het Brugse OCMW tot zorgvereniging 
Mintus lijkt er wat te bewegen. Waar 
vroeger alleen vrouwen konden toe-
geleid worden via het OCMW, kan de 

toeleiding nu veel ruimer. Het criterium 
dat gehanteerd wordt is de nood aan 
sociale contacten en een zinvolle 
tijdsinvulling. Maar bovenal blijft het 
belangrijk dat de vrouwen nadat ze 
een duwtje in de rug gekregen hebben, 
op vrijwillige basis blijven komen. Al-
leen zo kunnen we die vrouwen onder-
steunen in hun eigen beslissingsrecht 
en zelfwaardegevoel en kunnen ze 
zich als persoon gewaardeerd weten. 
Ons project kadert nu helemaal in de 
algemene visie van de stad Brugge 
die streeft naar een warme, sociale 
leefomgeving voor iedereen, ook voor 
wie uit de boot dreigt te vallen. En daar 
werkt Vormingplus graag aan mee.
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maar misschien ook Beernem en zelfs Blankenberge worden geconfronteerd 
met thema’s waar de bescheiden gemeentelijke administratie niet voldoende 
tegen opgewassen is: diversiteit, ruimtelijke ordening en mobiliteit, economi-
sche ontwikkeling, armoedebestrijding. Hier en daar is er ad-hoc samenwerking 
ontstaan, maar de samenwerking groeit traag en is niet gebiedsdekkend. Er 
is bovendien weinig territoriale homogeniteit te zien in de samenwerking. De 
politiezones zijn de oudste vorm van samenwerking: Blankenberge-Zuienkerke, 
Damme-Knokke-Heist, Beernem-Oostkamp-Zedelgem (zone “Het Houtsche”), 
Gistel-Ichtegem-Jabbeke-Oudenburg-Torhout (zone “Kouter”). RESOC, het 
streekontwikkelingsfonds, is actief in 17 gemeenten van Noord-West-Vlaande-
ren rond Streekbeleid, bovenlokaal zorg- en welzijnsbeleid, arbeidsmarktbeleid. 
Raakvlak, de voormalige Brugse stedelijke dienst voor archeologie, is uitge-
groeid tot Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed Dienst (IOED), waaraan ook 
Beernem, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp, Torhout en Zedelgem par-
ticiperen. Zeven gemeenten (Torhout, Zedelgem, Gistel, Oudenbrug, Ichtegem, 
Koekelare, Kortemark) werken intergemeentelijk samen rond cultuur in “Ginter”. 
Ook tussen Blankenberge en Zuienkerke is er een intense samenwerking rond 
cultuur en bibliotheek. Er is een welzijnsoverleg tussen Torhout, Beernem, Brug-
ge, Oostkamp, Jabbeke, Zuienkerke, Damme en Blankenberge, wat een kans 
inhoudt dat er ooit rond thema’s zoals diversiteit of vrijetijdsparticipatie wordt 
samengewerkt. In het najaar van 2019 kondigden Brugge en Damme aan te gaan 
samenwerken rond cultuur.

Er is dus wat gemeentelijke samenwerking rond cultuur, maar we hebben toch 
de indruk dat de regio een achterstand heeft. De leemte die gevallen is door het 
terugtrekken van de provincie is niet opgevuld door intergemeentelijke samen-
werking. Enerzijds verwachten de gemeenten rond Brugge een meer actieve, 
sturende opstelling van Brugge, anderzijds leeft er een vrees voor verlies van 
autonomie. Vormingplus vindt dat samenwerking tussen Brugge en de buur-
gemeente (Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke, Zuienkerke) een 
duidelijke winst op het terrein kan opleveren rond thema’s als cultuur, diversiteit, 
de uit-pas of de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie.

Kwetsbare groepen in de regio Brugge
Om een zicht te krijgen op kansarmoede is de West-Vlaamse kansarmoedeatlas 
met de bijhorende gemeentelijke steekkaarten een onmisbaar werkinstrument. 
De atlas geeft een gedetailleerd lokalisering van waar armoede zich voordoet 
en hoe ze zich manifesteert. De atlas clustert 39 indicatoren tot vier terreinen: 
demografie, huisvesting, onderwijs en werkloosheid. Per buurt werd een sco-
re berekend en als een buurt op drie of vier dimensies slecht scoort wordt ze 
beschouwd als kansarm.

Het zwaartepunt van de kansarmoede in West-Vlaanderen ligt aan de kust (in 
alle kustgemeenten, met Oostende voorop), in stedelijke centra als Kortrijk, 
Roeselare en Brugge, en in kleinere gemeenten in het zuiden van de provincie of 
langs de Franse grens (Menen, Wervik, Izegem). Zowat alle indicatoren wijzen in 
dezelfde richting: de Inburgeringsmonitor, bijvoorbeeld, als het gaat over kansar-
me geboortes, verhoogde tegemoetkoming in ziekteverzekering, werkloosheid of 
werkgelegenheidsgraad, het gemiddelde inkomen. De groene rand rond Brugge 
is welstellend, er zijn nauwelijks kansarmoedeproblemen in Damme, Beernem, 
Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en Zuienkerke. De problemen zijn duidelijker te 
herkennen in Brugge (in het centrum van de stad en in deelgemeenten Sint-Pie-
ters en Zeebrugge), maar ook in het centrum van Torhout, Heist, Knokke en 
vooral Blankenberge.

Er is weinig gemeentelijke 
 samenwerking rond cultuur. 

Nergens is de uitpas 
in gebruik
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Volgens Samenlevingsopbouw is kansarmoede in de regio Brugge een stabiel, 
structureel gegeven en doet het zich ook voor in gemiddeld rijke gemeenten. De 
kansarmoede bestaat in verschillende vormen: generatie-kansarmoede aan de 
kust en in de stad Brugge, verborgen armoede in landelijke gebieden (ook in de 
rijke groene rand rond Brugge), en gekleurde armoede. De economische crisis 
van de laatste jaren doet de armoede toenemen. De armoede in de regio neemt 
niet de proporties aan van de grootstedelijke kansarmoede in Oostende, Gent, 
Brussel of Antwerpen. Enkel Blankenberge benadert die intensiteit van proble-
men.

Onder impuls van het OCMW van Brugge is sinds 2003 een modelwerking rond 
Vrijetijdsparticipatie opgebouwd. Vandaag is de werking van het Brugse Net-
werk verankerd in het beleid en in de sectoren cultuur, jeugd en sport. In 2019 
zijn er ook erkende netwerken actief in Blankenberge, Damme, Knokke-Heist, 
Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Vormingplus is al van bij de oprichting van het 
Brugse netwerk betrokken bij de werking en participeert tot op vandaag aan de 
stuurgroep. In de periode dat er ook een stuurgroep was in Zedelgem, partici-
peerde Vormingplus ook aan die stuurgroep.

In de regio Brugge is er één penitentiair complex. Het CAW en de Rode Antraciet 
organiseren er vormende en sociaal-culturele activiteiten. Werken in de gevan-
genis van Brugge is een moeizame opdracht, omwille van het personeelsgebrek 
bij de partnerorganisaties en het strenge gevangenisregime.

Etnisch-culturele minderheden in de regio Brugge
Diversiteit is in de regio Brugge een minder groot thema dan elders in Vlaande-
ren, het is een recenter fenomeen en het uit zich ook binnen de regio op ver-
schillende manieren. Alle cijfers uit de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor 
liggen ver onder het Vlaamse gemiddelde. 4,4% van de inwoners van het arron-
dissement Brugge is geen Belg. Dat is minder dan het West-Vlaamse (4,7%), 
het Vlaamse (8,4%) en het Belgische gemiddelde (11,7%). Enkel in Brugge, 
Blankenberge en Knokke-Heist liggen de cijfers wat hoger dat het gemiddelde 
in het arrondissement. Ook het aandeel personen van buitenlandse herkomst ligt 
beduidend lager dan elders in Vlaanderen: het is het hoogste in de stad Brugge 
met 12,4% en het laagste in de groene rand rond Brugge, met bijvoorbeeld 4,7% 
in Beernem. Het percentage kinderen tot 5 jaar van buitenlandse herkomst is 
aanzienlijk, maar ook dit cijfer ligt ver onder het Vlaamse gemiddelde: laag in de 
groene gordel rond Brugge (5 à 10%), wat hoger in Brugge (24,7%) en Blanken-
berge (27,9%) en nog hoger in de vergrijzende gemeente Knokke-Heist (39,8%).

Ook de herkomst van de groepen van niet-Belgische oorsprong is anders dan in 
andere streken van Vlaanderen. West-Vlaanderen was tot diep in de twintigste 
eeuw een emigratie-regio. De arbeidsmigratie tot 1973 is aan West-Vlaanderen 
voorbij gegaan, waardoor er geen betekenisvolle aanwezigheid is van mensen 
van Italiaanse, Turkse of Marokkaanse afkomst. Inwijking van buiten de Europe-
se Unie is pas vanaf het einde van de jaren ‘80 van de twintigste eeuw op gang 
gekomen in de regio Brugge. De aard van die immigratie is dezelfde als elders 
in Vlaanderen: enerzijds arbeidsmigratie uit Oost-Europa en anderzijds vluchte-
lingen uit de hele wereld. De grootste groepen zijn mensen uit de Europese Unie 
(Nederlanders, Fransen, Polen, Roemenen, Portugezen). De regio grenst aan 
Nederland, daardoor zijn in de meeste gemeenten de Nederlanders veruit de 
grootste groep. Het aandeel van mensen uit landen met een hoge HDI (Human 
Development Index) is groter dan elders. In slechts twee gemeenten behoort 
een niet-Europese groep tot de vijf van grootste groepen niet-Belgen: de Nepa-
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lezen in Brugge zijn met 0,2% de vijfde groep, na de Nederlanders, Roemenen, 
Polen en Fransen; de Afghanen zijn in Blankenberge met 0,2% van de bevolking 
de vierde groep, na de Nederlanders, Roemenen en Polen.

De recente immigratie, bijvoorbeeld van gezinsvormers en vluchtelingen of 
subsidiair beschermden, bestaat net als elders in Vlaanderen uit zeer veel 
nationaliteiten. Superdiversiteit bestaat dus ook in de regio Brugge. Opvallend is 
dat slechts 38% van de groep erkende vluchtelingen die in Brugge toekomen in 
de stad blijft wonen. Dat is na Turnhout het grootste percentage “vertrekkers” in 
Vlaanderen. In Oostende, bijvoorbeeld, blijft 74% in de stad wonen. Het aandeel 
van mensen van niet-Belgische oorsprong groeit aan een bescheiden tempo: 
tussen 2009 en 2016 in de meeste gemeenten met 1 à 2% en wat sneller in Brug-
ge, Blankenberge en Knokke-Heist, met 3 à 4%.

Er is kansarmoede onder mensen met een niet-Belgische achtergrond, maar 
ook die armoede is iets minder groot dan elders. De bescheiden percentages 
verbergen dat het aantal mensen uit de minst ontwikkelde landen in de drie 
West-Vlaamse centrumsteden in absolute cijfers ongeveer groot is: 5807 in 
Kortrijk, 6750 in Brugge en 7103 in Oostende. Er is dus wel degelijk een probleem: 
er is ook in Brugge een kwetsbare groep die aandacht nodig heeft om een stap 
vooruit te kunnen zetten.

De houding tegenover andere culturen, zoals die te lezen is in de gemeentemo-
nitor, wijkt niet af van het Vlaamse gemiddelde. Met dat verschil dat diversiteit 
niet gezien wordt als een lokaal thema. De doelgroep is versnipperd en weinig 
zichtbaar. Je kan het thema diversiteit negeren: je wordt er niet mee geconfron-
teerd zoals in Brussel, Antwerpen, Gent, of zelfs in Oostende, Kortrijk of Roese-
lare. Er zijn geen wijken waar de doelgroep geconcentreerd samenwoont en die 
door de publieke opinie of het beleid aanzien worden als “probleemwijken”.

De beleidsaandacht voor het thema is beperkt. Er is een te beperkte visie, te 
weinig ervaring en te weinig inzet op de eerste lijn bij de lokale besturen. Enkel 
in de stad Brugge is de bevoegdheid “diversiteit” toegewezen aan een schepen 
en is er een diversiteitsdienst (2 mensen) aan de slag. In de andere gemeenten 
van de regio is diversiteit hoogstens een aandachtspuntje in de marge van ande-
re beleidsdomeinen, vaak verschijnt het woord “diversiteit” niet eens in beleids-
plannen of bevoegdheidsverdelingen. Mensen op het terrein moeten zonder 
ervaring en met een kleine en versnipperde doelgroep aan de slag, als één van 
de vele opdrachten, bijna altijd in een hulpverleningscontext.

Al deze elementen samen betekenen dat werken rond diversiteit in de regio 
Brugge niet helemaal hetzelfde is dan in de rest van Vlaanderen. De voorge-
schiedenis is anders, de context is anders, de doelgroep is anders. Recepten die 
elders werken, slaan hier niet (vaak: nog niet) aan.

De culturele en educatieve veld in de regio Brugge
De regio Brugge heeft een lange culturele traditie, die in hoofdzaak steunt op het 
culturele aanbod in de stad Brugge. Toerisme, cultuur en economie zijn in de re-
gio Brugge nauw met elkaar verweven. Toerisme, de belangrijkste economische 
activiteit, wordt niet alleen gedreven door het bouwkundig en kunsthistorisch 
erfgoed, maar ook door de aanwezigheid van een modern, levendig en divers 
cultureel aanbod. Investeren in cultuur zorgt in werelderfgoedstad Brugge voor 
een directe economische return.
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De stad Brugge heeft een groot cultureel aanbod. Er zijn een reeks spelers met 
landelijke uitstraling gevestigd: de stedelijke musea, het Concertgebouw, het 
Cactus muziekcentrum, het Symfonieorkest, Musica Antiqua, Anima Eterna, het 
MOOOV-filmfestival, Kunstencentrum Kaap, BruggePlus, Werkplaats Immate-
rieel Erfgoed. In 2002, het jaar waarin Brugge culturele hoofdstad van Europa 
was, is de culturele infrastructuur uitgebreid en vernieuwd. Brugge 2002 had de 
uitdrukkelijke bedoeling de culturele sector blijvend te verbreden en is daar in 
geslaagd.

Het beeld in de andere gemeenten van de regio is anders. Enkel het cultureel 
centrum Scharpoord in Knokke-Heist kan zijn voet zetten naast het grote geweld 
uit Brugge en ambieert een bovenlokale rol. Die opstelling is gedreven door 
de grote aanwezigheid van tweedeverblijvers in de gemeente. In de andere 
gemeenten is een lokaal gericht cultureel centrum actief. Deze kleine culturele 
centra slagen erin om met een klein team en een beperkt budget een divers 
aanbod te realiseren: concert, theater, film. De centra zijn ook het knooppunt van 
het lokale verenigingsleven.

Geen enkele gemeente in de regio werkt met de Uitpas. Knokke heeft een eigen, 
Knokse Uitpas. De stad Brugge heeft zich steeds verzet tegen de Uitpas, omdat 
ze vreest dat de sterke werking van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie door de 
Uitpas zou worden beknot. Die houding is begrijpelijk, het Netwerk kan sterke 
cijfers voorleggen, maar zet de andere gemeenten voor voldongen feiten. De 
gemeenten rond Brugge zijn te klein om de stap zelf te zetten. In de beleidsnota 
creëert het Brugse stadsbestuur een opening door te stellen dat de invoering 
van de Uitpas zal worden onderzocht in de lopende legislatuur (2018-2024).
Naast een breed cultureel aanbod is er in de regio Brugge ook een uitge-
breid aanbod formeel onderwijs. Universitair onderwijs is er niet, maar de 
West-Vlaamse instellingen voor hoger, niet-universitair onderwijs zijn deels in 
Brugge geconcentreerd. Het domein van de formele educatie voor volwassenen 
is sterk uitgebouwd. Aanbieders als Syntra, de VDAB, de centra voor volwas-
senenonderwijs (CVO) en tweede-kans-onderwijs (TKO) hebben een groot en 
breed aanbod. De hoofdzetel van deze aanbieders bevindt zich in Brugge, maar 
er zijn vestigings- of leslokaties in 7 van de 10 regiogemeenten.

Het veld van de niet-formele educatie geeft een versnipperd beeld. Er zijn maar 
enkele bovenlokale aanbieders van niet-formele educatie actief. De grootste 
aanbieder is CC Scharpoord (Knokke-Heist), met de aan hen of aan de gemeente 
verbonden vzw’s Roer en Vrij Atelier in Knokke-Heist. CVO Sint-Rembert organi-
seert in Torhout en omliggende gemeenten (Koekelare, Lichtervelde en Zedel-
gem) een aanbod rond taal, informatica en cultuur dat thematisch grenst aan de 
niet-formele educatie. De meeste culturele centra (Oostkamp, Damme, Beer-
nem, Blankenberge, Brugge, Jabbeke, Zedelgem) doen een beroep op Vorming-
plus om een aanbod niet-formele educatie te realiseren.

Elke gemeente in de regio Brugge beschikt over een bibliotheek (in Zuienkerke 
is een filiaal van de Blankenbergse bib gevestigd). De bibliotheekwerking lijkt 
in elke gemeente verankerd te zijn. Tot nu toe wordt het voortbestaan van de 
bib nergens openlijk ter discussie gesteld, ook al wordt er flink bespaard. De rol 
van de bibliotheek op het veld van de niet-formele educatie varieert: soms is de 
bibliotheek zeer actief en neemt ze op veel inhoudelijke terreinen activiteiten 
op, soms interpreteren ze hun rol beperkter. Vormingplus werkt met de meeste 
bibliotheken samen.
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In zo goed als alle gemeenten van de regio is een werking deeltijds kunston-
derwijs actief. De Stedelijke Academie en het Stedelijke Conservatorium van 
Brugge zijn de grootste spelers in de regio. Zij zijn niet alleen aanwezig in de 
stad Brugge, maar ook in Zuienkerke, Jabbeke en binnenkort ook Oostkamp. De 
Kunstacademie voor Muziek, Woordkunst en Dans uit Torhout is aanwezig in 
Torhout, maar ook in Zedelgem; de Academie Knokke (MAAK) is actief in Knok-
ke-Heist zelf, de Stedelijke Academie in Blankenberge, de Academie Aalter in 
Beernem. Enkel in Damme is geen DKO-werking actief: Vormingplus organiseert 
daar in samenwerking met de cultuurdienst enkele activiteiten rond actieve 
kunstbeoefening.

In bijna alle gemeenten zijn er één of meerdere, al dan niet erkende diensten-
centra actief: Brugge, Blankenberge, Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp, Beernem. 
In Brugge zijn het grote dienstencentra met een lange traditie, die zich de 
komende jaren ook als buurtcentra willen profileren. In andere gemeenten, zoals 
onder meer in Jabbeke of Oostkamp, gaat het om nieuwe, kleine dienstencentra.

Het sociaal-culturele landschap is ons goed vertrouwd. Er zijn geen landelijk 
gespecialiseerde instellingen gevestigd in de regio en slechts enkelen zijn in 
de regio aanwezig met een eigen aanbod (PRH, Amarant, Natuurpunt-CVN, 
UPV-VUB, Davidsfonds-UVT). Er is één beweging in de regio gevestigd: het 
Europahuis Ryckevelde. Het verenigingsleven is nog steeds een belangrijke en 
gewaardeerde speler, maar vele afdelingen verouderen en de werkvorm sluit 
minder aan bij de tijdsgeest. De oorzaken zijn bekend: het verdwijnen van de 
verzuiling, de veroudering van de afdelingen en vrijwilligers, het veranderen van 
de aard van het vrijwilligerswerk. 

Op hetzelfde moment dat het klassieke verenigingsleven afkalft, steekt een 
nieuw soort verenigingsleven de kop op: burgerinitiatieven, pop-up verenigin-
gen, lokale of tijdelijke initiatieven groot en klein, buiten de klassieke verenigin-
gen om: jonger, diverser, lokaal en bottom-up, op concrete activiteiten gericht. 
Ook de groei van de zelforganisaties (zij het enkel in Brugge, vooral onder impuls 
van het FMDO), is daar een onderdeel van. Sommige van die nieuwe burgerini-
tiatieven groeien uit activiteiten van Vormingplus (het Brugse vertelcollectief, 
het Poëzieatelier, de Seriewoordenaars, de Damse aquarellisten) of rond een 
maatschappelijk thema (Brugge Dialoogstad, Eutopia, Lets, Cohousing...). Af en 
toe ontstaan nieuwe vormen van samenwerking in losse, tijdelijke coalities van 
actoren uit verschillende hoeken. De samenwerking rond duurzaamheid (Allez 
Changez of het Brugse Klimaatpodium) of het 11.11.11-thema Allemaal Mensen 
in 2017 en 2018 zijn zo’n voorbeelden. Daarin werken lokale middenveldspelers 
met vrijwilligers, traditionele sociale bewegingen en soms ook lokale besturen 
samen. Dit soort nieuwe initiatieven zijn vrijwilligersprojecten bij uitstek. Het 
zijn gedragen initiatieven, bottom-up, maar hun zwakke punt is een gebrek aan 
continuïteit, professionaliteit en samenwerking.

Er is wat het middenveld betreft een verschil tussen centrumstad Brugge en 
de andere gemeenten van de regio. In een aantal gemeenten is er nauwelijks 
sprake van een middenveld, in andere is het onderscheid tussen gemeentelijke 
initiatieven en burgerinitiatieven niet gemakkelijk te maken. Burgerinitiatieven 
rond maatschappelijke thema’s komen sneller tot ontwikkeling in de stad Brug-
ge, omdat het netwerk, de doelgroep en de ondersteuning er groter is. Vaak heb-
ben de initiatieven in Brugge een uitstraling die de grenzen van de stad Brugge 
overschrijdt. Dat is met name zo voor de zelforganisaties: hun werking betrekt 
mensen uit de hele regio, en zelfs van daarbuiten.
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Samengevat: de regio heeft de inhaaloperatie rond culturele infrastructuur 
(gebouwen, diensten, aanbod) achter de rug en beschikt vandaag over een rijk 
cultureel aanbod en een lange sociaal-culturele traditie. De participatie aan 
culturele activiteiten en de tevredenheid over het culturele aanbod is groot. Het 
culturele veld telt vele spelers, maar slechts enkelen zijn actief op het terrein van 
de niet-formele educatie. De vraag naar cultuur en niet-formele educatie is groot 
genoeg opdat alle spelers een niche vinden, geografisch, thematisch of qua doel-
publiek. Het traditionele verenigingsleven heeft het lastig, maar tegelijk ontstaan 
er burgerinitiatieven, pop-up verenigingen, lokale of tijdelijke initiatieven.

De context voor de Vormingplus-speerpunten
Vormingplus focuste haar werking in de voorbije beleidsperiode op vier 
speerpunten: diversiteit, duurzaamheid, kwetsbare groepen en digitale 
inclusie. We voorzien om in de nieuwe beleidsperiode daar ook nog het thema 
burgerschap aan toe te voegen. We zoomen daarom in op het middenveld rond 
die vijf thema’s.

Wat DIVERSITEIT betreft, is het middenveld klein en beperkt het zich tot de stad 
Brugge. In de stad Brugge zijn een dertigtal zelforganisaties actief, meestal lid 
van het FMDO, enkelen van FZO-VL. Het zijn allemaal jonge organisaties en de 
achtergrond van de verenigingen is zeer divers, wat samenwerking en herken-
baarheid niet eenvoudig maakt. De zelforganisaties zijn een belangrijke partner 
voor Vormingplus, vooral voor het samen organiseren van laagdrempelige acti-
viteiten waar ontmoeting kan plaatsvinden. In de schoot van “Bruggelink”, een 
overlegplatform dat door de Diversiteitsdienst wordt aangestuurd, ontmoeten 
de zelforganisaties, de professionele spelers (Agentschap, Rode Kruis Opvang-
centrum, LOI...) en de niet-gouvernementele spelers (Solidariteit Onthaalhuis, 
Welzijnsschakel Integraal, Praattafels, Vormingplus...) elkaar. De aandacht in 
sectoren als welzijn en onderwijs voor het thema diversiteit is beperkt. Zo zijn 
er bijvoorbeeld nergens in de regio brugfiguren in het onderwijs aan de slag. 
De voorbije jaren nam 11.11.11 actief deel aan het maatschappelijke debat rond 
diversiteit en migratie, door haar campagne Allemaal Mensen die in de stad 
Brugge sterk is uitgebouwd.

Zoals werd aangegeven in de contextanalyse is de situatie anders dan in andere 
streken van Vlaanderen en is de beleidsaandacht voor het thema beperkt. Wat 
elders in Vlaanderen een courante praktijk is, bestaat hier nog maar pas of 
helemaal niet. Vormingplus speelt een aanjagende rol en brengt praktijken en 
ervaringen van elders mee naar de regio. De rol die Vormingplus heeft gespeeld 
in het tot stand brengen van bijvoorbeeld de Praattafels NT2 of de cursus Leren 
fietsen als volwassene in Brugge, is daarvoor illustratief.

Rond DUURZAAMHEID beweegt er heel wat. De traditionele natuurverenigingen 
(met name VELT en Natuurpunt) hebben over de hele regio een sterk 
uitgebouwde werking. In de wereld van de deel-economie zijn de voorbije 
jaren heel wat initiatieven genomen, waarvan er enkele nog steeds actief zijn: 
het soepcafé, de LETS-groep, Cohousing, Sint-Pieters-Deelt, het Geefplein, 
de Weggeefwinkel. Het Brugse Foodlab is een lokaal netwerk van lokale 
overheid en middenveld rond (stads)landbouw en korte keten. In de regio 
ontstonden – en verdwenen – enkele jaren geleden twee burgerinitiatieven rond 
duurzaamheid, Transitie Brugge en Ommeland (de regio, maar in praktijk vooral 
Brugge) en Allez Changez, een gelijkaardig initiatief in de gemeenten Oostkamp, 
Beernem, Zedelgem. In Brugge is het Transitienetwerk opgevolgd door het 
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Klimaatpodium, waaruit onder meer de burgercoöperatie Coopstroom (lokale 
groene energieproductie) is ontstaan. Ook de Brugse Fietserbond timmert 
al vele jaren aan de weg. Op het kruispunt van duurzaamheid, creativiteit en 
ondernemerschap is Handmade in Brugge ontstaan. Bedoeling is om Brugge op 
de kaart te zetten als stad waar ambachtelijk maken een toekomst krijgt.

Rond KWETSBARE GROEPEN zijn een reeks verenigingen waar armen het 
woord nemen en medestandersgroepen actief, niet alleen in Brugge, maar ook 
in Beernem, Knokke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem. Hun werking wordt in de 
stad Brugge gebundeld in het platform “Brugge Dialoogstad”, een samenwer-
kingsverband waarin beleid, middenveld en vrijwilligers elkaar ontmoeten en 
versterken. Samenlevingsopbouw is in de regio weinig actief, omdat de con-
centratie van problemen in andere delen van de regio groter is. Het buurtwerk 
heeft geen lange traditie in de Brugse regio. Dat komt wellicht door het feit dat 
er in de regio geen manifest kansarme buurten te vinden zijn. Er zijn her en der 
initiatieven, al dan niet gesteund door gemeentebesturen of OCMW’s, op de wip 
tussen dienstencentrum en buurtcentrum. In de stad Brugge zijn er drie “offici-
ele” buurtwerken, waar een door de stad ondersteunde buurtwerker actief is: 
Sint-Pieters, Sint-Jozef en Zeebrugge. De Brugse dienstencentra nemen zich 
voor om meer buurtgericht te werken. Ook in andere gemeenten zien we de 
dienstencentra opschuiven in deze richting. Het dienstencentrum in Jabbeke, 
bijvoorbeeld, noemt zich expliciet “Buurthuis De Post”.

Rond DIGITALE INCLUSIE zijn slechts enkele actoren actief. In de stad Brugge 
wordt al geruime tijd samengewerkt in het kader van de Digitale week onder 
impuls van het Netwerk Vrijetijdsparticipatie (OCMW Brugge), samen met 
Open School en de partners uit het formele onderwijs. De digitale week houdt 
er na 2019 mee op, Open School is in volle transitie en de cvo’s benaderen het 
thema op een schoolse manier en denken als organisatie louter aanbodge-
richt. Dat maakt de ruimte om met een brede projectgroep voluit te kiezen voor 
projectwerk of voor kwetsbare groepen dus klein. In de regio zijn het vaak de 
bibliotheken of dienstencentra die actief zijn rond dit thema, in open aanbod en 
dus in de praktijk voor een iets beter gesitueerd publiek. In elke gemeente is de 
situatie anders. In slechts enkele gemeenten wordt lokaal afgestemd.

Ook rond het thema BURGERSCHAPSVORMING is het speelveld beperkt. 
Eutopia (een lokale vereniging) en Europahuis Ryckevelde werken rond het 
thema Europa vanuit Brugge. Een aantal verenigingen in Brugge, zoals het 
Masereelfonds, Beweging.net of het Huis van de Mens ambiëren om rond 
het thema burgerschapsvorming actief te zijn. Ad hoc is er al samenwerking 
tussen deze partners en met Vormingplus. Een aantal lokale besturen hebben 
de voorbije jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van dialoog met de 
burger (de Toekomst van Brugge, Oostkamp 2030). Het is op dit moment nog niet 
duidelijk welke richting de nieuwe lokale besturen nemen. Het is wel duidelijk 
dat vele actoren zoeken hoe de nieuwe verhouding tussen burger, middenveld 
en overheid er kan uitzien.
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In 2007-2009 experimenteerden 
Vormingplus en Viva-SVV met wat 
toen Café Coloré heette, een eerste 
poging om een praattafel-concept te 
introduceren in Brugge. Het experi-
ment 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 Diver-
siteitsdienst, 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-coör-
dinator 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 per-
manent aanbod van te maken. Poten-
tiële 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 Nederlandsta-
lige 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 vrijetijdscir-
cuit, hen een netwerk laten uitbouwen. 
In die zin is Nederlands leren een mid-
del, een sleutel, geen doel op zich. Het 
echte doel is zich toegang te verschaf-
fen tot het volledige maatschappelijk 
leven, noem het integratie.

Wat is de taak van de Nederlandsta-
lige deelnemers? En hoe worden zij 
daarin begeleid?
Luc: De taak van de Nederlands-
taligen 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 ge-
sprek 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 ander-
staligen. Daarnaast worden de Ne-
derlandstalige deelnemers van nabij 
opgevolgd en krijgen ze feedback op 
hun inzet.

Hoe gebeurt de toeleiding van anders-
talige deelnemers?
Luc: Daar zorgen onder andere de 
goede contacten met de NT2-scholen 
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voor. Soms wordt er in de klassen zelf 
promotie gemaakt of worden de fol-
ders er ruim verspreid. Ook bij andere 
instanties (scholen, sociale organi-
saties, …) 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 brei-
den? 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 Diversi-
teitsdienst gedragen wordt, zit zowat 
aan het plafond van wat we aankun-
nen. 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 onder-
tussen zijn uit de praattafels ook het 
koor Amuzi en de toneelgroep Mozaïek 
gegroeid, beiden met een evenwaar-

dige 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 Brug-
ge, 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 dien-
stencentra van het Brugse OCMW / 
Mintus.
In 2019 zijn er elke week vier praat-
tafel-momenten: maandagavond, 
dinsdagvoormiddag, woensdagnamid-
dag en donderdagavond. In de eerste 
helft van 2019 namen er gemiddeld 49 
anderstaligen en 36 Nederlandstaligen 
per week deel aan de praattafels.

2.2.3. Zelfevaluatie 2016-2020

Vooraf: het beleidsplanningsproces
In het voorjaar van 2018 tekende de Raad van Bestuur de contouren uit van het 
beleidsplanningsproces. Er werd een beleidsplanteam samengesteld, met daarin 
mensen uit het team en het bestuur, dat het geheel aanstuurt en rapporteert 
aan de Raad van Bestuur. Dat beleidsplanteam stelde een plan op om te komen 
tot een brede consultatie- en evaluatieronde, op basis waarvan een swot-
analyse zou gemaakt worden en we de belangrijkste beleidsuitdagingen kunnen 
omschrijven. 
Bijna een jaar lang, van in de zomer van 2018 tot in de lente van 2019, is tijd 
en zorg besteed aan een brede consultatieronde. Er zijn interne gesprekken 
geweest, in het team, in de Raad van Bestuur, op de jaarlijks receptie met 
freelancers, partnerorganisaties en vrijwilligers. Er zijn met alle personeelsleden 
individuele gesprekken geweest. Rond vier kern-thema’s (kwetsbare groepen, 
etnisch-culturele minderheden, duurzaamheid en de werking samen met 
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culturele partners) zijn panelgesprekken gevoerd met stakeholders. Er zijn ook 
individuele gesprekken met sleutelfiguren in de regio (freelancers, partners, 
stakeholders, externe deskundigen…) en er is een publieksbevraging gepeild 
naar tevredenheid en betrokkenheid. 
De input uit al deze bronnen is boeiend: spontaan en ongefilterd, positief en 
negatief, soms zichzelf tegensprekend, soms zichzelf herhalend. We hebben de 
opmerkingen verwerkt in een tekst en die geordend volgens de EFQM-kwali-
teitsdomeinen. Daarna gingen we in het beleidsplanteam aan de hand van een 
swot-analyse en een correlatierooster op zoek naar de belangrijkste beleidsuit-
dagingen. Daarna formuleerden we de beleidsdoelstelling.

Details van het proces vind je in de bijlage 8, het “logboek beleidsplanningspro-
ces”.

Vooraf: de visitatie in 2013
De vorige visitatie vond plaats in 2013. We hebben de opmerkingen van de 
commissie ter harte genomen: de input heeft richting gegeven aan de vorige 
beleidsperiode. De visitatiecommissie suggereerde om praktijken en procedures 
meer te expliciteren (bijvoorbeeld de manier waarop vrijwilligers en freelancers 
begeleid worden), een VTO-beleid te ontwikkelen dat vertrekt van organisatie-
noden en objectieven stelt op basis van die noden, realistisch te begroten en 
de beschikbare ruimte ten volle te benutten, meer regionale maatschappelijke 
kwesties aan te brengen in het aanbod, meer kwalitatieve gemeenschapvor-
mende projecten te ontwikkelen, een visie op interculturaliteit uit te bouwen, 
het IKZ-beleid te verdiepen door de PDCA-cirkel te hanteren… We maken ons 
sterk dat al deze suggesties opgevolgd zijn. Een belangrijke opdracht in het 
beleidsplan 2016-2020 was om rond een zakelijk beleid, explicitering van visie 
en visievorming een inhaaloperatie uit te voeren. Het belangrijkste werk is op 
de zesmaandelijkse educatieve teamdagen en in de Raad van Bestuur geleverd: 
stelselmatig werd daar het ene thema na het andere besproken en werd de 
werking aangepast.

1. Kwaliteitdomein Leiderschap
Samen met de andere Vormingpluscentra zijn de Missie en de Visie vernieuwd. 
De nieuwe tekst is gekend en aanvaard door de Raad van Bestuur en het team. 
Er zijn inspanningen gedaan om ook andere mensen in de organisatie mee te 
nemen in de visie (aan de hand van de freelancers- en vrijwilligersnota, op de 
jaarlijkse receptie begin 2019, in de brochure “Wij zijn Vormingplus”, door de 
nieuwsbrief “Lopende zaken”…). Het gevoel leeft dat we nu meer dan ooit we-
ten welke richting de organisatie uit wil, en dat die visie meer dan ooit gekend 
en gedragen is.
Vormingplus wordt transparant en goed bestuurd. Er is een Algemene Vergade-
ring die uit een grote groep stakeholders bestaat (zie bijlage 7) en die minstens 
één keer per jaar samenkomt. De Raad van Bestuur bestaat uit zeven mensen en 
komt maandelijks samen. De coördinator en de Raad van Bestuur werken nauw 
samen. Het personeel duidt jaarlijks één personeelslid aan dat als waarnemer 
en go-between aanwezig is op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur (met 
uitzondering van personeelszaken).
De communicatie is no-nonsense en direct, op alle niveaus. De communicatielij-
nen zijn kort, er is een direct contact tussen iedereen in de organisatie. Mensen 
kennen elkaar en werken in een open sfeer samen. Daardoor is de betrokken-
heid van het bestuur bij de werking groot. De Raad van Bestuur drukt regelmatig 
zijn waardering uit voor het gepresteerde werk van het team, de freelancers en 
vrijwilligers.

We hebben de opmerkingen van 
de commissie ter harte genomen. 

De input heeft richting gegeven 
aan de vorige 

beleidsperiode.

Het gevoel leeft dat we nu meer 
dan ooit weten welke richting 

de organisatie uit wil. En dat die 
visie meer dan ooit gekend en 
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er is een direct contact tussen 
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2. Kwaliteitsdomein Strategie
Er is in de voorbije beleidsperiode gewerkt aan professionalisering en visie-
vorming. Het Beleidsplan 2016-2020 was wat dit betreft ambitieus: zowat alle 
domeinen van de werking zijn de voorbije jaren bekeken, herijkt, vernieuwd. Het 
beleidsplan is daarbij gebruikt als leidraad.

Dat we de strategie helder gemaakt hebben, zorgt voor een beter besef waaraan 
we werken. Dat wordt beaamd door zowel mensen uit het team en het bestuur 
als door stakeholders. We hebben de inhoudelijke en kwantitatieve grenzen van 
het aanbod aangeduid, de maatschappelijke focus van het aanbod omschreven, 
onze regio-inzet opnieuw gedefinieerd, onze netwerking gestroomlijnd, ons 
bereik onder kwetsbare groepen en inclusiebeleid omschreven, een publieks-
onderzoek gevoerd. Tegelijk is ook de aanpak en het beslissingskader van het 
projectwerk besproken.

We hebben gewerkt aan kwaliteit, onder meer door een kwaliteitshandboek aan 
te leggen en de PDCA-cirkel in ons overleg en de rapportage in te bouwen. We 
hebben de begeleiding van freelancers en vrijwilligers verbeterd, we hebben 
de manier van rapporteren vollediger en assertiever gemaakt. We hebben onze 
profilering bijgestuurd, zowel intern als extern.

Ook het zakelijk beleid is grondig aangepakt: we hebben stappen vooruit gezet 
door de introductie van een nieuw administratief systeem. Het financieel beleid 
is geprofessionaliseerd, onder andere door de aanschaf van een nieuw boek-
houdsysteem en een meer gedetailleerde opvolging van de kost en opbrengst 
van het sociaal-cultureel werk. Het personeelsmanagement is doordachter 
aangepakt, onder andere met een VTO-beleid dat de organisatienoden in beeld 
brengt en thematiseert op de functioneringsgesprekken.

Niet alle thema’s zijn “af”, we beschouwen vele aanpassingen als work in 
progress. We evalueren en sturen bij waar nodig, en passen daarmee de PDCA-
cirkel toe in de praktijk. 

Het operationaliseren van de doelstellingen in het vorige beleidsplan was niet 
precies genoeg. We moeten in het nieuwe beleidsplan proberen om hierin een 
stap vooruit te zetten: concreter, beter op te volgen, meetbaar waar mogelijk 
en relevant. We moeten de objectieven bijsturen als dat nodig blijkt te zijn in de 
loop van de beleidsperiode.

Het maken van harde keuzes – dat wel, dat niet – blijkt moeilijk te zijn. Onze 
keuzevrijheid is beperkt en we moeten met veel aspecten tegelijk rekening 
houden. Regelmatig conflicteren doelstellingen, onze eigen aspiraties en de 
verwachtingen van partners met elkaar. Het decreet legt ons zaken op, de regio 
heeft zijn eigen logica, de loyauteit ten opzichte van partners in samenwerking 
impliceert zaken, het publiek stelt zijn eisen, onze vrijwilligers en onze freelan-
cers verwachten zaken van ons… Vaak moeten we onmogelijke keuzes maken. 
Of moeten we te veel dingen doen.

Open aanbod blijft nuttig en nodig: omdat het op zich zinvol is, omwille van de 
grote vraag van partners en publiek, omdat het Vormingplus een gezicht geeft, 
omdat het onafhankelijkheid en impact garandeert, omdat het een push geeft 
aan het projectwerk… Maar we beseffen dat open aanbod niet het middel is 
waarmee we kwetsbare groepen bereiken of waarmee we moeten werken aan 

Het Beleidsplan 2016-2020 was 
wat dit betreft ambitieus: zowat 

alle domeinen van de werking zijn 
de voorbije jaren bekeken, herijkt, 

vernieuwd.
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PDCA-cirkel toe in de praktijk. 
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onze inhoudelijke speerpunten. Een scherpe keuze voor het ene (open aanbod) 
of voor het andere (projectwerk) is onder de gegeven omstandigheden onmoge-
lijk te maken. Het open aanbod en het project- en trajectwerk zijn soms moeilijk 
met elkaar in evenwicht te brengen. Ze zijn beide nodig en inspireren elkaar, 
maar de deadlines van een open aanbod zitten het traject- en projectwerk soms 
in de weg.

3. Kwaliteitsdomein Mensen
De interne taakverdeling is helder en wordt regelmatig bijgestuurd. Vormingplus 
heeft een gemotiveerd en competent team, er is een goed intern overleg. Het is 
duidelijk waarover welk orgaan in de organisatie beslist. De organisatiecultuur 
is open, er is voldoende info-doorstroming, de mate van betrokkenheid en zelf-
sturing is groot. Het gevoel leeft dat we allen samen werken aan hetzelfde, elk 
vanuit zijn of haar competentie, taak, invalshoek.

Er wordt zorgzaam omgegaan met het personeel. Er is een VTO-beleid uitge-
werkt: de sfeer rond bijscholing en intervisie is opbouwend en actiever dan 
voorheen. De jaarlijkse functioneringsgesprekken worden geapprecieerd. De 
ruimte voor zelfsturing en de intellectuele uitdaging van de job maken dat sleur 
geen kans krijgt.

We worstelen met een schaalprobleem. We hebben een klein educatief team, de 
denkkracht zit geconcentreerd. We kunnen niet specialiseren, noch educatief 
noch zakelijk. De overhead (communicatie, ict, coordinatie…) en de logistiek 
(gebouw, permanentie) wegen door. Die dwingende taken dreigen ten koste te 
gaan van de vrije ruimte voor projectwerk en innovatie.

Zelfs met vlotte en directe infodoorstroming kan je niet van alles op de hoogte 
zijn. We zijn met zo veel dingen bezig, dat niet iedereen in de organisatie weet 
wat op een andere plek in de organisatie gebeurt.

De personeelsgroep is sterk, maar heeft ook enkele zwakke kanten. De taakver-
deling is goed uitgewerkt en houdt rekening met zowel de organisatienoden als 
de kunde en ambitie van individuen, maar kan een aantal structurele problemen 
niet volledig wegnemen: de leeftijdsopbouw is niet ideaal, de verdeling tussen 
logistieke, administratieve en educatieve medewerkers is niet perfect.

We hebben een grote sociaal-culturele knowhow en een brede methodische 
kunde. We kunnen veel soorten dingen. We zijn in ons eigen aanvoelen en in 
de perceptie bij partners opgeschoven van een vormingsinstelling naar een 
missiegedreven en op vele terreinen actieve actor, die nauw samenwerkt met 
vele anderen. We zijn er in geslaagd om ook op de tweede lijn actief te worden 
(samen lezen, netwerken vrijetijdspartcipatie, praattafels, digipunt, foodlab…).

We mogen trots zijn op vele zaken, maar moeten opletten voor zelfgenoeg-
zaamheid. Stilstaan is achteruit gaan. Netwerken is nooit af, het veld verandert 
voortdurend, er zijn altijd nieuwe medewerkers of vrijwilligers in de partneror-
ganisaties. We komen nog steeds mensen tegen die ons niet kennen (ook in or-
ganisaties of contexten waar we soms al lang mee samenwerken). We moeten 
onze aanpak voortdurend bijsturen en vernieuwen.

Vormingplus heeft een competent 
en gemotiveerd team. De taak-

verdeling is optimaal.
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4. Kwaliteitsdomein Partnerschap en Middelen
Vormingplus is een financieel gezonde organisatie. Het financieel beheer is 
grondig herwerkt: we hebben een performant boekhoudsysteem, elk jaar in 
november-december is er een begroting voor het volgende jaar. De Raad van 
Bestuur is goed geïnformeerd en betrokken, er zijn minstens drie begrotingscon-
troles per jaar. We kunnen een gedetailleerde analytische boekhouding voeren 
en weten wat het sociaal-cultureel werk kost en opbrengt.

We begroten realistisch en gebruiken de financiële ruimte om de werking te 
bevorderen. Er is te weinig ruimte voor extra personeel, maar we durven inves-
teren in machinerie (hardware, salesforce, boekhoudpakket, website-winkel-
mandje…) en externe knowhow (boekhouder, communicatie, freelance vor-
mingswerkers…) om gedaan te krijgen wat we zelf niet kunnen.

Externe projectfinanciering verwerven lukt ons niet of nauwelijks. De kennis of 
tijd ontbreekt, we vallen door onze kleine, lokale activiteiten vaak door de mazen 
van de projectnetten. We kunnen wel beroep doen op medefinanciering van 
onze partners en op een heel grote opbrengst uit sociaal-culturele activiteiten 
(meer dan een kwart van onze inkomsten!). Onze werking financiert zichzelf 
gedeeltelijk, ook al blijft de werking in grote mate van afhankelijk van de subsidie 
van de Vlaamse gemeenschap. Dat kan door de opdrachten in het decreet 
trouwens niet anders.

We zijn gekend als een betrouwbare, onafhankelijke partner. We maken uiter-
aard af en toe fouten, maar globaal gezien stralen we kwaliteit uit. We zijn een 
organisatie waar anderen graag mee samenwerken, we zijn een trouwe partner.

We zijn ongebonden, opereren los van overheden, zuilen of commerciële druk, 
en kunnen daardoor een rol opnemen die anderen vaak niet kunnen opnemen.

We hebben een grote regio-kennis en ervaring, een groot netwerk. We zijn 
zichtbaar in de regio, we worden erkend als specialist in onze niche. We kunnen 
bogen op vele en sterke partnerschappen, op vele terreinen.

We hebben contacten in alle gemeenten van de regio. We zijn in bijna alle 
gemeenten aanwezig met sociaal-culturele praktijken. Partnerschap en netwerk 
opbouwen buiten de stad Brugge is minder evident: de netwerkers wonen in 
Brugge, Vormingplus heeft er een minder groot publieksbereik, onze logistieke 
middelen hebben er minder kracht. We stellen ons de vraag wanneer we “goed 
genoeg” aanwezig zijn in een gemeente. Is het een realistische doelstelling om 
in elke gemeente even sterk aanwezig te zijn? Is het meten van de output en 
streven naar evenredige cijfers volgens bevolkingsaantal realistisch en zinvol?

Het blijft voor sommige partners onduidelijk wat de rol van Vormingplus nu 
precies is. Soms kennen partners alleen het zichtbare deel van de werking, die 
activiteiten waarvoor het publiek zich kan inschrijven. We doen veel dingen, 
treden in verschillende contexten heel anders op. Sociaal-cultureel werk, onze 
rol tussen de lijnen, tweedelijnswerk, co-creatie... het blijven voor sommige part-
ners ongrijpbare bezigheden. Wat zijn we: een vormingsinstituut of een tweede-
lijnsactor? Behoren we tot de culturele sector of niet? Is Vormingplus deel van 
het verenigingsleven?

Vormingplus heeft contaten in 
alle gemeenten van de regio 

 en is aanwezig in 7 van de 10 
gemeensten met 

sociaal-culturele praktijken.
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Er is bijzonder veel verandering aan de gang in de “belendende sectoren”: 
basiseducatie, opbouwwerk, buurtwerk, bibliotheken, deeltijds kunstonderwijs, 
de opstelling van de Brugse dienstencentra; het verdwijnen van de culturele 
bevoegdheden van de provincie en het bovenlokale cultuurbeleid; de aanhou-
dende onduidelijkheid rond de vrijwilligersacademies; en natuurlijk het nieuwe 
sociaal-culturele decreet zelf. Het veld waarin we ons bewegen is heel fluïde. 
Hoe kunnen we vandaag keuzes maken, terwijl de context er morgen misschien 
helemaal anders uit ziet?

Het begrip niet-formele educatie is verdwenen uit het decreet en uit de opdracht 
van Vormingplus, terwijl het op het terrein nog steeds een begrip is. Vele part-
ners blijven vragende partij. Van bovenlokale sturing is geen sprake meer. Er zijn 
leemtes en onduidelijkheden die niet door Vormingplus kunnen ingevuld worden, 
ook al wordt dat soms wel van ons verwacht. Er is een nood aan bovenlokale 
uitwisseling en sturing.

5. Kwaliteitsdomein Processen, producten en diensten
Onze opdracht was al breed, onze regio laat geen scherpe keuzes toe, en het 
nieuwe decreet verbreedt de opdracht nog. De planlast is groot, de lat dreigt 
voor een kleine organisatie onbereikbaar hoog te liggen. 

We hebben een groot publieksbereik. Het publiek vernieuwt zich voortdurend. 
Dat publieksbereik stelt ons in staat om andere dingen te doen: projectwerk, 
brugfunctie, actoren samenbrengen, beleidsvoorbereidend werk… Het open 
aanbod en het projectwerk zijn met elkaar verweven: het ene is een hefboom 
voor het andere. We hebben een bredere output dan ooit te voren: meer soor-
ten activiteiten, meer soorten mensen. We hebben een grote logistieke kracht: 
gebouw, inschrijvingen, communicatie.

We hebben een unieke plek in de regio. Er is weinig “concurrentie”, er zijn 
weinig andere professionele spelers of spelers met sociaal-cultureel werk als 
hoofdtaak. We hebben het gevoel dat we nog meer mensen zouden kunnen be-
reiken, de vragen van publiek en partners blijven komen, ook in het tweedelijns- 
of projectwerk. Er duiken meer vragen op van partners om de “tussenruimte” te 
vullen.

We hebben een groot gebouw en in de regio is er vraag naar vergaderruimte. 
Het gebouw van Vormingplus kan nog beter ingezet worden, als een extra dienst 
aan de maatschappij en het middenveld. Het gebouw kan een draaischijf wor-
den voor de niet-formele educatie, voor belendende sectoren (basiseducatie, 
integratie, dienstencentra…), voor het middenveld, voor buurtinitiatieven…

We zijn beter ingebed in het middenveld dan ooit. We hebben daar bewust 
naartoe gewerkt in de afgelopen beleidsperiode en dat wordt geapprecieerd 
door onze partners. Er is behoefte bij partners en middenveldorganisaties aan 
de verbindende rol die Vormingplus opneemt: verbinden, contacten leggen, 
informeren, inspireren. De vraag hoe Vormingplus die rol moet opnemen, levert 
een diffuus antwoord op. Sommigen leggen het accent op het meenemen van 
knowhow en ervaringen van de ene context naar de andere. Anderen be-
schouwen Vormingplus als een instrument om te werken aan popularisering en 
draagvlakvergroting. Nog anderen hebben vooral inhoudelijke en praktische 
ondersteuning nodig. Hoe dan ook is het nodig dat we hierover sterk en bewust 
communiceren met ons netwerk. Hoe geven we die communicatie verder vorm: 
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per inhoudelijk thema, met individuele adviesgesprekken, met inspiratiesessies, 
door het vormgeven van overleg tussen professionele culturele spelers, met een 
inspiratiegids, met één of meerdere nieuwsbrieven (zoals “Lopende zaken”)…?

De betekenis van leren verschuift onder invloed van technologie. Er zijn andere 
vormen van leren en kennis nodig, maar we hebben daar voorlopig nog geen 
helder beeld van. Moeten we meegaan in trends als afstandsleren, online leren, 
streaming van activiteiten? Zijn er experimenten denkbaar zoals peer-to-peer 
leren? Of moeten we e-leren negeren en ons net concentreren op ontmoeting, 
leren van elkaar, sociaal leren? Zit de meerwaarde van ons werk niet net in de 
live-ontmoeting?

De vraag naar ondersteuning van vrijwilligers, in samenwerking met onder 
andere de lokale cultuurdiensten blijft bestaan: er blijft nood en interesse voor 
open vorming (rond “harde” of “zachte” thema’s), vorming die nauw aansluit bij 
lopende projecten (praattafels, digipunt, samen lezen), maar ook als proces- of 
trajectbegeleiding.

Er is nood aan methodische verbreding van het culturele of sociaal-culturele 
werk. Zijn we klaar om verder te experimenteren met sociaal-artistiek werk, bij-
voorbeeld met partners als de Batterie of Klein Verhaal die daarin beslagen zijn?

De regio vormt een coherent geheel (op Torhout na?). Er zijn geen grote kans-
armoede- of samenlevingsproblemen. Het is een welvarende regio met vrij 
tevreden inwoners, er is behoorlijk veel groen en open ruimte. Er is een groot, 
divers en goed gespreid vrijetijds- en cultuuraanbod. Maar tegelijk zijn de 
uitdagingen talrijk en divers. Vormingplus wordt op heel uiteenliggende terrei-
nen uitgedaagd door het decreet, de vragen van onze partners en de eigenheid 
van de regio. Ook in deze regio uit latente ontevredenheid zich in een stem voor 
extreem-rechts. Er is een “braindrain” van jonge mensen (vooral naar Gent). 
Brugge is geen studentenstad, de regio mist een goede connectie met jonge 
mensen. Er is een versnipperd en weinig geprofessionaliseerd middenveld. Er is 
het probleem van bestuurlijke kracht in kleinere gemeenten, gebrek aan inter-
gemeentelijke samenwerking rond cultuur, geen Uitpas. In de eerder landelijke 
gemeenten zijn er weinig hefbomen om te werken aan onze inhoudelijke speer-
punten. Het thema diversiteit is anders aanwezig dan in de rest van Vlaande-
ren en is vaak pionierswerk: versnipperde doelgroep, weinig ervaring, weinig 
professionele inzet aan de basis, te weinig beleidsvisie en -aandacht.

6. Kwaliteitsdomein Resultaten bij klanten
Vormingplus is een “school van het leven”. We laten mensen kennismaken met 
vele thema’s. We zijn mee met de tijd en brengen nieuwe aspecten naar een 
breed publiek. Als mensen verdieping willen, dan kunnen ze verder hun weg 
zoeken bij andere organisaties die meer gespecialiseerd zijn. We zorgen voor 
de “instap” van mensen in sociaal-cultureel of educatief werk: we hebben een 
breed en aansprekend aanbod dat allerlei mensen aantrekt.

We leveren kwaliteit, dat blijkt o.m. uit de tevredenheidsscore in de publieks-
bevraging (zie bijlage 10). We zijn een klantgerichte organisatie, die een goede 
service biedt aan deelnemers (administratie, inschrijvingen, onthaal, logistiek) 
en partnerorganisaties. Er is in de hele organisatie een spontane zorg voor kwa-
liteit. We beschikken over een geoliede machine, hebben een grote output, een 
hoge efficiëntie.
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Onze werkwijze is soepeler dan vroeger (we durven al eens uit onze comfortzo-
ne komen), onze publiekscommunicatie werkt met minder strakke deadlines en 
daardoor sluit onze werking beter aan bij pop-up-verenigingen, burgerinitiatie-
ven, nieuwe vormen van vereniging… Dat is een meerwaarde tegenover de wat 
klassiekere aanpak van bijvoorbeeld lokale overheden. Vormingplus is een plek 
waar mensen elkaar tegenkomen en een initiatief vorm geven; we zijn vereni-
gingsmakers.

Er zijn veel (jong-)gepensioneerden op zoek naar een zinvolle bezigheid als vrij-
williger: dat is een groot potentieel om voor onze doelstellingen in te zetten.
Wellicht verandert de technologische evolutie ook de manier waarop mensen 
zich verenigen, maar we kunnen nog niet de vinger leggen op hoe we daarbij 
betrokken kunnen zijn of zouden moeten zijn.

7. Kwaliteitsdomein Resultaten bij medewerkers
We hebben een duidelijker idee wat we willen bereiken met het open aanbod: 
wat we programmeren, voor wie, wat we willen bereiken, hoe we ander aanbod 
aanvullen. Intern staan we verder dan voorheen. We hebben het gevoel aan 
hetzelfde te werken, de taakverdeling is optimaal, er is ruimte voor inspraak en 
zelfsturing, de openheid en betrokkenheid van het bestuur wordt geapprecieerd.

8. Kwaliteitsdomein Resultaten in de samenleving
We slagen er in om de werking van anderen te faciliteren. We zetten ons pu-
blieksbereik en onze logistiek in voor andere organisaties. We zijn een facilitator 
voor andere spelers uit het middenveld en lokale besturen: we zijn voor hen een 
reële steun. Voor niche-actoren zijn we een brug naar een breed publiek. 

We profileren ons op maatschappelijke thema’s. We maken bovendien soms 
de link naar beleidsvoorbereidend, campagne-achtig of activistisch werk: we 
hebben goede ervaringen met 11.11.11, 17 oktober, ieders stem telt. We zijn er 
van overtuigd dat we door een verbindende opstelling bijdragen aan maatschap-
pelijke verandering in de regio.

Onze onafhankelijkheid en zorg voor kwaliteit maken dat Vormingplus 
geloofwaardig is. Vormingplus is een kwaliteitslabel bij het grote publiek. Onze 
sociaal-culturele praktijken zijn relevant, mee met de tijd, zetten thema’s op de 
agenda. Onze manier van werken sluit aan bij de tijdgeest. Ons aanbod sluit 
aan bij de individuele behoeften van ons publiek, er wordt nu al enkele jaren na 
elkaar zeer weinig geannuleerd wegens te weinig deelnemers. Onze thema’s 
sluiten aan bij de thema’s die leven (levenskwaliteit, duurzaamheid, diversiteit…) 
en bij de tijdsgeest (burgerinitiatief, co-creatie, gemeenschapsgevoel dat 
herleeft…). Ons accent op maatschappelijke thema’s wordt opgemerkt, maar 
mag nog groter worden. Maken we voldoende connectie naar diversiteit, 
inclusie en duurzaamheid? Ook in “veilige” thema’s als creativiteit zijn er 
stappen vooruit te zetten, als we onze kernthema’s als transversale thema’s zien. 
Kunnen we in het veld “creatief” het thema “diversiteit” binnenbrengen, zoals 
we bijvoorbeeld gedaan hebben in het veld “leven met smaak” door regelmatig 
allochtone lesgevers te engageren?

Er is appreciatie voor ons civiele perspectief, onze vrije rol en maatschappelijke 
opstelling. Door onze ongebonden positie kan Vormingplus verder gaan dan an-
dere spelers die vaak gelieerd zijn aan een overheid of een zuil. Er is vraag van 
partners om die rol effectief te blijven opnemen. Al moeten we ook de grenzen 
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bewaken van wat de maatschappelijke bewegingsfunctie kan inhouden. Het is 
geen actiewerk.

Er is een vraag naar experimenten rond participatie, om samen op zoek te gaan 
naar een nieuwe relatie tussen burger, middenveld en overheid. Weg van de 
cultuurpactmentaliteit, op naar een geest van co-creatie tussen burger, midden-
veld en overheid.

9. Kwaliteitsdomein Sleutelresultaten
We hebben een gedetailleerd zicht op de meetbare output. We hebben de cijfers 
aangevuld met een publieksonderzoek en met cijfers van bereik in projectwerk 
voor kwetsbare groepen en dat alles gebundeld in een rapportje over doelgroe-
pen en publieksbereik.

Het wordt moeilijker om gedetailleerde deelnemerslijsten te krijgen, om vele 
redenen: wanneer is iets “van ons” en tellen we het mee, wanneer is het dat 
niet meer? Vaak organiseren we praktijken waar deelnemerslijsten niet evident 
of gewenst zijn. We doen nu meer gratis activiteiten waarvoor deelnemers niet 
moeten inschrijven. En dan is er nog de GDPR, waardoor partners minder snel 
lijsten doorgeven. Twee derde van de cijfers van ons publieksbereik is geteld, 
één derde geschat. Is dat de best mogelijke verhouding? Kunnen we dat zo 
houden, of zal het aandeel geschatte deelnames nog toenemen? Is dat niet 
eigen aan het opschuiven naar advisering, co-creatie, deels uit handen geven 
van activiteiten en inschrijven? Het maakt dat we die andere activiteiten (advies, 
beleidsvoorbereidend werk, publiciteit, logistieke ondersteuning…) ook grondig 
moeten tellen en erover rapporteren.

Onze rapportage is verbeterd. Ook al moest er geen Voortgangsrapport zijn in 
2018, we hebben er toch een gemaakt. Met daarin niet alleen cijfers, maar ook 
een stand van zaken van de werking, outcome, een persmap en projectfiches.

We hebben nog geen sleutelresultaten gedefinieerd. Waar willen we op af-
gerekend worden? Hoe willen we gemeten worden? Wellicht gaat het om ons 
publieksbereik (dat kunnen we tellen en schatten?), de mate van appreciatie 
door partners (moeten we op aan kwalitatieve manier nagaan, via gesprekken, 
in een permanente toetsing, via de Algemene Vergadering?) en onze plaats in 
het middenveld als facilitator en bruggenbouwer (ook via permanente toetsing 
en contacten met sleutelfiguren?). Kunnen we dat in de volgende beleidsperiode 
wel formuleren?
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De beleidsuitdagingen, in een SWOT-Correllatierooster geordend 
en samengevat
Het beleidsplanteam ordende de vele opmerkingen uit de consultatieronde in 
een SWOT-correlatierooster. Wat zijn de belangrijkste sterktes, zwaktes, kansen 
en bedreigingen?

INTERN
STERKTES: Investeren
we hebben een groot en breed 
publieksbereik, we hebben een trouw en 
tevreden publiek
onze partners appreciëren de kwaliteit 
van ons werk
we hebben een groot netwerk en een 
goede regiokennis
we weten beter dan voorheen wat we 
willen, we hebben een scherper profiel
we hebben een logistieke en inhoudelijke 
kracht waarmee we anderen kunnen 
ondersteunen
we leggen maatschappelijke accenten, 
onze aanpak sluit aan bij de tijdsgeest
ons werk bevat elementen van de drie 
rollen en vier functies
we zijn een goed bestuurde organisatie, 
we communiceren open en direct, we 
voeren een goed beheer
we hebben een gemotiveerd, ervaren en 
deskundig team, we kunnen veel soorten 
werk aan

ZWAKTES: Verdedigen
er is weinig ruimte om keuzes te maken
we zijn financieel afhankelijk van 
subsidies
we kampen met schaalproblemen
de tijdsinvestering van het educatieve 
team is moeilijk meetbaar en versnipperd
we hebben naar de buitenwereld toe 
geen scherp profiel
de outcome en de resultaten in het 
projectwerk zijn moeilijk aan te tonen met 
cijfers
er zijn minder sterke punten in 
de personeelsgroep (profielen, 
competenties)
soms dreigen we zelfgenoegzaam te 
worden, we moeten blijven aanpassen

EXTERN
KANSEN: Investeren, samenwerken
we hebben een unieke plek in de 
regio, de regio is overzichtelijk en biedt 
mogelijkheden
er is een grote publieksbelangstelling, de 
vraag naar niet-formele educatie is groter 
dan het gezamenlijk georganiseerde 
aanbod 
de aard van het leren verandert, onze 
werkwijze sluit beter aan bij pop-up 
initiatieven en de actualiteit dan voorheen
onze partners blijven vragende partij 
om samen te werken rond niet-formele 
educatie er is belangstelling voor het 
projectwerk en werk voor kwetsbare 
groepen, zowel bij publiek als bij partners
er is een duidelijke maar diffuse vraag 
naar het opnemen van een verbindende 
rol
onze maatschappelijke accenten en vrije 
rol worden geapprecieerd

BEDREIGINGEN: Schade beheersen
er is veel beweging rond ons: in 
belendende sectoren, decreten en 
opdrachten
de aard van het leren verandert, we 
hebben nog geen visie op onze omgang 
met de digitale uitdaging
het middenveld is versnipperd en weinig 
geprofessionaliseerd
niet-formele educatie is als begrip en 
opdracht uit het decreet verdwenen
er zijn weinig anderen actief op het 
terrein van de niet-formele educatie; niet 
alle partners leveren een hoge kwaliteit
het team is te klein voor de brede 
opdracht die ons wordt opgelegd
er komen zeer veel vragen van partners 
op ons af; de regio vraagt veel soorten 
inzet
het zakelijk beheer vereist veel 
competenties
de financiële druk neemt toe, de planlast 
weegt zwaar
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De beleidsuitdagingen samengevat
Het beleidsplanteam rangschikte aan de hand van het correlatierooster de be-
denkingen en formuleert deze beleidsuitdagingen. 

~ We investeren verder in ons grote publieksbereik
We hebben een performate werking rond niet-formele educatie en een groot 
publieksbereik: dat is een sterk wapen om werk te maken van participatie. Dit 
publieksbereik is de vertrekbasis van verschillende soorten werk. Het maakt dat 
Vormingplus een betrouwbare, stabiele partner is om mee samen te werken. We 
willen de schaal van onze output op peil houden. We blijven educatie inzetten op 
de eerste lijn, maar geven aan dat onze inzet ook gericht is op gemeenschaps-
vorming en maatschappelijke beweging. Participatie van het brede publiek is 
belangrijk, maar we verliezen de kwetsbare groepen niet uit het oog.

~  We koesteren onze vrije, sociaal-culturele rol
We koesteren onze autonomie en onze vrije rol, vanuit het middenveld, in de 
ruimte tussen sectoren, bestuur en burger. Onze methodes en praktijken moeten 
divers blijven en steeds missiegedreven zijn. Onze partners verwachten van ons 
initiatieven rond adviseren, verbinden en inspireren.

~ Ons profiel is scherp, maar mag nog scherper
We moeten helder blijven formuleren wat we willen bereiken, voor onszelf en 
naar de buitenwereld. We streven naar vernieuwing en verbinding. We willen 
een geest van co-creatie uitdragen. We willen enkele kern-thema’s naar voor 
schuiven, in alle aspecten van de werking (niet-formeel aanbod, regiowerk, 
projecten, interne werking...).

~ We houden vast aan onze maatschappelijke accenten
We leggen maatschappelijke accenten in alles wat we doen. Het publiek en 
onze partners appreciëren dat in de meeste gevallen, maar het maakt ons werk 
niet gemakkelijk. We houden vast aan deze accenten, maar waken erover om ze 
op een niet-partijpolitieke en verbindende manier aan te brengen. We hebben 
een voorbeeldrol te vervullen.

~ We moeten blijven evolueren
We zullen attent moeten zijn voor wat er verandert aan de context waarin wij en 
onze partners werken en onze opstelling daaraan aanpassen.

~ We willen een nog performantere organisatie worden
We willen beter leren prioriteiten stellen en keuzes maken, en die keuzes intern 
en extern verantwoorden. We willen de efficiëntie van onze organisatie behou-
den en verder werken aan organisatieontwikkeling en zakelijk beleid. We probe-
ren meer partners te betrekken bij niet-formele educatie. We zoeken verder naar 
middelen om de negatieve gevolgen van onze kleine schaal in te perken.
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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.  

Zijn jullie al lang aan de slag met het 
thema armoede?
Bea: We zijn met de Brugse medestan-
dersgroep 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 is 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 Dialoog-
stad. 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 dialoog-
tafels, die zorgden voor een waarde-
volle 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 uitnodi-
ging: 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.

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 woning-
projecten 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 verschil-
lende verenigingen nog goed over 
nadenken. Wat we wel al weten is dat 
het thema ‘toegankelijke gezondheids-
zorg voor iedereen’ zal worden.

Jo : En wat Brugge Dialoogstad betreft 
willen we vanaf het najaar 2017 onze 
aanloop nemen naar de gemeente-
raadsverkiezingen 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’.

(*) De werkgroep 17 oktober bestaat uit verte-
genwoordigers 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.

Tussendoor
“Goed Wonen is een Basisrecht!” (2016)
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2.3. Visie op rollen en functies

2.3.1. Visie op de rollen, onze handelingsprincipes
Vormingplus regio Brugge formuleerde haar “Handelingsprincipes en 
beslissingskader”. Daarmee maakten we ons de gemeenschappelijke missie en 
de visie eigen. De tekst bevat onder meer de uitgangspunten van ons handelen 
als beroepskrachten in het sociaal-cultureel werk. Deze uitgangspunten sturen 
onze opstelling in sociaal-culturele praktijken, ze zijn een vertaling van de 
sociaal-culturele rollen naar onze visie en praktijk.

Wat wil Vormingplus?
Vormingplus streeft naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische 
maatschappij. We ondernemen acties rond maatschappelijke thema’s en 
ontwikkelingen die leven in de regio Brugge.
Onze activiteiten en opstelling zijn politiek neutraal, gericht op consensus en co-
creatie, maar niet waardenvrij.
We creëren leerrijke praktijken voor volwassenen. We brengen mensen in hun 
vrije tijd samen en versterken hen, als gemeenschap, groep en individu. We 
laten kritische stemmen horen en stimuleren sociale innovatie.
We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open. Netwerken en 
samenwerken zijn onze tweede natuur. We bundelen onze krachten met die van 
organisaties, burgerinitiatieven, steden en gemeenten…

We gaan uit van...
De maakbaarheid van de maatschappij, de nood en haalbaarheid van 
maatschappelijke verandering.
Het recht op vorming voor iedereen, het ideaal van inclusie.
De overtuiging dat mensen, groepen en samenlevingen kunnen leren door 
samen te werken. De kracht van groepsvorming en samenwerking is de aanzet 
van verandering in de maatschappij.
De overtuiging dat pluralisme, een open democratisch debat en een 
diversiteit aan meningen een verrijking zijn en nodig zijn in een democratische 
samenleving.
De intentie om onze inzet te richten op het algemeen belang, het overstijgen van 
eigenbelang. Het algemeen belang is niet altijd onverkort wat de meerderheid of 
de politiek wil.
De zorg voor co-creatie en participatie van de deelnemers en partners.
Het geloof in onze methodische expertise en de zorg voor de kwaliteit van alles 
wat we doen. We zijn procesbegeleider met als kerntaak het sociaal-culturele 
proces.

Van handelingskader naar de sociaal-culturele rollen

DE VERBINDENDE ROL
Het handelen van Vormingplus is gericht op het creëren van contexten 
en omstandigheden waarin de ontmoeting tussen mensen, groepen 
en gemeenschappen mogelijk is. In die ontmoeting streven we naar 
gelijkwaardigheid en respect. We bieden mensen de kans om te groeien in 
relationeel burgerschap. We ondersteunen en begeleiden burgerinitiatieven en 
vrijwilligerswerk. Vormingplus is een “verenigingsmaker”, een neutrale open 
plek, waar mensen elkaar ontmoeten.



38

De Op-lichters (het Brugs “vertelcollectief”) ontstond uit een cursus “Vertel je 
verhaal” bij Vormingplus, herfst 2018. Het werd snel duidelijk dat de deelnemers 
een groep gevormd hebben. Verhalen verbinden mensen, over alle grenzen 
heen. Sindsdien ontmoeten de Op-Lichters elkaar elke laatste donderdag van de 
maand bij Vormingplus en ze nemen regelmatig deel aan “podiummomenten”.

Elke maandagmorgen komt een tiental vrouwen samen in “Zindering”. Alle 
deelnemers komen uit de reeksen “Werken aan je uitstraling”, een cursus 
rond sociale vaardigheden voor cliëntes van het Brugse OCMW. We blijven de 
deelnemers samenbrengen, om hun isolement te doorbreken en samen stappen 
vooruit te zetten. We zoeken manieren om hen naar bestaande initiatieven toe te 
leiden.

DE KRITISCHE ROL
Het handelen van Vormingplus is gericht op emancipatie, empowerment en het 
ontwikkelen van kritisch burgerschap. Bij de organisatie van praktijken betrek-
ken we partnerorganisaties, in de praktijken zelf worden deelnemers betrokken. 
Ze houden een evenwicht aan tussen individuele en maatschappelijke drijfveren 
en objectieven. Ze informeren, zetten aan tot reflectie, stimuleren engagement 
en sturen aan op maatschappelijke verandering.

Naar aanleiding van de 11.11.11-campagne over migratie bracht Vormingplus 
een groep Brugse organisaties rond de tafel om samen een reeks activiteiten 
rond het thema te organiseren. Elk met z’n eigen insteek en publiek, allen samen 
onder de paraplu van 11.11.11. Zo maakten we van de nationale campagne ook 
een plaatselijke campagne.

In het project “Mis-Verstand” organiseren een aantal regionale organisaties uit 
de Geestelijke Gezondheidzorg taboe-doorbrekende activiteiten. Vormingplus 
staat de projectgroep bij met raad en daad, programmeert ontmoetingen en 
helpt een brug te bouwen naar een breed publiek.

DE LABORATORIUMROL
Het handelen van Vormingplus is gericht op maatschappelijke innovatie. We 
streven geen vernieuwing op zich na, wel de ontwikkeling van ideeën, afspraken 
of praktijken die mensen in staat stellen om in hun eigen omgeving bij te dragen 
aan een betere wereld. We stellen mensen in staat om na te denken over de 
maatschappelijke spelregels en helpen hen bij het uitwerken van alternatieven. 
Wat die verandering is, hangt af van de context, de co-creatieve input van de 
participanten aan een proces, de maatschappelijke doelstellingen van Vorming-
plus.

Sint-Pieters-Deelt is een platform waar allerlei burgerinitiatieven rond “delen” 
een plek krijgen: het geefplein, de kinder-ruilbeurs, het naai-ataleier, de com-
puterherstelplek, een swap-ruilbeurs, het soepcafé... Sint-Pieters Brugge is 
een volkse buurt. Sint-Pieters Deelt is een project samen met het buurtwerk en 
probeert de hippe deelcultuur te vertalen naar een gewone buurt.

Onder de titel GoodFood@School brachten Rikolto en Vormingplus ouders, leer-
krachten en directies samen om na te denken over gezonde voeding op school. 
In twee stappen overlegden de deelnemers over de vraag hoe ze op hun school 
werk te maken van minder vlees, meer bio, meer groenten, minder voedselver-
lies, meer brooddozen...
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2.3.2. Visie op de functies
Vormingplus regio Brugge kiest ervoor om fijnmazig aanwezig te zijn in de regio 
met vele soorten sociaal-culturele praktijken die vaak maar niet uitsluitend van-
uit de leerfunctie vertrekken. Vanuit de leerfunctie brengen we elementen van 
gemeenschapsvorming en maatschappelijk activeren aan. We werken aanvul-
lend, co-creatief en vanuit een sociaal-cultureel perspectief, waardoor we een 
unieke positie innemen in de regio Brugge.

Een breed begrip van de leerfunctie
We hanteren een ruime definitie van leren. Vormingplus creëert een omgeving 
waarin mensen van elkaar en met elkaar leren. Leren is bij Vormingplus per defi-
nitie sociaal leren, een actieve, positieve en sociale keuze in de autonome leef-
wereld van mensen. Deelnemers bepalen zelf mee wat ze willen leren en hoe ze 
leren. De ontmoeting tussen mensen is de kern van onze aanpak van leren.

Iedere mens heeft een leerbehoefte. Leren is een herkenbare activiteit en een 
laagdrempelig middel om mensen tot participatie te brengen. We richten vele 
soorten leercontexten in zodat iedereen zich aangesproken kan voelen. Soms 
ervaart de deelnemer die context als een leercontext, soms niet. Vormingplus 
draagt er zorg voor dat deelnemers de leeromgeving mee vorm kunnen geven en 
kansen in zich draagt om te komen tot participatie, interactie, gemeenschaps-
vorming en maatschappelijke beweging. Het doel van een leercontext kan zich 
zowel op het niveau van een individu, een groep of de hele maatschappij situe-
ren.

Onze keuzes voor leercontexten worden mee gestuurd door objectieve, maat-
schappelijke noden en gaan uit van een holistische kijk op het individu. We stre-
ven naar coherentie: het persoonlijke staat nooit los van het maatschappelijke. 
We laten mensen toe om te leren vanuit hun eigen behoefte: zo operationalise-
ren we het civiel perspectief. Vormingplus zoekt op een praktijkgerichte manier, 
bottom-up, naar een evenwicht tussen individuele behoeften en maatschappelij-
ke noden. We leggen thematisch prioriteit op diversiteit, duurzaamheid, kwets-
bare groepen, digitale inclusie en burgerschap.

We inspireerden de Brugse bibliotheek bij het uitdenken van een “Digipunt” en 
bij de werving en opleiding van vrijwilligers. Om de twee weken kan iedereen 
terecht bij de helpdesk voor allerlei computer-, smartphone- en tabletproblemen.

Samen met Europe Direct organiseert Vormingplus bezoeken aan het Europacol-
lege op de Verversdijk, in het oude Jezuïtenklooster. Het College is een prestigi-
euze school die postuniversitair onderwijs over Europese thema’s organiseert. 
Vormingplus biedt het brede publiek de kans om een kijkje te nemen in het 
college – een plek vol erfgoed waar je normaal niet binnenkomt – en tegelijk kan 
je kennis maken met het College en de Europese instellingen.

De Culturele functie als een uitvloeisel van de Leerfunctie
In onze visie is de culturele functie nauw verbonden met de leerfunctie. Een 
breed cultureel besef verrijkt, stelt een mens in staat om in dialoog te gaan en 
verheldert de complexe maatschappij. Het kennen van de uitingen waarmee 
mensen, groepen en gemeenschappen betekenis geven aan het bestaan is een 
noodzakelijk onderdeel van mens zijn en is essentieel om te kunnen participe-
ren als burger. Onze holistische kijk op het individu impliceert dat er aandacht 
is voor het creëren, delen, bewaren van en deelnemen aan cultuur. We willen 
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mensen stimuleren om niet alleen passief deel te nemen, maar ook om actief 
deel te hebben aan cultuur. Wie zich creatief kan uiten, wie actief met kunst 
bezig is, wordt een betere burger. Kunstbeoefening biedt mogelijkheden om rond 
diversiteit, inclusie of sociaal-artistiek werk bezig te zijn.

Net zoals de leerfunctie geen louter individueel gegeven is, is ook de culturele 
functie dat niet. Er zijn maatschappelijke mechanismen die mensen uitsluiten zo-
dat ze niet volwaardig kunnen deelnemen. Onze blik is ook in de culturele functie 
zowel op het individu als op de maatschappij gericht. Onze betrokkenheid bij de 
Netwerken Vrijetijdsparticipatie leert dat het kunnen participeren aan cultuur 
een hefboom is in de strijd tegen armoede en achterstelling. Die strijd gaat niet 
alleen om materiële zaken. Het gaat ook om volwaardig kunnen deelnemen aan 
cultuur en zo zelfwaarde ontwikkelen, sociale contacten opbouwen, welzijn 
verhogen en kunnen participeren aan de maatschappij.

In het project Samen Lezen brengen we mensen samen die samen willen genie-
ten van literatuur, maar voor wie de stap om zelf te lezen, te groot is. Een bege-
leider leest een stuk tekst voor, we bespreken in groep wat de tekst betekent en 
doet met de toehoorder. We bieden bibliotheken een methodiek om inclusie te 
realiseren.

In Mannenmens ging een groep mannen – al dan niet in begeleiding bij het 
Brugse OCMW – aan de slag met de vraag wat het met een man doet om in een 
kwetsbare situatie terecht te komen. In enkele groepsgesprekken kristalliseer-
den zich dialogen, die de groep zelf ten tonele bracht. We speelden de voorstel-
ling op diverse plaatsen in het Brugse.

Vanuit de Leer- en Cultuurfunctie naar Gemeenschapsvorming en Maatschap-
pelijk Beweging
Elke sociaal-culturele praktijk draagt elementen van alle functies in zich: dat 
is eigen aan onze sociaal-culturele aanpak. Onze eerste ingangspoort is vaak 
– maar niet uitsluitend – de leerfunctie. We werken op een co-creatieve ma-
nier samen met organisaties die andere accenten leggen en zoeken naar een 
win-win-situatie. Waar de doelstelling en de context van een praktijk dat mo-
gelijk of gewenst maakt, of als we merken dat een doelstelling niet kan gerea-
liseerd worden enkel door middel van de leerfunctie, zetten we ook actief een 
stap verder naar gemeenschapsvorming en maatschappelijk activeren.

Alle praktijken van Vormingplus bevatten een aspect van gemeenschaps-
vorming: het behoort tot de kern van onze sociaal-culturele methodiek om 
actief en positief om te gaan met het groepsgebeuren, om op zoek te gaan naar 
inclusief werken, te werking aan bonding. Vormingplus is een plek waar men-
sen elkaar ontmoeten, een verenigingsmaker. We creëren een context waarin 
gemeenschapsvorming kan plaatsvinden, maar richten onze inzet niet steeds 
actief op gemeenschapsvorming. Door ons co-creatief en dienstverlenend op te 
stellen kunnen we de werking van andere organisaties, die wel als eerste focus 
gemeenschapsvorming hebben, faciliteren en bevorderen. 
Vormingplus heeft een groot publieksbereik en een ruim netwerk: die middelen 
zetten we in om mensen, groepen, organisaties en gemeenschappen te verbin-
den. We beschouwen het ook als een opdracht om het brede publiek in contact 
te brengen met thema’s, organisaties en mensen uit kwetsbare groepen of 
etnisch-culturele minderheden en op die manier te werken aan bridging.
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Vormingplus participeert aan het Brugse levensbeschouwelijke netwerk. Al 
enkele jaren organiseert dit netwerk een Iftar. De moslimgemeenschap nodigt 
iedereen uit om samen de vasten te breken. De Iftar vond plaats in de Magdale-
nakerk, in het centrum van Brugge.

Aan de fietscursus voor volwassen participeren vooral dames met een andere 
etnisch-culturele achtergrond. Leren fietsen is het expliciete doel: de deelne-
mers komen om te leren fietsen. Een helder doel, en na 8 sessies kunnen bijna 
alle deelnemers inderdaad fietsen. Maar we hebben ook het impliciete doel 
om mensen uit hun isolement te halen, aan de groepsvorming te werken en toe 
te leiden naar andere sociaal-culturele activiteiten. Vaak is de fietscursus de 
eerste activiteit waar ze aan deel nemen.

Afhankelijk van de context, de doelstelling van een praktijk, de doelgroep of het 
bereikte publiek, zal de maatschappelijke beweging in onze sociaal-cultu-
rele praktijken er anders uitzien. Soms is dit aspect enkel impliciet aanwezig, als 
een element van de methodiek en de visie waarmee we het individueel leerpro-
ces vorm geven. Voor sommige mensen of doelgroepen is participatie op zich al 
een maatschappelijk statement. Waar dat gepast is of nodig voor de realisatie 
van het doel van een sociaal-culturele praktijk is maatschappelijke beweging 
ook expliciet aanwezig. We brengen samenlevingsvraagstukken actief ter spra-
ke, stimuleren kritische reflectie en ondersteunen de manier waarop mensen of 
groepen betrokken willen raken bij maatschappelijke kwesties. 
Onze sociaal-culturele houding verenigt individuele en maatschappelijke as-
pecten. We zien een individuele participant nooit los van zijn of haar omgeving 
en van de ruime maatschappelijke context. We grijpen in praktijken individuele 
behoeften aan om een maatschappelijk perspectief binnen te brengen.

Vormingplus zet samen met de verenigingen waar armen het woord nemen de 
schouders onder de viering van 17 oktober, de dag van verzet tegen extreme 
armoede. We organiseren een straatactie, een politieke actie en randactiviteiten 
voor het ruime publiek. Het geheel wordt samen met mensen uit de doelgroep 
georganiseerd.

Vormingplus faciliteerde de opstart van de burger-energiecoöperatie 
Coopstroom. Ontmoetingen in Vormingplus zorgden voor de inspiratie bij 
een kerngroep, Vormingplus stelde lokalen ter beschikking om de eerste 
vergaderingen te houden, Vormingplus wist haar publiek warm te maken op 
enkele info-avonden. En op het dak van het Vormingplus-gebouw installeerde 
Coopstroom zijn eerste zonne-project.

2.4. Doelgroepenbeleid
Begin 2019 rondde Vormingplus een denkproces af en vatten we onze visie 
over dit thema samen in een intern dossier. Daarin brachten we alle elementen 
samen in één document: de keuze voor brede participatie, de denkoefeningen 
rond kwetsbare groepen, de operationalisering van de strategie om kwetsbare 
groepen te bereiken, de cijfers over publieksbereik (het publieksonderzoek van 
eind 2018 en de gegevens van het publieksbereik in het projectwerk). We vatten 
dat dossier hier samen.
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Vormingplus zet in op een brede participatie
Vormingplus is een organisatie die allerlei soorten mensen bereikt: zowel het 
publiek dat spontaan aan cultuur participeert als kwetsbare groepen. We willen 
geen niche-organisatie zijn en we zien het het bereiken van “gewone” mensen 
als een legitimatie van de maatschappelijke keuzes in ons aanbod en onze inzet 
voor kwetsbare groepen.

De output van Vormingplus is groot, we realiseren een groot publieksbereik: 
496 activiteiten, 1.554 sessies, 4.059 vormingsuren; 9.799 deelnemers, 3.907 
verschillende personen, 2.225 nieuwe deelnemers (cijfers 2018). Gedetailleerde 
cijfers vind je in bijlage 11, de SISCA-cijfers. Vormingplus is hiermee in staat 
om partnerorganisaties die in een niche actief zijn of die op zichzelf niet sterk 
genoeg zijn te helpen, door samen het brede publiek te bereiken of om een the-
ma maatschappelijke aandacht te geven. Het is trouwens deze steun die onze 
partners vaak aanhalen als de belangrijkste meerwaarde van samenwerken met 
Vormingplus.

Kwetsbare groepen
In het begin van de beleidsperiode 2016-2020 hebben we de visie op werken 
voor kwetsbare groepen omschreven en geoperationaliseerd. We zoeken nauwe 
samenwerking met partnerorganisaties die met de doelgroep werken. We 
zoeken, in samenspraak met die partners, naar een evenwicht tussen inclusief 
en exclusief werken, naar de juiste methodiek en de juiste aanpak.

We hebben gedefinieerd welke deel-doelgroepen we onderscheiden bij de 
kwetsbare groepen in onze regio. 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 dien-
stencentra bereiken, het publiek van de basiseducatie, mensen met een verstan-
delijke 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 min-
derheden en op Blankenberge. We gaan daarbij 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.

Het publieksbereik geanalyseerd
Eind 2018 bracht Vormingplus haar publiek in beeld. We hebben dat in twee 
luiken gedaan: door middel van een publieksonderzoek bij publiek dat individu-
eel inschrijft en door cijfers over het publiek dat participeert aan projecten te 
verzamelen.

Het publieksonderzoek bij publiek dat individueel inschrijft werd gevoerd door 
specialisten van Publiq. Het onderzoek bevestigde wat we vermoedden: (1) dit 
publiek bestaat uit de gemiddelde deelnemer die aan cultuur participeert en is 
vrouwelijker, witter, ouder en iets hoger opgeleid dan gemiddeld, (2) dit publiek 
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is zeer tevreden en loyaal, (3) het publiek blijft zich voortdurend vernieuwen en 
(4) de samenstelling van het publiek is sinds 2005, het vorige publieksonderzoek, 
nauwelijks veranderd ondanks de inspanningen rond inclusie.
Het open aanbod is en blijft zinvol en heeft vele finaliteiten, los van de vraag wie 
je met dit instrument bereikt. Elke participatie is zinvol. Het brede bereik biedt 
ons de kans om maatschappelijke thema’s aan te brengen. Ook het “gewone” 
publiek heeft nood aan vorming en heeft blinde vlekken (diversiteit, digitale 
inclusie...). Het grote bereik stelt ons in staat om aan bridging te werken. We 
kunnen ons bereik ten dienste stellen van partners.

De resultaten van het publieksonderzoek bevestigen wel dat open aanbod geen 
instrument is om kwetsbare groepen te bereiken. Elk initiatief om inclusie te 
bewerkstelligen is goed, maar om een groot bereik onder kwetsbare groepen te 
realiseren moeten andere instrumenten dan een open aanbod ingezet worden.

Elke participatie is zinvol.
Het brede bereik biedt ons de 

kans om maatschappelijke 
thema’s aan te brengen.

In 2019 werkten we een strategie uit 
om de drempels voor de participatie 
van kwetsbare groepen te verlagen. 
We gingen kijken hoe de collega’s het 
aanpakken, gingen luisteren naar de 
voorstelling van een actieonderzoek in 
Roeselare en organiseerden een pa-
nelgesprek met onze stakeholders. Op 
basis daarvan formuleerden we een 
nieuwe aanpak. De “sociale prijs” be-
draagt met ingang van september 2019 
steeds 20% van de gewone bijdrage. 
De voorwaarden zijn dezelfde als die 
voor het Brugse Netwerk Vrijetijds-
participatie. Er moeten geen attesten 
voorgelegd worden, we vertrouwen 
op de eerlijkheid van het publiek. 
Daarnaast bieden we nu systematisch 
enkele gratis plaatsen aan via het 
Brugse Netwerk. We communiceer-
den de aanpassingen via onze eigen 
kanalen, via het Brugse Netwerk en 
op een ontmoeting met onze culturele 

partners. We hopen in de komende 
maanden ook de prijszetting voor acti-
viteiten in samenwerking met anderen 
in dezelfde richting te zien evalueren. 
De komende maanden willen we de 
prijszetting omkaderen met andere 
acties die drempels verlagen: con-
tacten in de planningsfase, toeleiding 
via brugfiguren, solidariteitsacties bij 
het gewone publiek (een uitgestelde 
consumptie, een boekenruilkast, een 
rospot), 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…).
Het is vandaag te vroeg om de impact 
van de wijzigingen volledig te kunnen 
inschatten. Het is wel duidelijk dat 
méér mensen van de “sociale prijs” 
gebruik maken en dat de inspanning 
bijzonder wordt gewaardeerd door een 
aantal organisaties uit de doelgroep.

Inclusie: onder meer dankzij een “sociale prijs”

Daarnaast hebben we voor het eerst het bereik in het projectwerk, dat zich vaak 
richt op kwetsbare groepen, in beeld gebracht. Ook dat bereik is groot. We be-
reiken mensen in armoede (in projecten als “Ieders Stem Telt”, “17 oktober” of 
“Samen Lezen”), mensen met een psychische kwetsbaarheid (i.s.m. reïntegra-
tieproject de Gempersteeg of in het project “Mis-Verstand”), mensen met een 
andere etnisch-culturele achtergrond (in projecten als de “Praattafels NT2”, de 
fietscursus voor volwassenen of de activiteiten in het project “AllemaalMensen-
Brugge”) en nog andere doelgroepen. 
De specifieke context van die projecten maakt een puur cijfermatige benadering 
moeilijk. De cijfers kan je niet zomaar naast de cijfers van publiek dat individueel 
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inschrijft zetten. In veel praktijken werken we met anonieme deelnemers of met 
geschatte aantallen deelnemers. Of het is net de bedoeling van de praktijk om 
het “gewone” publiek samen te brengen met kwetsbare groepen (wie behoort 
tot welke groep?). De opsomming van bereik per project toont wel aan dat het 
bereik van Vormingplus onder kwetsbare groepen betekenisvol is.

Ook in de komende beleidsperiode kiezen we voor een mix van 
doelgroepen
We houden de hierboven omschreven keuze voor zowel een brede participatie 
als het bereiken van kwetsbare groepen aan. We willen alle vormen van ons 
publieksbereik in de komende beleidsperiode op hetzelfde, hoge niveau houden. 
Het ene kan niet zonder het andere: het ene helpt het andere vooruit, de eigen-
heid van de regio en de vragen van partners maken die brede inzet nodig. 

We screenen de participatie van het publiek dat aan cultuur participeert op ge-
regelde tijdstippen. Het onderzoek van 2018 is daarvoor het nulpunt. We streven 
inclusie na. We evalueren de stappen die we in 2019 daarrond gezet hebben en 
breiden de acties verder uit.

We werken verder met de strategie voor kwetsbare groepen. We evalueren 
onze inzet in het educatieve team en sturen bij waar nodig. We monitoren het 
bereik in het projectwerk. We focussen op mensen in armoede, etnisch-culture-
le minderheden en Blankenberge. Werken met mensen in armoede biedt kansen 
om maatschappelijke beweging rond het thema te realiseren. Er beweegt veel 
rond etnisch-culturele minderheden, onze inzet zal daar in de komende jaren in 
overleg met onze stakeholders van aard veranderen. En uit alle cijfers blijkt dat 
het probleem van kansarmoede in Blankenberge groot is, daarom zoeken we 
naar opportuniteiten en partners om in die gemeente de werking verder uit te 
bouwen.

2.5. Strategische en operationele doelen

SD 1. Vormingplus realiseert een omvangrijke participatie via haar 
sociaal-culturele praktijken en draagt daardoor bij aan een duurza-
me, inclusieve, solidaire en democratische maatschappij.
Participatie beschouwen we als het belangrijkste doel in onze missie. Door 
leerrijke praktijken te organiseren geven we mensen, groepen en gemeenschap-
pen de kans om zich te versterken en bij te dragen aan een betere wereld. We 
realiseren op een efficiënte en deskundige wijze een groot aantal praktijken 
waarmee we veel mensen bereiken. Het is iets waarvoor we geapprecieerd 
worden. Het publiek en onze stakeholders vragen naar educatie. Er zijn weinig 
andere partners actief op dit veld in regio; de vraag is groter dan het aanbod.

SD 1 – Participatie als bijdrage aan een duurzame, inclusieve, solidaire en 
democratische maatschappij.

SD 2 – Door middel van de leerfunctie SD 3 – Door samen te brengen, te 
inspireren en te innoveren

SD 4 – Transversaal doel: aandacht voor de participatie van kwetsbare groepen

SD 5 – Transversaal doel: aandacht voor diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie, 
burgerschapsvorming

We willen alle vormen van ons 
publieksbereik in de komende 

beleidsperiode op hetzelfde hoge 
niveau houden.
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Operationele doelstellingen
~ Vormingplus organiseert een groot aantal sociaal-culturele praktijken en een 
grote participatie.
~ Vormingplus maakt haar praktijken bereikbaar door ze optimaal te spreiden, 
zowel thematisch als geografisch. Vormingplus bewaakt het evenwicht tussen 
praktijken in eigen huis en buitenshuis, in de stad Brugge en elders in de regio.
~ Vormingplus betrekt haar stakeholders bij de educatieve planning en realiseert 
een zo groot mogelijk deel van de sociaal-culturele praktijken in samenwerking 
met andere actoren.
~ Vormingplus bewaakt de complementaire aard van haar praktijken.
~ Vormingplus spant zich in om meer partners te betrekken bij het organiseren 
van sociaal-culturele praktijken in de regio. 

Indicatoren
~ Vormingplus monitort de output van de praktijken en rapporteert over thema-
tische en geografische spreiding. De output blijft op hetzelfde peil als de voor-
gaande jaren (binnen een marge van 10% ten opzichte van 2017-2018-2019).
~ Vormingplus monitort het publieksbereik. Het bereik blijft op hetzelfde peil als 
de voorgaande jaren (binnen een marge van 10% ten opzichte van 2017-2018-
2019).
~ Vormingplus informeert haar stakeholders, bevraagt ze en betrekt ze bij be-
leidsbeslissingen.
~ Vormingplus inventariseert welke andere aanbieders actief zijn en volgt de 
evolutie op.

SD 2. Vormingplus zet in sociaal-culturele praktijken de leerfunctie 
in om participatie te realiseren.
Leren is een herkenbare activiteit en een laagdrempelig middel. Niet-formeel le-
ren is een basisrecht, dat voor iedereen bereikbaar moet zijn. Vormingplus heeft 
de ervaring, kennis en logistieke middelen om een leidende rol te spelen in het 
sociaal-cultureel leren in de regio. Er zijn weinig andere professionele (sociaal-)
culturele spelers actief rond educatie, een aantal van die partners missen know-
how of werken niet vanuit een civiel perspectief. 

Operationele doelstellingen
~ Vormingplus hanteert een brede kijk op de leerfunctie.
~ Vormingplus loopt voorop in de leerfunctie in de regio: Vormingplus verkent en 
implementeert nieuwe ideeën en inspireert anderen aanbieders en partners.
~ Vormingplus zorgt voor de kwaliteit van de eigen sociaal-culturele praktijken 
en stimuleert kwalitatief sociaal-cultureel werken bij andere actoren.
~ Het team, de freelancers en vrijwilligers van Vormingplus scholen zich bij rond 
sociaal-culturele methodiek.
~ Vormingplus draagt haar visie, de sociaal-culturele aanpak en het civiel per-
spectief uit.

Indicatoren
~ Vormingplus werkt een visie uit over de plaats van de leerfunctie in de organi-
satie en de regio.
~ Vormingplus organiseert elk jaar drie experimentele praktijken.
~ Vormingplus verbetert haar kwaliteits- en VTO-beleid.
~ Vormingplus communiceert over haar visie en praktijken naar partners.
~ Vormingplus neemt elk jaar twee initiatieven rond methodische bijscholing of 
intervisie rond de leerfunctie.
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SD 3. Vormingplus bevordert het maatschappelijk engagement 
en sociale innovatie door samen te brengen, te inspireren en te 
initiëren.
Het middenveld in de regio Brugge is versnipperd en nauwelijks geprofessionali-
seerd. Vormingplus verleent ook vandaag al inhoudelijke of logistieke ondersteu-
ning voor een reeks actoren. Ons civiel perspectief, los van zuilen of overheden, 
wordt geapprecieerd. Er leeft bij onze partners een behoefte aan inspiratie, 
verbinding en maatschappelijke beweging.

Operationele doelstellingen
~ Vormingplus ondersteunt andere actoren in het sociaal-cultureel werk en ac-
toren die rond onze prioritaire thema’s actief zijn (kwetsbare groepen, diversiteit, 
duurzaamheid, digitale inclusie, burgerschapsvorming).
~ Vormingplus is een ontmoetingsplek voor burgers en burgerinitiatieven. 
Vormingplus is een draaischijf waar maatschappelijke vernieuwing ontstaat of 
groter gemaakt wordt. 
~ Vormingplus organiseert ontmoeting, inspiratie en innovatie voor haar partner-
organisaties.
~ Vormingplus ondersteunt burgerinitiatieven en partnerorganisaties met 
inhoudelijk advies, communicatieve kracht, logistieke ondersteuning, gebouw.

Indicatoren
~ Vormingplus monitort de dienstverlenende en ondersteunende activiteiten.
~ Vormingplus is elk jaar betrokken bij 3 burgerinitiatieven.
~ Vomringplus organiseert elk jaar 3 verbindende of inspirerende initiatieven op 
de tweede lijn.

SD 4. Vormingplus realiseert participatie voor kwetsbare groepen
Leren is een basisrecht, ook voor mensen uit kwetsbare groepen die de weg 
naar onze praktijken niet spontaan vinden. Elke participatie van mensen uit 
kwetsbare groepen is waardevol, welke vorm of intensiteit die participatie 
ook moge aannemen. Vormingplus heeft een breed netwerk en een traditie in 
samenwerken met organisaties die kwetsbare groepen bereiken. Vormingplus 
heeft een opdracht als go-between tussen niche-organisaties en het grote 
publiek, tussen actoren onderling of bij partners die geen ervaring hebben met 
kwetsbare groepen.

Operationele doelstellingen
~ Vormingplus netwerkt actief en heeft een goed zicht op de partners die werken 
met kwetsbare groepen.
~ Vormingplus werkt nauw samen met de partnerorganisaties en betrekt hen bij 
het formuleren van een visie en het maken van operationele keuzes.
~ Vormingplus neemt initiatieven om inclusie te bevorderen. Vormingplus werkt 
inclusief waar mogelijk, exclusief waar nodig.
~ Vormingplus zet prioritair in op de doelgroepen mensen in armoede, et-
nisch-culturele minderheden en Blankenberge.

Indicatoren
~ Vormingplus monitort de output en het publieksbereik van de praktijken voor 
kwetsbare groepen. De output en het bereik blijven op hetzelfde peil als de voor-
gaande jaren (binnen een marge van 10% ten opzichte van 2017-2018-2019).
~ Vormingplus realiseert elk jaar 5 praktijken voor kwetsbare groepen.
~ Vormingplus monitort de deelname van mensen uit kwetsbare groepen aan het 
reguliere aanbod.
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~ Vormingplus netwerkt in Blankenberge en realiseert er voor het einde van de 
beleidsperiode minstens vijf sociaal-culturele praktijken voor kwetsbare groe-
pen.

SD 5. Vormingplus richt zijn praktijken prioritair op duurzaamheid, 
diversiteit, digitale inclusie en burgerschapsvorming.
Vormingplus wil een brede participatie realiseren. Daarom moet de aard en het 
thema van de praktijken divers en breed zijn. Toch willen we maatschappelijke 
accenten leggen. Op diversiteit, omdat dit thema in de regio vrij nieuw is en te 
weinig actoren er ervaring mee hebben. Duurzaamheid, omdat we de inspan-
ningen die gedaan worden vanuit het middenveld willen versterken. Digitale 
inclusie omdat het thema in de regio te vaak vanuit onderwijs of tewerkstelling 
wordt benaderd, en te weinig gericht is op kwetsbare groepen. En burgerschap 
omdat we willen meewerken aan het ontwikkelen van een nieuwe relatie tussen 
burger, middenveld en overheid.

Diversiteit
Operationele doelstellingen
~ Vormingplus organiseert praktijken rond diversiteit die werken aan bridging 
en praktijken die zich tot mensen met een diverse etnisch-culturele achtergrond 
richten.
~ Vormingplus blijft actief rond het thema diversiteit in Brugge, maar zoekt tege-
lijk uit welke initiatieven mogelijk zijn in andere gemeenten van de regio.

Indicatoren
~ Vormingplus organiseert elk jaar 10 praktijken rond interculturele ontmoeting.
~ Vormingplus organiseert elk jaar 3 praktijken die zich richten tot mensen met 
een andere etnisch-culturele achtergrond.

Duurzaamheid
Operationele doelstellingen
~ Vormingplus werkt aan kennisvergroting en draagvlakvergroting rond duur-
zaamheid bij het grote publiek.
~ Vormingplus is verbinder, inspirator en aanjager rond duurzaamheid in de 
regio.

Indicatoren
~ Vormingplus organiseert elk jaar 10 praktijken rond duurzaamheid.
~ Vormingplus neemt elk jaar één initiatief rond verbinding en inspiratie.

Digitale inclusie
Operationele doelstellingen
~ Vormingplus organiseert praktijken rond digitale inclusie voor het grote pu-
bliek.
~ Vormingplus onderhoudt contacten met andere aanbieders en poogt samen te 
werken, in eerste instantie rond digitale inclusie voor kwetsbare groepen.

Indicatoren
~ Vormingplus organiseert elk jaar 25 praktijken rond digitale inclusie.

Burgerschapsvorming
Operationele doelstellingen
~ Vormingplus organiseert of participeert aan praktijken die een samenwerking 
in het publieke veld tussen burger, middenveld en overheid vernieuwen.
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Indicatoren
~ Vormingplus organiseert elk jaar 3 praktijken, netwerkevenementen of experi-
menten rond burgerschapsvorming.

Vrijwilligersacademies

In 2018 waren er 140 vrijwilligers 
actief in de organisatie.

Na een lange periode van onduidelijk-
heid is de provinciale ondersteuning 
afgelopen in 2015. Een restant van 
de werking in samenwerking met de 
provincie is de vrijwilligersacademie. 
Sinds 2016 zetten de West-Vlaamse 
Vormingpluscentra de werking verder 
in dezelfde lijn, maar zonder inhoude-
lijke richtlijn, overleg of perspectief. In 
2019 zijn ook de bijkomende middelen 
weggevallen.
Vormingplus heeft de intentie om sa-
men met de andere Vormingpluscentra 
en in het kader van het gecoördineerd 
Vlaams vrijwilligersbeleid een duurza-
me en kwaliteitsvolle samenwerking 

op te zetten met het Vlaams Steunpunt 
Vrijwilligers. De samenwerking is er 
op gericht een ondersteunend vor-
mingsaanbod voor vrijwilligers uit te 
bouwen, volgens het projectvoorstel 
dat het Steunpunt en de Vormingplus-
centra samen bij het Vlaams ministerie 
van Cultuur indienden. Omdat we deze 
samenwerking niet beschouwen als 
een deel van onze reguliere werking, 
is deze intentieverklaring onder de 
opschortende voorwaarde van goed-
keuring van de bijkomende middelen 
die aan het projectvoorstel verbonden 
zijn.

2.6. Vrijwilligersbeleid
Naast de bestuurders, de teamleden en de freelancers vormen de vrijwilligers 
een vierde groep van mensen die instaan voor het realiseren van onze doelstel-
lingen. In 2018 waren er 140 vrijwilligers actief in de organisatie. In 2017 waren 
er dat 138, in 2016 104 en in 2015 78 (volgens de SISCA-cijfers). Het aantal vrijwil-
ligers dat Vormingplus inzet groeit, en dat is een bewuste keuze.

We beschouwen de inzet van vrijwilligers als een goede zaak, om verschillende 
redenen. We vergroten onze slagkracht, we brengen met elke vrijwilliger nieuwe 
ervaring en expertise in huis (en wat ze binnenbrengen is vaak complementair 
aan wat we al in huis hebben). We betrekken meer mensen bij ons werk en ver-
groten daarmee onze visibiliteit en ons draagvlak. We doen ervaring op met het 
werven en coachen van vrijwilligers zodat we ook die expertise kunnen inzetten 
ten behoeve van onze partners. De taken die vrijwilligers op zich nemen bestaan 
uit drie clusters.

Cluster (a): Uitvoerende administratieve en logistieke taken
Een groep vrijwilligers staat in voor de verdeling van onze programmabrochu-
re in de regio, enkele andere vrijwilligers zijn actief als huisfotografen. In 2018 
is beslist om (voorlopig) geen andere administratieve en logistieke taken aan 
vrijwilligers toe te vertrouwen.

Cluster (b): Ondersteuning bij educatieve opdrachten
Een groep vrijwilligers ondersteunt het educatieve team (onthaal freelancers 
en deelnemers, deelnemersadministratie) bij activiteiten die overlappen of die 
verspreid over de regio plaatsvinden. Het gaat hierbij om activiteiten die door 
een ervaren freelancer begeleid worden en waar vrijwilligers de “opstart” van 
de activiteit in goede banen leiden. Voor elke activiteit is er contact tussen de 
vrijwilliger en de verantwoordelijke educatieve kracht.
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We overwegen om in de toekomst per gemeente enkele vrijwilligers te engage-
ren om dit soort logistieke taken op verplaatsing op te nemen, zodat de samen-
werking met onze regionale culturele partners kan verbeteren. Onze lokale 
partners beschikken immers niet over voldoende personeel om die taken goed 
te volbrengen. We merken dat we op verplaatsing niet dezelfde kwaliteit van 
dienstverlening kunnen bieden als in eigen huis. We proberen dit idee in 2019-
2020 samen met één regiopartner te realiseren en nemen de ervaring mee naar 
andere partners en regiogemeenten.

Cluster (c): Dragende inbreng bij een aantal specifieke projecten
Vormingplus doet ook een beroep op vrijwilligers voor educatieve elementen 
in een aantal sociaal-culturele praktijken. De groei van het aantal vrijwilligers 
zit vooral in deze cluster. Vrijwilligers zijn mede-eigenaar van het project. Ze 
bepalen mee de inhoud en de aanpak van de sociaal-culturele praktijk en nemen 
in sommige praktijken ook de procesbegeleiding in handen. Het gaat onder meer 
om de projecten Digipunt, Praattafels NT2, SWAP kledijruilbeurs, Samen Lezen, 
Fietscursus voor volwassenen, de Repair Cafés of het Geefplein. Hoe de vrijwil-
ligers hun rol precies opnemen, hangt af van de opbouw en taakverdeling in elk 
project. Meer info over de verdeling van de taken kan je vinden in de projectfi-
ches in de recente Voortgangsrapporten.

Afhankelijk van de praktijk en de afspraken met de projectpartners is de band 
tussen deze vrijwilligers en Vormingplus intensief of minder intensief. Die band 
kan van aard en intensiteit veranderen in de loop van het project. De werving en 
begeleiding van de vrijwilligers wordt in samenspraak met de partnerorganisatie 
geregeld. We beschouwen onze wervingskracht en ervaring met het coachen 
van vrijwilligers als een element van ondersteuning dat we kunnen inzetten ten 
behoeve van partnerorganisaties die minder ervaring hebben met de inzet van 
vrijwilligers. We bewaken in alle praktijken mee de goede opvolging van de 
vrijwilligers.

Visietekst
Begin 2019 is ons vrijwilligers- en freelancersbeleid uitgeschreven in een 
visietekst. Deze tekst omschrijft alle aspecten van het vrijwilligersbeleid van 
Vormingplus: hoe we vrijwilligers werven, hoe de aansturing gebeurt, hoe aan 
de formele vereisten wordt voldaan, wat we van een vrijwilliger en een vrij-
willigerscoach verwachten, hoe waardering en vergoeding geregeld worden, 
enzovoort. We herhalen hier de belangrijkste elementen, details kan je vinden in 
de nota zelf.

Werving, onthaal en ondersteuning
We hebben met onze eigen brochure en nieuwsbrief een sterk wervingskanaal, 
dat we gericht kunnen inzetten. We doen dat ad hoc, als er zich noden voor-
doen, bij onszelf, in projecten waarbij we betrokken zijn of zelfs voor de werking 
van partnerorganisaties.
Het onthaal en de opvolging van vrijwilligers is de verantwoordelijkheid van de 
educatieve medewerker die verantwoordelijk is voor het stuk van de werking 
waarvoor een vrijwilliger zich aanbiedt of aan de slag is. De communicatie-ver-
antwoordelijke staat in voor de begeleiding van vrijwilligers in logistieke taken 
rond communicatie. De educatieve medewerkers worden bijgestaan door 
iemand van de administratieve krachten voor de formele vereisten.
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Formele vereisten
Die formele vereisten worden stipt en volledig aangepakt (verzekering, contract, 
informatienota, betaling of andere vergoeding...). De taakverdeling rond die 
administratieve opvolging is helder.

Coaching en vorming
Voor de vrijwilligers die een dragende inbreng hebben in projectwerk is er extra 
coaching en vorming voorzien, op niveau van het project, in samenspraak met 
de projectpartners. Zo voorzien we voor de vrijwilligers van de Praattafels NT2 
elk jaar een start- en een evaluatiemoment, waar we polsen naar hun aanvoelen 
van het project, en waar we een vorming voorzien. Voor nieuwe vrijwilligers in 
het project Samen Lezen voorzien we aangepaste vorming. Voor alle vrijwilli-
gers in Samen Lezen zet Vormingplus in op een provinciale intervisiegroep van 
lees-begeleiders. De noden zijn te verschillend om eenzelfde vorming voor alle 
vrijwilligers te voorzien. Elk project heeft zijn eigen logica en geplogenheden. 
We hanteren wel overal dezelfde principes. Vrijwilligers moeten weten wat er 
van hen verwacht wordt en moeten er zeker van kunnen zijn dat de formele 
vereisen in orde zijn. Ze moeten weten bij wie ze terecht kunnen in geval van 
problemen. Ze kunnen beroep doen op aangepaste bijscholing of coaching. Ze 
kunnen mee beslissen over de context waarin ze aan de slag zijn en moeten op 
voldoende en expliciete waardering kunnen rekenen.

Waardering en vergoeding
Vormingplus voorziet voor alle vrijwilligers een minimum aan betrokkenheid en 
waardering, in welke context vrijwilligers ook worden ingezet. Elke vrijwilliger 
moet op de hoogte zijn van de visie achter een project en moet mee kunnen 
beslissen over de context waarin hij of zij aan de slag is.
We vergroten de betrokkenheid op de hele organisatie onder meer door hen de 
nieuwsbrief “Lopende Zaken” te bezorgen, uit te nodigen op de jaarlijkse recep-
tie, de brochure “Wij zijn Vormingplus” te bezorgen en door hen een (Brugse) 
Doe-Goed-Pas te schenken.
Vrijwilligers die uitvoerende administratieve en logistieke taken verrichten, 
worden door middel van een puntensysteem vergoed, zodat ze gratis kunnen 
deelnemen aan activiteiten naar keuze.

Mee te nemen aspecten voor de komende beleidsperiode
We zijn tevreden over de recente uitbreiding van onze pool vrijwilligers; we 
hebben voor elk van de drie clusters een evenwicht en een werkwijze gevonden. 
We voorzien de komende jaren verdere uitbreiding van het aantal vrijwilligers 
voor de educatieve ondersteuning van activiteiten op verplaatsing, en eventueel 
ook voor de permanentie in het Vormingplushuis.

We willen zorgzaam blijven omgaan met de vrijwilligers in onze organisatie: dat 
is onze eerste zorg. We willen blijven inzetten op een kwalitatieve ondersteuning 
van de vrijwilligers in onze organisatie en in onze projecten.

We hebben positieve ervaring opgebouwd met de inzet van vrijwilligers in een 
educatieve rol in projectwerk: ook op dat spoor gaan we verder. We willen onze 
ervaringen in werving en coaching van vrijwilligers aanbrengen bij onze part-
ners.

We willen zorgzaam blijven 
omgaan met onze vrijwilligers 

en inzetten op een kwalitatieve 
ondersteuning in onze 

organisatie en in onze projecten.



Tussendoor
Samen lezen: “Verbindend, louterend en inspirerend”

In een kleine groep naar verhalen en 
gedichten luisteren en – als je wil – 
delen wat dat met je doet. De Samen-
Leesmethodiek 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 ge-
nieten. 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! Same-
Lezen leent zich als methodiek uitste-
kend voor groepen met een psychische 
kwetsbaarheid, het publiek in woon- en 
zorgcentra of lokale dienstencentra, als 
activiteit in de gevangenis, met ander-
staligen (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. Daar-
om 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, ge-
dachten over eenzelfde tekst, het is tel-
kens 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 orga-
niserende bibliotheek, de zorg voor de 
lekkere koffie door het dienstencentrum 
en een groep van een tiental SamenLe-
zers. 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 interes-
sante, 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 poezië 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 dank-
jewel 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, Knok-
ke, Zedelgem, Meulebeke, en ook in 
enkele gesloten contexten (gevangenis, 
psychiatrie…).
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3. ZAKELIJK PLAN

Ter inleiding: klein zijn heeft voor- en nadelen
In dit hoofdstuk beschrijven we het zakelijk beheer van de organisatie. We 
hebben het over het bestuur van de vzw, hoe we stakeholders bij de werking 
betrekken, welke samenwerkingsstrategie we hanteren, hoe we met medewer-
kers omgaan, ons kennis- en communicatiemanagement, hoe we werken aan 
kwaliteit, onze infrastructuur en het financieel beleid. Dit hoofdstuk put inspiratie 
uit het EFQM-model, de Vlaamse Code voor Cultural Governance van het Bilsen 
Fonds en de SoCius-RADAR. We hebben er voor gekozen om aspecten van alle 
modellen te combineren tot een leesbaar en werkbaar geheel, dat vanuit de 
praktijk is geschreven en aangepast is aan een organisatie van onze schaal. We 
beschrijven bij elk thema de weg die we de voorbije jaren hebben afgelegd, wat 
de stand van zaken vandaag is, en trekken de lijn door naar de toekomst.

Samengevat: Vormingplus regio Brugge is een kleine, wendbare organisatie. We 
maken geen deel uit van een groter geheel, de communicatielijnen zijn kort, we 
koesteren onze open bedrijfscultuur. We zijn doeners: de organisatie is gericht 
op het realiseren van sociaal-culturele praktijken. We zijn een netwerkorgani-
satie: dankzij onze vele partners, freelancers en vrijwilligers realiseren we een 
grote output. Klein zijn heeft voordelen: iedereen kent iedereen, we kunnen 
direct handelen, we staan dicht bij onze stakeholders. Klein zijn heeft ook nade-
len. We hebben te veel opdrachten en kunnen in het zakelijk beleid niet specia-
liseren: communicatie, IT of zelfs algemene coördinatie is géén voltijdse job. De 
planlast en de zakelijke taken wegen zwaar en staan in directe concurrentie met 
het realiseren van sociaal-culturele praktijken.

3.1. Het bestuur van vzw Vormingplus regio Brugge
Het organigram van Vormingplus is helder (zie ook hoofdstuk 1). De Algemene 
Vergadering en de Raad van Bestuur vervullen hun beheerstaak zoals in de vzw-
wet en de statuten van vormingplus regio Brugge is voorzien (de statuten zijn te 
vinden in bijlage 1). Het team staat in voor de realisatie van de werking, en wordt 
daarin bijgestaan door een grote groep freelancers, vrijwilligers en netwerkpart-
ners.

De Algemene Vergadering bestaat op 12/03/2019 uit 36 personen (zie bijlage 
7). De AV heeft het laatste woord over het financiële en inhoudelijke beleid. In 
de AV worden beleidsplannen en voortgangsrapport goedgekeurd. We vatten de 
AV in de eerste plaats op als een stakeholdersvergadering. De vergadering kiest 
zelf haar leden, vaak op suggestie van de RvB. Het belangrijkste criterium hierbij 
is het bekleden van een sleutelpositie in de regio. We houden onze belangrijkste 
partners betrokken bij de werking en betrekken hen formeel bij de beleidsbe-
slissingen van Vormingplus. Ook in de AV hanteren we een open cultuur. De AV 
komt minstens één keer per jaar samen. De AV kiest de bestuurders.

De Raad van Bestuur komt maandelijks samen en staat in voor het dagelijks 
beleid. De RvB controleert de coördinator en treed op als klankbord voor het 
team. De RvB volgt het hele beleid op en concentreert zich vooral op perso-
neelsbeleid en financieel beleid. De RvB bestaat uit zeven mensen, met diverse 
achtergronden en een lange ervaring in de sector of als bestuurder. De RvB is 
een gezonde mix van mensen die al lang in de vzw actief zijn en externe deskun-
digen: de Brugse cultuurbeleidscoördinator, mensen van andere sociaal-cul-

Vormingplus regio Brugge is een 
kleine, wendbare organisatie. 

 
We zijn doeners. 

We zijn een netwerkorganisatie
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turele actoren, mensen met bestuurservaring in lokale besturen, mensen met 
ervaring in werken met kansengroepen, een financieel expert. Het personeel is 
op de bijeenkomsten vertegenwoordigd via een beurtrol. Elk jaar organiseren we 
een etentje voor team en RvB samen, als bedanking voor de inzet, maar ook om 
direct contact tussen personeel en leden van de RvB te creëren.

Toekomstplannen
We willen de AV blijven hanteren als een stakeholdersvergadering en volgen de 
samenstelling daarom verder nauw op. De RvB heeft zich voorgenomen in de 
loop van 2019-2020 een huishoudelijk reglement op te stellen.

3.2. Stakeholdersmanagement
Vormingplus is een netwerk- en samenwerkingsorganisatie bij uitstek. Het zorg-
zaam omgaan met stakeholders is essentieel om onze doelstellingen te kunnen 
verwezenlijken en daarom is het een voortdurende bekommernis.
Hoe we de Algemene Vergadering hanteren als een stakeholdersvergadering 
werd uitgelegd in de tekst hierboven.

In het educatieve team is omschreven welke groepen stakeholders we hanteren 
en dienen bij te houden in ons administratief systeem, zodat we de groep (of 
deelgroepen) kunnen mailen of op andere manieren bereiken. De lijst bestaat 
enerzijds uit alle partners van een bepaald type (“alle OCMW’s” of alle organisa-
ties waar armen het woord nemen) en anderzijds uit een lijst van sleutelfiguren.

We betrekken onze stakeholders bij het opstellen van onze visie en het uit-
werken van onze strategie. Dat gebeurt ook informeel in de vele gesprekken en 
contacten op de werkvloer. We houden de vinger aan de pols van wat leeft in de 
regio, waar partners behoefte aan hebben, wat de opstelling van Vormingplus 
kan en moet zijn. Elke educatieve teamvergadering houden we een “projecten-
rondje”, waarin de voortgang van de projecten wordt besproken en waarin ook 
de bevindingen van partners ter sprake komen.

We informeren onze stakeholders ook algemeen, via de nieuwsbrief “Lopende 
Zaken” en de brochure “Wij zijn Vormingplus”. De nieuwsbrief wordt naar alle 
freelancers, vrijwilligers en partners gestuurd. We willen de partners op die 
manier op de hoogte houden van ons werk, inspiratie geven en reactie uitlokken. 
De brochure “Wij zijn Vormingplus” is een leesbare versie van onze visie en het 
beleidsplan die we begin 2017 hebben uitgebracht.

We brengen regelmatig groepen stakeholders samen voor panelge-
sprekken. We organiseerden zo’n gesprek met de culturele spelers uit de regio 
in maart 2017, en we nodigden deze groep opnieuw uit voor een inspiratiemo-
ment in november 2018. De timing en inhoud van deze bijeenkomsten laten we 
ad hoc bepalen. We vinden het belangrijk om ze regelmatig te herhalen, maar 
leggen ons geen strakke timing op. Als er een interessante agenda is of als we 
de nood voelen, roepen we zo’n bijeenkomst samen. We moeten behoedzaam 
omspringen met de beschikbare tijd van onze partners.

Tijdens de opmaak van dit beleidsplan zijn de inspanningen om onze stakehol-
ders te betrekken intensiever geworden. Een gedetailleerd overzicht daarvan 
vind je in bijlage 8, het “Logboek beleidsplanningsproces”. Hier vatten we de 
hoofdlijnen samen.

Het zorgzaam omgaan met 
stakeholders is essentieel om 

onze doelstellingen te 
verwezenlijken. Het is een voort-

durende bekommernis.
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De Algemene Vergadering. Op de bijeenkomst van 12 maart 2018 is de AV 
geïnformeerd over de timing en het opzet van het beleidsplanningsproces. 
Aansluitend is een informeel gesprek gevoerd over de stand van zaken van de 
uitvoering van het vorige beleidsplan en van gedachte gewisseld over mogelijke 
accenten in het volgende.
De Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur legde de grote lijnen vast waar-
langs het beleidsplan is ontwikkeld. Op verschillende bijeenkomsten van najaar 
2018 tot in najaar 2019 is op allerlei zaken ingegaan. De bevindingen van het 
beleidsplanteam en de eerste teksten werden kritisch bekeken en aangevuld. De 
RvB evalueerde ook zijn eigen functioneren.
Het Team. Er is een persoonlijke bevraging van elk teamlid afzonderlijk ge-
weest over de komende beleidsperiode, aansluitend op het jaarlijkse functione-
ringsgesprek (najaar ‘18). Het team is als groep bevraagd over deelaspecten van 
het beleidsplan op de bijeenkomsten in het najaar van ‘18 en nog eens in detail 
over de doelstellingen in de lente van ‘19. Het team is voortdurend op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken van het beleidsplanningsproces.
Het Educatieve Team. Het educatieve team bereidde de werking van het 
beleidsplanteam voor en werkte het concreet uit. Dat gebeurde vooral op de 
halfjaarlijkse teamdagen: daar is een naadloze overgang gemaakt van het 
operationaliseren van het vorige beleidsplan, over het evalueren van de werking 
naar het ontwikkelen van visie en doelstellingen voor het volgende beleidsplan.
Freelancers en Vrijwilligers. De freelancers en vrijwilligers zijn – meer dan 
voorheen – op de hoogte gebracht van de visie en de doelstellingen van de 
organisatie door ‘de brochure “Wij zijn Vormingplus” en de nieuwsbrief “Lopen-
de Zaken”. Op de jaarlijkse receptie (januari ‘19) is met de methodiek van het 
inspringtheater het thema “inclusie” besproken. Het thema is een onderdeel van 
zowel het oude als het nieuwe beleidsplan. Via een inspringtheater konden we 
met een grote groep een thema bespreekbaar maken en op een actieve manier 
werken aan het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op dit deelthema.
De Deelnemers. Even is in het beleidsplanteam getwijfeld of onze deelnemers 
aan sociaal-culturele praktijken op een of andere manier bevraagd moeten wor-
den. Uiteindelijk is daar van afgezien, omdat deelnemers vaak een te beperkte 
kijk hebben op de organisatie: ze zien vaak enkel dat deel van de werking waar-
aan ze zelf hebben deelgenomen. We vinden de mening van deelnemers belang-
rijk, maar nu niet aan de orde. We beperkten het bevragen van deelnemers tot 
het publieksonderzoek en een eventueel toekomstig tevredenheidsonderzoek.
Onze Netwerkpartners. Tussen september ‘18 en mei ‘19 vonden vier 
panelgesprekken plaats met sleutelfiguren rond een thema: inclusie/kwetsbare 
groepen, diversiteit, duurzaamheid, de samenwerking met de culturele partners. 
We kozen ervoor om sleutelfiguren samen te brengen die het thema kennen en 
zich een beeld kunnen vormen van de werking en de sociaal-culturele context 
waarin we werken. We kozen voor een groepsgesprek om snel en grondig naar 
de kern van de zaak te kunnen gaan. De deelnemers aan de gesprekken kennen 
elkaar of minstens elkaars werking. De gesprekken dienden als input voor het 
denkproces van Vormingplus, maar had ook waarde als intervisiebijeenkomst 
voor de deelnemers. Daarnaast werden ook zeven individuele gesprekken 
gevoerd met sleutelfiguren in de regio, waarbij we een gestandaardiseerde 
vragenlijst gebruikten.

Toekomstplannen
Het succes van de werking toont aan dat onze werking gedragen is. De perma-
nente toetsing en de extra toetsing tijdens het beleidsplanningsproces dragen 
daar wezenlijk toe bij. We bewaren de komende jaren de kern van deze aanpak: 
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we zorgen voor permanente, informele toetsing, we blijven een nieuwsbrief “Lo-
pende Zaken “ verspreiden en zoeken hoe we de nieuwsbrief kunnen verbete-
ren. We twijfelen niet aan de noodzaak van een nieuwe versie van de brochure 
“Wij zijn Vormingplus”, maar denken wel na over het meest aangewezen format. 
We hebben in de doelstellingen opgenomen dat we stakeholders bij de ontwik-
keling van visie of de toetsing van praktijken zullen blijven betrekken.

Inspringtheater: leren door te acteren

Samenwerken is voor Vorming-
plus een bewuste keuzen én een 

noodzaak.

Elk jaar organiseren we een receptie: 
een netwerkevent waarop we freel-
ancers, vrijwilligers, bestuurders en 
netwerkpartners uitnodigen. We willen 
hen met zo’n evenement bedanken voor 
de inzet en de teamgeest rond Vorming-
plus versterken.
In januari 2019 hielden we geen for-
mele toespraken of nodigden we geen 
muziekgroepje uit, maar gingen we 
onder leiding van agoog en theaterma-
ker Lucas Vandenbussche aan de slag 
met inspring- of forumtheater. Thema’s 
waren de moeilijkheden van inclusief 
werken en het betrekken van kwetsbare 
groepen, de werkdruk en onvoorspel-
baarheid van ons werk, de dilemma’s 
waar we voor staan.
Forumtheater is een methodiek, ontwik-
keld door de Braziliaan Augusto Boal, in 

de jaren 1970. Je kan zo een publiek op 
een intuïtieve manier bij een onderwerp 
betrekken en aan het denken zetten. 
Niet-professionele acteurs spelen een 
herkenbare scène en laten het publiek 
inspringen om de ontwikkeling van een 
scène te beïnvloeden. Op die manier 
betrek je het publiek op een actieve 
manier. Omdat je als publiek de scènes 
echt beleeft, bereik je vaak meer dan 
door te praten.
De reactie van het publiek mocht er zijn: 
de betrokkenheid was groot, en uit de 
inbreng bleek dat de aanpak van onder 
meer inclusief werken goed aansluit bij 
wat we als organisatie willen uitdragen. 
Freelancers beschouwen het inderdaad 
als hun opdracht om ook procesgericht 
te denken en te handelen...

3.3. Samenwerkingsstrategieën
Samenwerken is voor Vormingplus een bewuste keuze en een noodzaak. We 
willen ingebed zijn in een breed netwerk, wat we doen moet gewaardeerd 
worden door onze stakeholders, co-creatie is een basishouding. Het is onze op-
dracht om aanvullend te werken, daarom doen we sommige dingen bewust niét. 
We willen de werking van anderen inspireren, vernieuwen en verbeteren.

Win-win-situatie zoeken in de niet-formele educatie
Sommige dingen kunnen we alleen realiseren, maar ook hier geldt dat we min-
stens voor de grote lijnen en afstemming zoeken, ook voor de programmatie van 
niet-formele educatie in eigen huis. Op een aantal deelterreinen is er intensieve 
samenwerking.
Met een aantal freelancers zijn langetermijnafspraken gemaakt; deze freelan-
cers-zelfstandigen kan je beschouwen als kleine, lokale aanbieders van niet-for-
mele educatie (bijvoorbeeld rond thema’s als yoga of koken). De win-win-situatie 
is helder: Vormingplus kan op een efficiënte wijze een aanbod organiseren, de 
freelancer bereikt een publiek en kan van de kwalitatieve infrastructuur gebruik 
maken.
Ook met andere spelers uit het sociaal-cultureel werk werken we samen, met 
name met gespecialiseerde instellingen. Er zijn geen gespecialiseerde instellin-
gen gevestigd in de regio en slechts enkelen zijn er aanwezig met een aanbod. 
Vormingplus nodigt hen uit om samen te werken. Ook hier is de win-win duide-
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lijk: Vormingplus kan op een efficiënte manier een kwalitatief aanbod program-
meren, de gespecialiseerde instelling krijgt een voet aan de grond in de regio 
dankzij de logistieke en communicatieve kracht van Vormingplus.

Het is onze betrachting om méér partners – van binnen en van buiten de regio – 
bij de programmatie van niet-formele educatie te betrekken. Zo blijft het globale 
aanbod voldoende groot, is het van goede kwaliteit en is er voor Vormingplus 
werktijd vrij om aan andere doelstellingen te besteden. De vraag is groter dan 
het aanbod en Vormingplus kan niet alleen instaan voor het aanbod.

Samenwerken ten behoeve van doelgroepen en kansengroepen
In het werken met kwetsbare groepen en etnisch-culturele minderheden kiezen 
we ervoor om enkel samen met andere organisaties aan de slag te gaan. Het is niet 
alleen de efficiëntste werkwijze, samenwerken met organisaties die de doelgroep al 
bereiken garandeert ook dat onze acties doordacht zijn en aansluiten op noden.

Ook voor het werken buiten centrumstad Brugge kiezen we consequent voor 
samenwerking. Al sinds 2004 hebben we in de meeste regiogemeenten contacten 
met de cultuurcentra of culturele diensten. In de loop der jaren is het aantal part-
ners en het soort partners uitgebreid: vandaag werken we ook samen met biblio-
theken, OCMW’s, milieudiensten, dienstencentra, het lokale middenveld en burge-
rinitiatieven… Het doel van deze samenwerking is om te zorgen voor inhoudelijke 
afstemming, voor de juiste focus en intensiteit van de sociaal-culturele praktijken, 
om partners te inspireren en te ondersteunen bij het projectwerk en in de prioritai-
re thema’s (diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie, kwetsbare groepen).
Ook in centrumstad Brugge zoeken we rond onze prioritaire thema’s samenwer-
king. In de regioanalyse (zie hoofdstuk 2.2.2.) is al even ingegaan op het midden-
veld rond die thema’s.

Zakelijke samenwerking en samenwerking tussen de Vorming-
plus-centra
Samenwerking op zakelijk vlak is essentieel voor Vormingplus. Het stelt ons 
in staat om kennis en slagkracht te verzamelen die we alleen niet hebben. Om 
ons zakelijk beleid te verbeteren, kiezen we voor bijscholen, uitbesteden en… 
samenwerken.

Recent is er een informeel zakelijk overleg ontstaan tussen de professionele 
culturele spelers in Brugge; we nemen er aan deel en zien waar we iets kunnen 
bijleren.

In de samenwerking met de andere Vormingpluscentra stellen we ons zonder 
aarzelen constructief op. Hoe meer samenwerking, hoe beter. We hebben er 
als kleine partner alleen maar bij te winnen, niet alleen rond zakelijke thema’s 
(met name IT), maar ook in inhoudelijke intervisie, het coördinatorenoverleg, de 
medewerkersdag… We willen met ons kleine team duidelijk voelen dat we deel 
uitmaken van een groter geheel, wat ons niet alleen iets bijbrengt maar ook het 
gevoel geeft er niet alleen voor te staan.

Voor ons is verregaande inhoudelijke samenwerking, zoals rond het opstellen 
van een gemeenschappelijke missie en visie, een duidelijke meerwaarde. We 
streven er naar om in de volgende beleidsperiode volgende stappen te kunnen 
zetten, bijvoorbeeld wat betreft inhoudelijke samenwerking bij de vrijwilligerson-
dersteuning of bij Europese projecten.

Het is onze betrachting om meer 
partners - van binnen en buiten 

de regio - bij de programmatie 
van niet-formele educatie te 

betrekken.

De vraag is groter dan het 
aanbod en Vormingplus kan niet 
alleen instaan voor het aanbod.

Om ons zakelijk beleid te 
verbeteren, kiezen we voor bij-

scholen, uitbesteden en... samen-
werken.

Hoe meer samenwerking, 
hoe beter.
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Vormingplus regio Brugge is bereid om na te denken over verregaande sa-
menwerking of zelfs fusie met de andere West-Vlaamse Vormingpluscentra. 
Enerzijds zijn we er van overtuigd dat het educatieve beleid dicht bij de lokale 
partners en decentraal vorm moet krijgen. Anderzijds voelen we als kleinste 
centrum de schaalnadelen in het zakelijk beleid duidelijk aan. Een reeks taken 
zoals communicatie, ICT, zakelijk beheer, boekhouding of personeelsbeleid kun-
nen efficiënter en professioneler aangepakt worden op een hoger niveau. Het is 
daarom jammer dat het decreet geen incentive voorziet voor fusie. Integendeel, 
als kleine partners die op of dicht tegen de minimumdrempel van 600.000 euro 
aan zitten fusioneren, gaan ze er financieel op achteruit...

Toekomstplannen
We houden vast aan onze manier van intensief samenwerken. We zijn alert 
voor veranderingen bij de sectoren en partners waarmee we samenwerken en 
passen ons aan. We zoeken in verschillende richtingen samenwerking om de 
nadelen van onze schaal te compenseren.

De werking van Vormingplus is complementair

Vormingplus regio Brugge is 
bereid om na te denken over 
verregaande samenwerking 
of zelfs fusie met de andere 

West-Vlaamse 
Vormingpluscentra.

Geen enkele sociaal-culturele praktijk 
wordt uitgedacht in een ivoren toren. 
Vormingplus is doordrongen van sa-
menwerking en werkt complementair. 
Om de visie over het begrip comple-
mentariteit te verfijnen formuleerden 
de Vormingpluscentra in 2018 hun visie 
op het begrip.

Elk Vormingpluscentrum vertrekt 
vanuit een civiel perspectief en vanuit 
haar missie, omgevingsanalyse en 
doelstellingen om een dynamische en 
regio-specifieke invulling te geven aan 
het begrip complementariteit. We be-
schouwen complementariteit als een 
handelingsperspectief. We houden 
permanent overleg met alle relevante 
actoren in de regio en toetsen onze 
opdracht in samenwerkingsverban-
den en onze werking voortdurend aan 

de bevindingen en positionering van 
onze stakeholders. We wegen onze 
eigen inzet en die van anderen af in 
functie van de aanwezige expertise, 
de financiële of andere mogelijkheden 
of beperkingen, de al dan niet expliciet 
geformuleerde noden in de regio... 
We houden bij die afweging rekening 
met de voortdurende wijzigingen in 
het sociaal-culturele landschap en de 
ruimere samenleving. De uitingsvor-
men van concrete sociaal-culturele 
praktijken kan zeer divers zijn en van 
regio tot regio of zelfs binnen één regio 
verschillen. Complementariteit kan 
niet afgemeten worden aan expliciete 
kenmerken van een sociaal-culturele 
praktijk, maar is het resultaat van een 
basishouding die de inzet van Vor-
mingplus toetst aan een veelheid aan 
factoren.

3.4. Medewerkersbeleid
De voorbije jaren is op een meer bewuste manier zorg gedragen voor de kwali-
teit van de inzet van àlle mensen die onze sociaal-culturele praktijken begelei-
den: medewerkers, freelancers en vrijwilligers. Het freelancers- en vrijwilligers-
beleid is in de loop van 2017-2018 onder de loep genomen en uitgeschreven in 
een visietekst (in hoofdstuk 2.6. vind je alles over vrijwilligers). Hier beperken we 
ons tot teamleden en freelancers. Je vind een personeelsorganigram en cijfers 
over het personeel in de bijlage 12 (“Tabellen personeelsinfo”).
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Het team van Vormingplus
Het team bestaat uit 9 personen, samen 720%. Onze schaal is hier een voor-
deel: de interne communicatie is persoonlijk en direct. Bureaucratie is ons 
vreemd, we hebben amper geformaliseerde communicatiekanalen nodig. 
Iedereen kent elkaars werk, iedereen is rechtstreeks aanspreekbaar. Eén keer 
per maand is er een teamvergadering met alle personeelsleden. Er zijn enkele 
vaste agendapunten zoals het doorgeven van bestuursinformatie en info uit 
andere vergaderingen. Verder komt alles wat voor iedereen in de organisatie 
belangrijk is ter sprake en is de teamvergadering de plek waar zaken die tussen 
deelteams moeten besproken worden hun beslag krijgen. Jaarlijks wordt een 
dag besteed aan teambuilding.
Het educatieve team bestaat uit 4 mensen: 3 educatieve medewerkers (sa-
men 240%) en de coördinator. Het educatieve team is de motor van de werking. 
Het educatieve team vergadert minstens één keer per maand om alle lopende 
zaken te bespreken. Twee keer per jaar houden we een educatieve teamdag op 
verplaatsing, om lijnen uit te zetten, een deelthema uit te werken, het beleids-
plan te operationaliseren. De educatieve teamleden zorgen ook voor de net-
werkcontacten en sturen de freelancers en vrijwilligers aan.
Het administratieve team bestaat uit 3 mensen (samen 200%). Dit team staat 
in voor de deelnemersadministratie, boekhouding en administratieve bijstand 
in het projectwerk. Per trimester vergadert het team één of twee keer. De focus 
van die bijeenkomsten ligt op administratieve en procedurele zaken, en die zijn 
vaak IT-gerelateerd.
Het logistieke team bestaat uit 2 mensen (samen 180%). Het logistieke team 
staat in voor het onderhoud van het gebouw en de ontvangst van groepen.
De coördinator (100%) is eindverantwoordelijke voor het zakelijke en inhoude-
lijke beleid en de verbindende factor tussen de deelteams onderling en tussen 
het team en het bestuur. De coördinator is coach, klankbord, aanbrenger van 
ideeën, go-between tussen mensen en deelteams.

Het medewerkersbeleid
Het arbeidsreglement is gemoderniseerd. Elk jaar vinden functioneringsge-
sprekken plaats, waarin van gedachte gewisseld wordt over de uitvoering van 
de taken, de taakverdeling, de persoonlijk-professionele ambities, welzijn op het 
werk, training en bijscholing. Zowel in de werking van de deelteams als in ieders 
werkomgeving is er ruimte voor zelfsturing en aandacht voor het welbevinden 
op het werk. We vinden dat teamleden de mogelijkheid moeten krijgen om hun 
directe werkomgeving zelf in te richten en zo werken we aan efficiëntie, welbe-
vinden en blijvende motivatie. We zien dat deze aanpak werkt: de jobtevreden-
heid en de betrokkenheid op het werk zijn groot, het ziekteverzuim is laag, er is 
geen verloop (het laatste vrijwillige vertrek dateert van 2008).

Vorming, training en opleiding
Een aspect waarin de vernieuwing van het medewerksbeleid duidelijk tot uiting 
komt, is het VTO-beleid. In 2018 is een visienota opgemaakt, waarin, zoals de vo-
rige visitatiecommissie suggereerde, de organisatienoden omschreven worden. 

Die noden zijn:
(1) Methodische vorming is het eerste en belangrijkste aandachtspunt. Het 
is onze kerntaak. De aanwezige sociaal-culturele competenties zijn sterk, maar 
moeten bewaard en uitgebreid worden. We willen deze kunde versterken en 
delen.
(2) Daarnaast zijn er noden op zakelijke terrein: ICT, communicatie, 

Onze schaal is hier een voordeel: 
de interne communicatie is per-

soonlijk en direct.

In 2018 is een visienota gemaakt, 
die de organisatienoden om-

schrijft - zoals d vorige visitatie-
commissie suggereerde. 
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financieel beleid, HR/personeelsmanagement...). Deze competenties zijn 
verspreid over verschillende mensen die iets anders als hoofdtaak hebben, 
waardoor niemand zich in deze zaken kan specialiseren en competent handelen 
geen sinecure is. Er is gekozen om bij te scholen waar dat moet, kennis in te 
huren waar dat nodig is en om samen te werken waar het kan.
(3) Algemene IT-kennis is bij een aanzienlijk deel van het team een duidelijke 
maar moeilijk in te vullen nood. Het gaat hier immers niet om knoppenkennis, 
maar om inzicht en een algemene handigheid om zich voortdurend aan te pas-
sen, iets wat niet snel aan te leren is.

VTO is een onderdeel van de oefening om de organisatienoden en de vaardighe-
den en ambities van de teamleden op elkaar af te stemmen. Elk jaar worden in 
de functioneringsgesprekken objectieven afgesproken: in welke richting wil en 
kan dit teamlid zich ontwikkelen? In de loop van het werkjaar stuurt de coördina-
tor suggesties voor bijscholing naar de personeelsleden, maar ook personeels-
leden kunnen suggesties doen. Personeelsleden en coördinator spreken af wie 
welke vorming volgt. Op de teambijeenkomsten wordt gerapporteerd wie welke 
vorming volgde, en als dat nuttig is wordt de inhoud van de vorming voorgesteld.

We beschouwen deelname aan intervisiemomenten in de sector en met 
name tussen de Vormingpluscentra als zeer belangrijk. Collega’s in andere cen-
tra kennen, zorgt voor inspiratie, voor oplossingen bij praktische problemen en 
voor een gevoel er niet alleen voor te staan in een klein centrum.

Wat VTO betreft heeft er zich een van bovenaf geïnitieerde omslag in cultuur 
voorgedaan. Bijscholing volgen wordt aangemoedigd en geapprecieerd, bij-
scholing volgen is normaal geworden, het VTO-beleid is een instrument om de 
capaciteiten van de organisatie als geheel op te volgen en te vergroten.

Wie werkt waaraan
In bijlage 12 vind je een gedetailleerd personeelsorganigram, een indeling naar 
soort werk en een overzicht van het personeelsverloop.

We groeperen de taken in Vormingplus in vijf groepen: aanbod, projectwerk, 
kwetsbare groepen, faciliterend-coördinerend en faciliterend-uitvoerend werk. 
Als we de taken die in ieders taakomschrijving staan clusteren en er een een 
tijdsinschatting van maken, komen we tot volgende verhouding:
Educatief – Aanbod, goed voor 110%
Taken die aansluiten bij wat we eerder klassieke niet-formele educatie noemen, 
al dan niet op vraag van partners of rond maatschappelijke thema’s, al dan niet 
in eigen huis, al dan niet in open aanbod;
Educatief – Projectwerk: goed voor 125%
Taken die aansluiten bij wat we methodisch omschrijven als projectwerk, al dan 
niet rond maatschappelijke thema’s
Educatief – Kwetsbare groepen: goed voor 55%
Taken ten behoeve van kwetsbare groepen, zowel niet-formele educatie, pro-
jectwerk, netwerking als vertegenwoordiging
Faciliterend – coordinerend werk: goed voor 145%
Coördinerend of zakelijk faciliterend werk, zoals boekhouding, ICT, communica-
tie, netwerking, vertegenwoordiging, coördinatie.
Faciliterend – uitvoerend werk: goed voor 285%
Uitvoerend faciliterend werk, zoals logistiek, permanentie, inschrijvingsadminis-
tratie.

Wat VTO betreft heeft er zich een 
van bovenaf geïnitieerde omslag 

in cultuur voorgedaan.
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Er is nagedacht over de vraag of we de tijdsbesteding van de educatieve 
medewerkers via tijdregistratie nog meer in detail zichtbaar kunnen maken, per 
project of doelstelling. Na een experiment hebben we besloten om het tijdsre-
gistratiesysteem enkel in te zetten voor projecten waar we voor onszelf of een 
externe partner de exacte tijdsinzet willen kennen en bewaken. De versnippe-
ring van taken en projecten is te groot.

In onze organisatie zijn er veel soorten taken en competenties nodig. De inhou-
delijke sturing zit geconcentreerd in een klein educatief team, maar dankzij een 
efficiënte taakverdeling en goede afstemming slaagt het hele team erin om een 
hoge output te realiseren.

De medewerkersploeg is stabiel, wat voor continuïteit zorgt. Omdat er geen ver-
loop is geweest en Vormingplus geen medewerkers wil laten afvloeien, hebben 
we niet de mogelijkheid gehad om de competenties in het team via aanwervin-
gen bij te sturen. Het team is op de huidige wijze samengesteld door opeenvol-
gende beslissingen van de subsidiërende overheid. We kiezen daarom om op 
andere manieren de competenties die we missen te verwerven: via een optimale 
taakverdeling, via doelgerichte bijscholing, door uit te besteden, door samen te 
werken.

Freelancers
Vormingplus doet voor de begeleiding van de praktijken beroep op freelancers. 
In 2018 waren er 164 freelancers gekend in ons registratiesysteem. De freelan-
cers vormen een heterogene groep: sommigen geven maar één lezing per jaar, 
anderen zijn volwaardige procesbegeleiders en dragen een langdurige praktijk. 
Sommigen kennen enkel hun deel van de werking, maar missen een kijk op het 
groter geheel waarin ze werken. Vormingplus beseft dat de freelancers het ge-
zicht zijn van Vormingplus. Daarom is de voorbije beleidsperiode verder ingezet 
op het goed coachen van freelancers en hen bij de visie van de organisatie 
betrekken.

Het freelancersbeleid is uitgeschreven in een visietekst. Dat document om-
schrijft de te volgen stappen bij de werving en het eerste contact, hoe we een 
band willen opbouwen tussen Vormingplus en de freelancer (door middel van 
een jaarlijkse receptie, korting bij deelname aan andere activiteiten, de nieuws-
brief lopende zaken, de brochure “Wij zijn Vormingplus”…), hoe we kunnen 
tussenkomen in bijscholing en aandacht hebben voor competentieontwikkeling, 
hoe we activiteiten evalueren en de prestaties van freelancers beoordelen, hoe 
we problemen aanpakken. De bestaande infobundel voor freelancers bevatte al 
de formele zaken en is aangevuld met inhoudelijke zaken: wat verwachten we 
agogisch van freelancers, wat zijn onze organisatiewaarden, wat zijn de huisre-
gels…

Toekomstplannen
We willen het beleid dat we hebben ontwikkeld verder zetten: we hebben het 
gevoel dat het goed loopt. We zetten de inspanningen rond VTO en taakverde-
ling verder: dit is een voortdurende opdracht omdat organisatienoden verande-
ren en ambities van teamleden verschuiven.

De informatisering gaat verder, en daarin moeten we iedereen meenemen. 
De taken van de logistieke medewerkers worden herbekeken als het gebouw 
anders ingezet wordt.

Vormingplus beseft dat de 
freelancers het gezicht zijn van 

Vormingplus.
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In zoverre dat dat mogelijk is, willen we mensen die faciliterend-uitvoerend werk 
doen laten evolueren in de richting van educatieve of faciliterend-coördinerende 
deeltaken. Als er toch verloop zou zijn, willen we iemand aanwerven die een 
educatief werk kan combineren met faciliterend – coördinerende taken, onge-
acht welk profiel de organisatie verlaat.

We zetten onze oefening rond uitbesteden verder, zowel in het educatieve werk 
als in het zakelijke werk. We blijven actief zoeken naar samenwerking op zake-
lijk vlak.

3.5. Kennis- en communicatiemanagement
In dit punt hebben we het over kennisborging, het delen van organisatievisie en 
het communicatiebeleid.

Kennisborging
Het kleine team van Vormingplus is kwetsbaar. Het wegvallen van één persoon 
kan grote gevolgen hebben voor de hele organisatie. Daarom is een begin 
gemaakt van kennisborging. Dat omvat om te beginnen vele kleine ingrepen: het 
stimuleren van VTO en van intervisie met collega’s buiten de organisatie, het 
rapporteren en bespreken van elders gevolgde vorming, het zorg dragen voor 
onze directe en informele stijl, het zorg dragen voor een goed contact tussen 
team en leden van het bestuur, het opnemen van een vast agendapunt “info uit 
andere vergaderingen” op de teamvergadering… Daarnaast werken we aan 
uitbesteden, een kwaliteitshandboek, het ontdubbelen van essentiële kennis, 
een VTO-beleid een betere ontsluiting van informatie.

We kunnen niet alles zelf, het ontbreekt ons soms aan voldoende tijd om gespe-
cialiseerde kennis te verwerven. Daarom kiezen we vaker en bewuster voor het 
uitbesteden van taken. Het gaat onder meer over een zo groot mogelijk deel 
van de IT-ondersteuning en systeemonderhoud, gespecialiseerde boekhoudkun-
dige kennis, grafisch ontwerp, juridisch advies, het uitvoeren van een publieks-
onderzoek…

Sinds enkele jaren brengen we alle interne afspraken, procedures en howto’s 
samen in wat we het Salesforce-handboek hebben genoemd. Dit handboek be-
gon als een IT-handboek bij het in dienst nemen van een nieuw CRM-systeem in 
2015-2016, maar is bewust uitgebreid met andere zaken: formele en inhoudelijke 
afspraken rond vrijwilligerswerk, de omgang met freelancers, hoe en wanneer 
evalueren we activiteiten…. Zo is het IT-handboek uitgegroeid tot een instru-
ment van kennisborging en een kwaliteitshandboek.

In de komende jaren willen we inzetten op de ontdubbeling van essentiële 
kennis. Hoe we dit willen waarmaken, is nog niet duidelijk. We willen dat doen 
voor zowel zakelijke aspecten (IT, loonadministratie, freelancerscontracten…) 
maar ook voor inhoudelijke taken (contacten met partners en freelancers, 
netwerkcontacten…). Het VTO-beleid is hierbij essentieel: we moeten de 
vaardigheden die we nodig hebben blijven omschrijven en actief op zoek gaan 
hoe we die vaardigheden kunnen verwerven en doorgeven in de organisatie. 
Daarnaast willen we werk maken van een nog betere ontsluiting van ge-
meenschappelijke mappen, documentatie en beleidsinfo (voortgangsrapporten, 
beleidsplannen, visieteksten, financiële documenten…). Die documenten zijn 
gekend en bereikbaar, maar niet iedereen is handig genoeg met IT om ze snel te 
vinden.

We kiezen vaker en bewuster 
voor het uitbesteden van taken.
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ICT
Vormingplus investeert in software. We bekijken ICT als een middel om effici-
entiewinst te boeken. De voorbije jaren is geïnvesteerd in het administratieve 
systeem Salesforce (zie kader) en in het boekhoudprogramma Exact Online. We 
verwachten eind 2019 de oplevering van een winkelmandje op de website, zodat 
er verder efficiëntiewinst kan geboekt worden in het verwerken van inschrijvin-
gen. In 2018 is geïnvesteerd in hardware: alle computers zijn vervangen.

Er is IT-kennis in huis, maar Vormingplus heeft gekozen om via Parcours een 
groot deel van het IT-systeemonderhoud uit te besteden aan Parcours. Zo blijft 
er tijd voldoende tijd beschikbaar voor het inhoudelijke werk.

Een deel van het team heeft het lastig met IT, het aanscherpen van de ba-
sis-IT-vaardigheden is een constante bekommernis. De SF-superusers (de co-
ordinator, iemand uit het administratief team en iemand uit het educatief team) 
staan de collega’s die het moeilijker hebben met raad en daad bij.

Samenwerking in vzw Parcours

Vormingplus investeert in 
software. We bekijken ICT als 

een middel om efficiëntiewinst te 
boeken.

We vinden het nodig dat 
bestuurders, partners, freelan-

cers en vrijwilligers de visie van 
de organisatie kennen en delen.

Bijzondere aandacht met betrekking 
tot de relatie tussen het inhoudelijke 
en zakelijke beleid van Vormingplus 
verdient de keuze om samen met 9 an-
dere Vormingpluscentra en een aantal 
andere socio-culturele organisaties 
(Wisper, PRH, CCV, Konekt, Stichting 
Lodewijk de Raet en Amarant) op 18 
december 2018 Parcours vzw op te 
richten. Deze vzw stelt zich tot doel: 
ondersteuning bieden bij ICT-noden 
voor organisaties actief in de soci-
al-profitsector. Belangrijkste realisatie 
van dit samenwerkingsverband is 
het ontwikkelen, implementeren en 
ondersteunen van Event 360, een op 
het Salesforce-platform gebaseerde 
CRM-systeem dat onze organisa-
torische processen (inventariseren 
ideeën voor aanbod, uitwerken en 
plannen van activiteiten en projec-
ten, communicatie, contracten met 
freelancers, website, inschrijvingen, 
evaluaties, verslaggeving,…) onder-

steunt. Tevens is er een link tussen dit 
CRM-platform en ons boekhoudkundig 
programma Exact Online. De synergie 
en het gezamenlijk dragen van de 
ontwikkelings- en supportkosten door 
de verschillende partners binnen Par-
cours vzw maakt het ons mogelijk om 
over een performant, professioneel en 
future-proof systeem te beschikken. In 
een onderzoek rond digitalisering van 
de verenigingssector in opdracht van 
de Koning Boudewijnstichting worden 
vier maturiteitsniveaus net betrekking 
tot digitalisering geformuleerd. Als 
relatief kleine organisatie behoren we 
dankzij de ondersteuning van Parcours 
vzw tot niveau 2. Het verder integreren 
van de mogelijkheden van digitali-
sering in onze strategie (storytelling, 
impactmeting, interactieve commu-
nicatie met deelnemers en partners 
en data-analyse) moet een groei naar 
niveau 3 mogelijk maken.

Het delen van visie
De voorbije jaren is energie besteed om meer mensen rond de organisatie bij 
de visie en de opdracht van Vormingplus te betrekken. We vinden het nodig dat 
bestuurders, partners, freelancers en vrijwilligers de visie van de organisatie 
kennen en delen. 
~ Via de inspanningen tijdens de opmaak van dit beleidsplan is gepoogd hen 
mede-eigenaar te laten worden van de opdracht die we hebben geformuleerd. 
~ Via de publicatie van de brochure Wij zijn Vormingplus is het beleidsplan 
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in een begrijpbare taal voorgesteld aan alle stakeholders. 
~ Via de nieuwsbrief Lopende Zaken houden we hen op geregelde tijdstippen 
op de hoogte van het minder zichtbare werk en proberen we hen te betrekken 
en te inspireren. 
~ Op de jaarlijkse receptie versterken we het gemeenschapsgevoel en maken 
we ook plaats voor het aanbrengen van visie.

Communicatiebeleid
Het communicatiebeleid is met de hulp van een schema van de collega’s van 
Archeduc geëxpliciteerd. Samengevat: we willen meerdere doelen bereiken 
met onze communicatie (publiek motiveren om deel te nemen, de perceptie over 
de organisatie sturen), we hebben meerdere doelgroepen voor ogen (warm en 
koud publiek, stakeholders, netwerkpartners) en we maken telkens een bewus-
te keuze maken voor een bepaald communicatiemiddelen (brochure, website, 
nieuwsbrief, kennismakingsfolder, nieuwsbrieven…).

We hebben een kennismakingsflyer voor koud publiek en vier programmabro-
chures op 15.000 exemplaren voor warm publiek. De communicatie met het grote 
publiek verloopt steeds meer via e-mailing (we hebben een verzendlijst van 
17.000 adressen) en de website (80.000 bezoekers per jaar).

In de publiekscommunicatie is bewust gekozen voor toegankelijkheid. We 
maken géén glossy brochure, maar proberen helder en direct te communiceren, 
zodat alle doelgroepen zich aangesproken voelen. We hebben een traditie in het 
gebruiken van eigen foto’s: echte mensen en echte situaties. In de programma-
brochure staan alle activiteiten waarvoor een breed publiek zich kan inschrij-
ving. Soms verloopt de werving via partners of via specifieke kanalen (aparte 
flyers, pers, facebook, advertenties).

De communicatie met partners en stakeholders verloopt via “Lopende 
Zaken”, een nieuwsbrief met 600 bestemmelingen (freelancers, bestuurders, 
vrijwilligers, netwerkpartners, sleutelfiguren...).

De interne communicatie is open en direct. De regelmatige team- en deel-
team-vergaderingen garanderen dat er grondig wordt overlegd. Alle teamleden 
krijgen de verslagen van alle deelteams. In het online-archief staan alle versla-
gen samen in één map, is er een plek voor afsprakennota’s en visieteksten, en 
een kwaliteitshandboek.

Toekomstplannen
We werken verder aan kennisborging, onder meer door essentiële kennis in 
kaart te brengen en intensiever gebruik te maken van het CRM-systeem (voor 
bijvoorbeeld netwerkcontacten). We willen onze inspanningen om stakeholders 
te informeren over en te betrekken bij onze visie volhouden. Het communica-
tiebeleid sturen we voortdurend bij. We verschuiven de publiekscommunicatie 
gestaag verder van papieren naar digitale dragers. We zoeken samenwerking, 
niet alleen voor de website, maar ook voor andere delen van het communica-
tiebeleid. Wat ICT betreft voorzien we in de loop van 2019-2020 de volledige 
overstap naar Google Suite.
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3.6. Geïntegreerd kwaliteitsbeleid
In 2015 kregen we bezoek van een student bedrijfskunde die een masterproef 
rond kwaliteitsbeleid voorbereidde. Ze maakte een vergelijkend onderzoek 
tussen twee Vormingpluscentra, aan de hand van interviews met verschillende 
stafleden en van de beleidsplannen en jaarverslagen. We hebben de aanbeve-
lingen in het onderzoek gebruikt als leidraad om leemtes aan te pakken en onze 
inzet te verbeteren. Samengevat is er enerzijds sprake van een “toegewijde 
aanpak”, is “kwaliteit (…) altijd belangrijk geweest” en zal “de open cultuur 
(...) bijdragen aan het succes van IKZ”. De “tone at the top” zit goed. Anderzijds 
waren we te sterk gefocust op processen, monitoren we te weinig, is de visie 
zwak ontwikkeld en vaak impliciet, en kan het element “voortdurend verbeteren” 
beter.

We herkennen de toegewijde aanpak en de open cultuur. Iedereen in 
de organisatie is betrokken bij kwaliteitszorg, het is geen papieren opdracht. We 
komen vaak in contact met deelnemers, er is een spontane zorg bij alle mede-
werkers om wat de deelnemers meemaken kwalitatief te laten zijn. In eigen huis 
hebben we heel wat factoren zelf in handen en slagen we er goed in om kwali-
teit te bieden. We houden rekening met opmerkingen of klachten, we hanteren 
een getrapt systeem van klachtenbehandeling. We merken in sommige samen-
werkingsverbanden dat de spontane zorg om kwaliteit bij partners minder sterk 
ontwikkeld is en hebben dat een aantal keer gethematiseerd.

Onze IKZ-akties waren te sterk gefocust op processen. Door de werking te 
screenen volgens de kwaliteitsdomeinen, onder meer in de zelfevaluatie, hebben 
we onze focus verbreed. We blijven enerzijds inzetten op het verbeteren van 
processen: we willen de inschrijfprocedure vereenvoudigen door te investeren in 
het winkelmandje, we stroomlijnden de workflow in het projectwerk, we schreven 
een werkwijze uit voor het evalueren van activiteiten. Sinds enkele jaren schrijven 
we procedures neer in een SF-handboek. In oorsprong was dat een lijst van how-
to’s, op het moment van de overstap naar een nieuw CRM-systeem. Stilaan is dat 
handboek uitgebreid met niet-IT-gerelateerde zaken en een kwaliteitshandboek 
geworden. Het biedt houvast, bundelt afspraken en procedures op een duidelijke 
plek, zorgt voor kennisborging. Het wordt voortdurend aangepast en aangevuld. 
Anderzijds schonken we ook aandacht aan andere zaken dan procedures, zoals 
het vrijwilligers- en freelancersbeleid, het VTO-beleid, beter en diepgaander rap-
porteren, het in kaart brengen van onze publiek, enzovoort.

In de kwaliteitsprojecten werken we volgens de PDCA-cirkel. In het beleid 
rond inclusie, bijvoorbeeld, formuleerde we eerst onze visie en onze strategie 
(wat willen we bereiken, wat zijn de drempels, hoe kunnen we ze verlagen), om 
ze daarna te implementeren (o.a. met een “sociale prijs”, vanaf september 2019), 
te monitoren wat er gebeurt (via enkele rapporten), bij te sturen na een gesprek 
in de teamvergadering van september en verder bij te sturen na een nog te ma-
ken, grondige analyse begin 2020.

Ook de monitoring van wat we doen is uitgebreid en gebeurt nu meer over-
dacht. Om te beginnen zijn er de SISCA-cijfers, die we ontsloten hebben door 
ze te bundelen in een overzicht 2015-2019 (zie bijlage 11). We hebben in novem-
ber 2018 een publieksonderzoek gevoerd dat ontworpen is als nulmeting. We 
hebben ook ons publieksbereik in het projectwerk en het werk voor kwetsbare 
groepen in kaart gebracht. We brengen ook de output in beeld. De monitoring 
van de financiële situatie is uitgebreid en verfijnd.

We hebben de aanbevelingen in 
het onderzoek gebruikt als lei-

draad om leemtes aan te pakken 
en onze inzet te verbeteren.
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In het verlengde van de monitoring hebben we de rapportage uitgebreid 
en verdiept. Elk jaar maken we een Voortgangsrapport, ook als dat voor de 
subsidiërende overheid niet moet. Het rapport behoudt de inhoud zoals die is 
opgelegd door de subsidiërende overheid, maar bevat ook projectfiches, een 
persmap en “outcome”. Op die manier geven we onze stakeholders in de Alge-
mene Vergadering een breder en vollediger beeld van de werking.

Onze visie was impliciet en de manier van rapporteren zwak. Het beleidsplan 
2016-2020 is als leidraad gebruikt om een inhaaloperatie rond visievorming in te 
zetten. Op vele terreinen is een visie geformuleerd, is een strategie ontwikkeld, 
zijn praktijken geëvalueerd en aangepast. In de voorbije jaren hebben we een 
heel aantal thema’s behandeld: de kwantiteit van het aanbod, de praktische en 
inhoudelijke afspraken met vrijwilligers en freelancers, de inhoudelijke focus 
van thema’s, de workflow van projecten, onze handelingsprincipes als soci-
aal-culturele werkers, de strategie voor het bereiken van kwetsbare groepen, 
het aanvullend karakter van ons aanbod, de evaluatie van praktijken, het moni-
toren van ons publieksbereik, de interne taakverdeling, het beleid rond inclusie 
en het prijzenbeleid…. We hanteren bij deze besprekingen consequent de 
PDCA-cirkel, we hebben onze stakeholders betrokken bij het formuleren van 
visie en strategie en hen geïnformeerd met onder meer de brochure “Wij zijn 
Vormingplus”.

Toekomstplannen
Kwaliteitsbeleid is een werk van lange adem, het is nooit af. We hebben stappen 
vooruit gezet, maar zien ook nog werk voor ons liggen:
~ We moeten meer werk maken van systematische evaluatie, het meten van de 
tevredenheid van onze deelnemers. Tot nu toe gebeurt dat ad-hoc, gebaseerd 
op aanvoelen in gesprekken met freelancers en contacten met deelnemers. 
Er ontbreekt een meer systematische aanpak, het rechtstreeks en ongefilterd 
aanhoren van de mening van deelnemers.
~ We moeten inspanningen doen om de verwachtingen van deelnemers juister 
te laten zijn. We kunnen misverstanden voorkomen door helder te communice-
ren. Vooral rond IT-activiteiten (mensen kunnen hun kennis en verwachtingen 
rond IT blijkbaar niet goed inschatten) of in projectwerk (het doel en de ver-
wachtingen ten aanzien van de deelnemer is niet altijd helder te formuleren) 
loopt het soms eens mis.
~ We investeren in onze website en in een moderner inschrijfsyteem.
~ We moeten meer op zoek gaan naar benchmarking. We kunnen leren van het 
vergelijken van onze werking met de werking van ons omringende organisaties, 
om ons idee over een thema te confronteren met wat anderen presteren. Die ele-
menten van vergelijking moeten we systematischer inbrengen in de gesprekken 
over het ontwikkelen van visie en strategie, over het evalueren van resultaten.
~ De Raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.
~ We bewaren en versterken onze open cultuur, we betrekken onze stakehol-
ders op een zorgzame en voortdurende manier bij het opstellen van visie en 
uitwerken van strategie. We plannen een volgende versie van de brochure “Wij 
zijn Vormingplus”.
~ We omschrijven sleutelresultaten. We formuleren onze doelstellingen voor de 
komende beleidsperiode op een “smartere” manier: beter meetbaar, evalueer-
baar, opvolgbaar. We bespreken de voortgang van de uitvoering van het beleids-
plan en sturen indien nodig de doelstellingen bij.

Het beleidsplan 2016-2020 is als 
leidraad gebruikt om een inhaal-
operatie rond visievorming in te 

zetten.
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3.7. Infrastructuur
Vormingplus heeft een groot, multifunctioneel en kwalitatief gebouw. Het 
onderhouden en uitbaten van zo’n gebouw is geen evidente opdracht, maar de 
voordelen zijn duidelijk. Het gebouw is een kracht voor onszelf, een dienst aan 
onze partners en een troef voor de regio.
We kiezen er voor om educatie centraal te stellen in onze doelstellingen en 
om een groot aantal sociaal-culturele praktijken te ontwikkelen. Dat we daar-
voor een eigen gebouw kunnen inzetten, is qua planning en personeelsinzet 
een voordeel. Het gebouw ligt centraal in de regio en is goed bereikbaar. Het 
gebouw omvat een ontvangstruimte, burelen, twee ateliers, vier vergader- en 
cursuslokalen, een leskeuken en een grote multifunctionele ruimte. Het gebouw 
wordt ook vandaag al gebruikt door vele andere organisaties, en we willen 
het de komende beleidsperiode nog beter inzetten: het buurtwerk Sint-Pieters, 
straks wellicht ook het dienstencentrum Sint-Pieters, allerlei burgerinitiatieven 
en lokale verenigingen (fietsersbond, hart boven hart, Davidsfonds, FMDO...), 
anderen organisaties uit het sociaal-culturele werk (Wisper, Amarant, PRH…) , 
overheids- en middenveldactoren (Agentschap Integratie en Inburgering, Open 
School…).

Er is een tekort aan betaalbare en kwalitatieve vergader- en cursusaccommo-
datie in de regio. We vinden het onze taak om een ontmoetingsplek voor mensen 
en ideeën te zijn. Het gebouw van Vormingplus functioneert als een Cultureel 
Centrum, een vrijplaats voor vele activiteiten en organisaties.

Toekomstplannen
We hebben in de doelstellingen opgenomen dat we het gebouw nog beter willen 
inzetten voor de werking. Hoe dat precies kan gebeuren, moet in de komende 
maanden worden nagegaan.

3.8. Financieel beleid
Cijfers vind je in hoofdstuk 4 (de omvang van de resultaten van de werking), in de 
afrekening en de balans van 2018 (bijlage 3) en in de meerjarenbegroting. Hier 
schetsen we de beleidskeuzes achter de cijfers.

Vormingplus regio Brugge is financieel gezond. We ontvangen van de Vlaamse 
Gemeenschap een bedrag van 390.641,46€ (2018, inclusief indexprovisie). De 
werking genereerde in 2018 240.864,90€ eigen inkomsten, 28,57% van het totaal 
van de inkomsten.

De mogelijkheden om externe of alternatieve financiering te verwerven zijn de 
voorbije jaren verkend. De mogelijkheden hier zijn beperkt. Externe projectfi-
nanciering, sponsering of legaten lijken geen inkomstenbron van betekenis te 
kunnen worden. De inkomsten die Vormingplus realiseert uit het sociaal-cul-
tureel werk en de bijdragen van partners (de “dienstverlening”) zijn veruit de 
belangrijkste vorm van alternatieve financiering.

De grootste uitgavenpost is de personeelskost (zonder freelancers): 55,38% van 
de uitgaven in 2018. De grootste nood in de organisatie is tijd, alle beschikbare 
ruimte wordt daarvoor ingezet. Er is geen verloop in de personeelsploeg, wat ui-
teraard vooral een goede zaak is. Maar dit zorgt er wel voor dat de loonkost elk 
jaar stijgt door anciënniteitsstijgingen en indexsprongen, terwijl die extra kost 
maar ten dele wordt opgevangen door de indexering van de subsidiebedragen.

We vinden het onze taak om een 
ontmoetingsplek voor mensen en 

ideeën te zijn.

In 2018 genereerde de werking 
240.864,90 euro eigen inkomsten. 
Dat is 28,57% van het totaal van 

de inkomsten.
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Het algemene beheer is zuinig maar niet gierig. Er wordt geïnvesteerd om 
de werking efficiënter te maken: een kwalitatief gebouw, een goed onthaal 
voor partners en deelnemers, een goed onthaal op de website voor deelnemers 
(winkelmandje), ergonomie en bijscholing voor het team, moderne hardware, 
software op maat, een performant administratief en boekhoud-systeem, online 
urenregistratie…

Vormingplus beschikt over een reserve, in de vorm van bestemde fondsen voor 
grote herstellingen aan het gebouw en voor sociaal passief. Vormingplus 
bouwt geen extra reserves op. In de jaarrekeningen streven we naar een 
break-even: het is niet de bedoeling om een reserve aan te leggen, het is ook 
niet de bedoeling de werking uit de reserve te financieren.

De Raad van Bestuur volgt de financiële situatie op de voet. In november wordt 
aan de hand van de ervaringen van de voorbije jaren en een begrotingscontrole 
van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar gemaakt. De algeme-
ne vergadering van maart keurt die begroting definitief goed. De begroting is 
realistisch en voorzichtig, zoals het een goede huisvader betaamt. De Raad 
van Bestuur volgt de stand van de jaarrekeningen op met tussentijdse begro-
tingscontroles (in mei, september en november) en stuurt bij waar nodig. In 2018 
(32.150,99€) en in 2017 (20.781,87€) werd afgesloten met een positief resultaat, 
in 2018 met een negatief resultaat (-41.707,49€). Het verlies in 2018 is volledig te 
wijten aan een door Vormingplus voor de rechtbank betwiste wederbeleggings-
vergoeding (84.665,00 €) aangerekend door Fortis bank bij de terugbetaling van 
een investeringskrediet. De begrotingscontrole van eind juni 2019 wijst erop dat 
het begrootte resultaat in 2019 naar een kleine winst evolueert.

In 2017 is overgestapt naar een nieuw boekhoudsysteem, Exact Online. Met 
dit instrument realiseren we een fikse efficiëntiewinst en kunnen 
we een modern financieel beleid voeren: het administratieve systeem is 
verbonden met het boekhoudsysteem, op elk moment kan de stand van begro-
ting worden nagegaan. De evolutie van een begrotingspost kan bekeken worden 
over verschillende jaren, de liquiditeit kan nauwer worden opgevolgd, er kan 
een analytische boekhouding worden gevoerd. In de loop van 2018-2019 is na 
enkele experimenten beslist om niet verder te gaan met analytisch boekhouden. 
We hebben een systeem uitgewerkt in het administratieve systeem om de kost- 
en opbrengst van het sociaal-cultureel werk te monitoren, waarmee meteen de 
belangrijkste drijfveer om analytisch aan boekhouden te doen, is weggevallen. 
Vormingplus investeerde niet alleen in een professioneel boekhoudsysteem, we 
kunnen ook beschikken over gespecialiseerde bijstand van boekhoudkantoren 
ACCTO (voor de dagelijkse werking) en Tudors (als revisor).

Toekomstplannen
We hebben grote stappen vooruit gezet in het financieel beleid. We willen de 
mogelijkheden die we nu hebben volop inzetten ter ondersteuning van de wer-
king. De financiële monitoring en rapportage en de inhoudelijke keuzes moeten 
dichter bij elkaar gebracht worden. We willen het projectwerk financieel beter 
in kaart brengen, met aparte projectbegrotingen.

De eigen inkomsten zijn essentieel om de organisatie financieel in evenwicht te 
houden. We willen die inkomsten ook de komende beleidsperiode op hetzelfde 
niveau houden.

Vormingplus bouwt geen extra 
reserves op.

Met Exact Online realiseren we 
een fikse efficiëntiewinst en 

kunnen we een modern 
financieel beleid voeren.

Vormingplus regio Brugge groeit 
niet in budget in de nieuwe be-

leidsperiode.



De regio Brugge is een kleine regio, Vormingplus valt in 2020 dus terug op de 
minimumdrempel van 600.000€. Dat is – als dat bedrag inderdaad wordt uitbe-
taald – nauwelijks een verhoging, maar een status-quo ten opzichte van 2019. 
Vormingplus regio Brugge groeit niét in budget in de nieuwe beleidsperiode. De 
werking zoals ze is geschetst in dit beleidsplan kan uiteraard enkel gerealiseerd 
worden als het genoemde bedrag inderdaad toegekend wordt. Indien niet, moet 
de personeelsgroep inkrimpen en de werking verkleind worden.

Tussendoor
Van HESP tot Sint-Pieters Connected

Vormingplus werkt samen met het 
buurtwerk Sint-Pieters om het ge-
meenschapsleven op de deelgemeen-
te Sint-Pieters te bevorderen.

Op de erfgoeddag van 2018 werd een 
“verkiezing” georganiseerd om een 
erfgoed- en gemeenschapsproject 
een duw in de rug te geven. De “bur-
gerpartij” HESP (Herbeleef Erfgoed 
Sint-Pieters) won de stembusgang 
door te ijveren voor een herbestem-
ming van de oude pastorie.

Uit HESP ontstond een pop-up-vereni-
ging van burgers, de Préférés, die on-
der andere een ambachtelijke erfgoed-
markt organiseerden op Erfgoeddag 
2019 en in de zomer van 2019 Pastorie 
Préférée lanceerden, twee pop-up-
weekends in en rond de Pastorie.

De pop-up vereniging vormde zichzelf 
om tot de vzw Sint-Pieters Connected. 
De oprichters volgden daartoe de vor-
ming ‘In regel met de nieuwe vzw-wet’ 
bij Vormingplus. Sint-Pieters Connec-
ted plant nog meer acties, onder meer 
tijdens de Warmste Week, eind 2019.

Zo verwoorden ze zelf het doel van de 
nieuwe vzw: 
De vzw heeft tot doel activiteiten en 
evenementen te organiseren met de 
bedoeling mensen op een aangename 
manier samen te brengen en te ver-
binden. Via het vormen van netwerken 
zorgen we voor een verbondenheid 
tussen de bewoners. Hiertoe zal de 
vereniging via recreatieve, vormende, 
culturele en sociale activiteiten dit 
trachten te realiseren. De focus zal 
steeds liggen op het verbinden en 
samenbrengen van diverse individu-
ele en/of groepen of organisaties van 
zowel vast als tijdelijke wijkbewoners.
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4. OMVANG VAN DE RESULTATEN 
VAN DE WERKING

Inleiding
Hier vind je gegevens rond de werking, de financiële situatie en het personeels-
bestand van Vormingplus voor de jaren 2015 tot en met 2019. De gegevens voor 
de jaren 2015 tot en met 2018 zijn volledig, de gegevens voor 2019 zijn geraamd 
op basis van een halfjaarlijkse controle (op 30 juni 2019).

In bijlage 11 vind je nog meer gedetailleerde cijfers over de werking, in een 
overzicht van de van de SISKA-gegevens van 2015 tot en met 2018. In bijlage 
12 vind je meer informatie over het personeelsbestand (personeelsorganigram, 
taakverdeling, verloop).

4.1. Cijfers over de werking (2015-2019)

Team en Netwerk
Vormingplus heeft een klein team, maar realiseert een grote output, dankzij het 
sterke netwerk en de vele freelancers, vrijwilligers en partners die de soci-
aal-culturele praktijken realiseren.

Sociaal-Culturele Praktijken
Vormingplus is een op de realisatie van sociaal-culturele praktijken gerichte 
organisatie, de middelen worden ingezet om participatie te realiseren. De meet-
bare output is groot, zeker in vergelijking met het kleine team. Het niveau van 
de output is de voorbije jaren stabiel op een hoog niveau. Het percentage van 
activiteiten dat doorgaat is hoog, ondanks de keuzes voor soms minder evidente 
maatschappelijke thema’s.

Thematische spreiding
De expliciete thema’s die Vormingplus aanbrengt in de sociaal-culturele prak-
tijken zijn divers. Dat is een bewuste keuze: voor iedereen moet er een praktijk 

TEAM en NETWERK 2015 2016 2017 2018 2019
bestuurders 30 34 33 37 36
medewerkers 7,5 7,5 7,2 7,2 7,2
freelancers 192 219 239 164 1651

vrijwilligers 78 104 138 140 991

netwerkcontacten 170 184 213 190 1061

Vertegenwoordigende 
contacten

31 66 43 47 201

1 onvolledige gegevens, tot 30/6/2019

SOC-CULT PRAKTIJKEN 2015 2016 2017 2018 20191

Gerealiseerde activiteiten 559 548 482 496 298
Gerealiseerde sessies 1736 1542 1519 1554 830
Gerealiseerde vorming- 
uren

5209 4089 4128 4059 2098,13

% sessies is doorgegaan 85,21% 90,86% 93,02% 87,20% 89,15%
1 onvolledige gegevens, tot 30/6/2019
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zijn die aansluit bij een interesse. Toch is een expliciet thema maar één aspect: 
doelgroep, impliciet thema en context zijn even belangrijk om de werking te 
beoordelen maar in deze tabel onzichtbaar.

Publieksbereik
Het publieksbereik van Vormingplus is groot en blijft tussen 2015 en 2019 stabiel 
op een hoog niveau. Mede door dit grote bereik kan Vormingplus iets betekenen 
in projectwerk, in het werk voor kwetsbare groepen en voor onze partnerorgani-
saties.

4.2. Kerncijfers financiën (2015-2019)
Vormingplus is vandaag financieel gezond. Na de woelig periode 2010-2013 is de 
financiële situatie gestabiliseerd.

De loonkost is met voorsprong de belangrijkste kost, alle financiële ruimte wordt 
ingezet voor tewerkstelling. Het team van Vormingplus is competent en ervaren, 
maar heeft een vrij hoge leeftijd en een hoge anciënniteit. De loonkost stijgt 
jaarlijks omwille van indexsprongen en anciënniteitsverhogingen, terwijl het 
arbeidsvolume licht is afgenomen sinds het begin van de beleidsperiode.

Subsidies vormen de belangrijkste inkomstenbron, ook al realiseert Vormingplus 
heel wat eigen inkomsten uit de werking (post 70). In 2018 waren 28,57% van 
de inkomsten eigen inkomsten. Dat is een bewuste keuze, we beschouwen de 

In 2018 waren 28,57% van de 
inomsten eigen inkomsten.

THEMATISCHE SPREIDING 
(in %)

2015 2016 2017 2018 2019

Computer en techniek 13,6 11,8 15,6 15,8 13,86
Creativiteit en hobby’s 23,97 18,9 21,1 20,1 22,47
Cultuureducatie 17,7 17,7 16 19 24,72
Gezondheid en zorg 1,61 4,3 2,9 4,4 3,75
Interculturele vorming 6,98 8,9 9,1 9,3 7,87
Milieu en natuur 10,02 13,1 13,1 10,2 11,24
Opvoeding 0,36 0,9 0,4 0,4 0
Persoon en relaties 8,94 7,8 8,9 6,6 3,75
Samenleving 16,82 10 6 9,3 6,74
Voeding 7,87 4,9 4,9 5,6 4,12
Zingeving, religie en 
filosofie

2,33 2 1,9 1,5 1,5

PUBLIEKSBEREIK 2015 2016 2017 2018 20191

deelnames 9054 9387 9974 9799 5457
bereikte personen 4465 4883 4200 3907 2330
nieuwe deelnemers2 2233 2086 1991 2225 1352
exemplaren programma-
brochure

15000 15000 15000 15000 12000

abonnees nieuwsbrief 16750 18000 19000 17000 17000

hits website 80000 80000 85000 81009 43756
1 onvolledige gegevens, tot 30/6/2019
2 Vanaf 206 definieert SISCA een nieuwe deelnemer als iemand die in het vorige jaar niet gere-
gistreerd is als deelnemer. Daarvoor werd een deelnemer als nieuw beschouwd als hij of zij nog 
niet gekend was als persoon.
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eigen werking als een garantie op autonomie en als de belangrijkste vorm van 
alternatieve financiering. Deze inkomstenbron blijft op peil, ondanks de moei-
lijker wordende omstandigheden en de gemaakte keuzes voor projectwerk en 
inclusie. Andere vormen van alternatieve financiering (sponsoring, projectfinan-
ciering of legaten) zijn en blijven kleine posten.

Er zijn belangrijke inspanningen gedaan om de kosten te beheersen. We kunnen 
vrij scherp begroten. Er wordt bewust geïnvesteerd in onder meer promotie (615) 
en informatisering. De financiële kosten zijn met ingang van 2018 gereduceerd 
door het terugbetalen uit de reserve van een investeringskrediet aan Fortis. Tot 
op vandaag is Vormingplus in een juridisch conflict gewikkeld met BNP Paribas 
Fortis. Vormingplus vraagt de gedeeltelijke terugbetaling van een onredelijk 
hoge wederbeleggingsvergoeding van 84.665€. Dit bedrag is als een “uitzonder-
lijke kost” opgenomen in de jaarafrekeningen 2018.

4.3. Kerncijfers personeel
Het team bestaat eind 2019 uit negen personen, goed voor 720%: 1 coördinator 
(100%), 3 educatieve medewerkers (240%), 3 administratieve medewerkers 
(200%) en 2 logistieke medewerkers (180 %).

Meer info over het personeel vind je ook in hoofdstuk 3.4., het medewerkersbe-
leid, en in bijlage 12, de tabellen personeelsinfo.

KERNCIJFERS FINANCIEN (in €) 20151 2016 2017 2018 20192

UITGAVEN
60 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 7.101,11 6.183,10 5.693,00 6.475,06 4.308,33
61 Diensten en diverse goederen 302.118,46 263.474,55 28.610,56 270.379,96 140.405,16
614 Sociaal-culturele werking - 46.936,30 44.918,65 48.212,96 18.908,51

615 Promotie - 36.630,79 38.392,92 41.449,28 22.907,13

616 Vergoedingen aan derden - 113.897,64 116.533,00 126.234,43 64.604,09

62 Bezoldigingen en sociale lasten 485.648,39 501.440,42 507.654,57 489.913,60 216.176,99

63 Afschrijvingen 17.374,63 33.106,62 12.130,58 29.144,28 -

65 Financiële kosten 15.171,60 14.563,07 14.115,59 1.954,05 91,67

66 Uitzonderlijke kosten 40,92 44,73 114,98 84.695,00 -

Totaal uitgaven 827.455,11 821.212,97 800.290,15 84.701,57 827.066,27

69 Resultaatsverwerking 7.632,28 32.150,99 20.781,87 - -

INKOMSTEN

70 Omzet 16.243,80 254.979,20 220.293,07 234.222,60 115.116,03

73 Subsidies 434.787,28 580.240,79 593.223,35 602.126,09 249.826,58

74 Overige bedrijfsopbrengsten 385.190,41 9.682,93 6.418,89 6.642,30 180,00

Totaal inkomsten 835.087,39 853.363,96 821.072,02 842.994,08 827.066,27

79 Resultaatsverwerking - - - 41.707,49 -
1 Met ingang van 2016 is het boekhoudstelsel gewijzigd, daarom zijn een aantal sub-posten niet ingevuld in de tabel. Het vergelijken van 
cijfers van voor en na 2016 moet voorzichtig gebeuren, de posten zijn niet allemaal vergelijkbaar. Tot 2015 werden inkomsten uit bijvoorbeeld 
de Sociale Maribel geboekt onder 74 (overige bedrijfskosten), vanaf 2016 onder 73 (subsidies). Tot 2015 werden eigen inkomsten uit het 
sociaal-cultureel werk onder 74 geboekt, vanaf 2016 onder 70.
2 Het jaar 2019 bevat onvolledige cijfers. Het totaal inkomsten, totaal uitgaven en resultaatsverwerking zijn de begrootte cijfers, de andere 
cijfers zijn de stand van de boekhouding op 30/6/2019.
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5. BEOORDELINGSELEMENTEN

5.1. Inhoudelijke beoordelingselementen en -criteria

1. De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organi-
satie aan het doel van het decreet.

De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie.
De Vormingpluscentra hebben een gezamenlijke missie en visie geformuleerd. Je 
vindt deze missie en visie in hoofdstuk 2.1.
De organisatie expliciteert haar ambities voor de komende beleidsperiode om bij 
te dragen aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van 
een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire samenleving door:
~ Aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen bevordert;
~ Aan te geven welke samenlevingsvraagstukken ze wil behandelen en tot publie-
ke zaak maakt;
~ Aan te geven hoe en welke maatschappelijke praktijken ze zal ontwikkelen en 
verspreiden die daarop een werkend antwoord bieden;
Vormingplus kiest om een breed publiek te bereiken en realiseert een groot pu-
blieksbereik, zowel onder het brede publiek als onder kwetsbare groepen.
Elke participatie is zinvol en kan voor een persoon, een groep of de samenleving 
als geheel een bijdrage zijn aan empowerment, emancipatie en maatschappelijke 
vernieuwing. Het grote publieksbereik zien we als een legitimatie van onze maat-
schappelijke keuzes en onze inspanningen voor kwetsbare groepen. Deze keuzes 
en inspanningen zijn duidelijk aanwezig in de publiekscommunicatie, Vormingplus 
is er voor gekend.
Vormingplus legt binnen een thematisch brede werking accenten op het bereiken 
van kwetsbare groepen, en op de transversale thema’s diversiteit, duurzaamheid, 
digitale inclusie en burgerschapsvorming (onze inhoudelijke “speerpunten”).
Vormingplus stelt zich op als een facilitator, inspirator, verbinder, aanjager. We 
ondersteunen het middenveld, het culturele veld en al diegenen die werken rond 
onze speerpunten met raad en daad.

2. De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organi-
satie tot de actuele maatschappelijke context die ze zelf omschreven 
heeft.

De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwik-
kelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze 
als uitdaging wil aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien en 
welke impact ze daarbij nastreeft.
Vormingplus regio Brugge participeerde aan de gezamenlijke oefening van de 
Vormingpluscentra om een maatschappelijke contextanalyse te formuleren. Deze 
contextanalyse is volledig opgenomen in de bijlage 4 van dit beleidsplan. In hoofd-
stuk 2. 2. 1. geven we er een beknopte samenvatting van.
Vormingplus maakte een uitgebreide analyse van de regio Brugge (zie hoofdstuk 
2.2.2.). We kennen de regio grondig, we hebben contacten in alle gemeenten en 
bij mensen en organisaties uit vele geledingen van de maatschappij. De missie en 
visie van Vormingplus geeft samen met de signalen die we krijgen van onze stake-
holders in de regio vorm aan de werking van de organisatie.
Vormingplus streeft een brede participatie na. De cijfers (SISCA, en de montoring 
van het publiekbereik, zie hoofdstuk) tonen aan dat die opdracht slaagt. Vanuit 
deze sterkte werken we aan inclusie, aan bridging en aan maatschappelijke 
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beweging.
Vormingplus streeft een thematisch brede werking na, opdat iedereen in de 
praktijken iets kan vinden dat aansluit bij zijn of haar interesse. Vormingplus zet 
daarnaast in op het bereiken van kwetsbare groepen en op vier inhoudelijke 
speerpunten: diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie en burgerschapsvorming.
Sociaal-cultureel werk is langetermijn-werk. Elke participatie is zinvol. Vorming-
plus streeft een duurzame verandering van de maatschappelijke spelregels na, 
doorheen het versterken en emanciperen van mensen, groepen en gemeenschap-
pen. We meten onze output en brengen onze outcome in beeld. We meten impact 
ook af aan elementen als omvang van de werking, de voorbeeldfunctie, de waar-
dering door partners en stakeholders, de participatieve basishouding. We gaan er 
van uit dat ons werk een contributie is aan de maatschappelijke verandering die 
we omschrijven in onze missie. Onze visie op impact vindt je in bijlage 10.

3. De bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan 
de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen. 

De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-culturele rollen;
Vormingplus geeft in hoofdstuk 2.3. aan wat haar visie is op de rollen en de func-
ties. We brengen onze visie op de rollen in verband met ons “handelingskader”, 
een interne oefening die definieert wat de eigenheid van onze sociaal-culturele 
inzet is.

De organisatie geeft aan hoe ze in de toekomst wil inzetten op de realisatie van de 
drie sociaal-culturele rollen.
De verbindende rol
Vormingplus is een bruggenbouwer en een “verenigingsmaker”. Vormingplus 
creëert contexten en omstandigheden waarin de ontmoeting tussen mensen, 
organisaties en gemeenschappen mogelijk is. Vormingplus werkt aan bonding en 
aan bridging.
De kritische rol
Vormingplus is overtuigd van de de nood aan maatschappelijke verandering en 
van de maakbaarheid van de samenleving. We hechten aan de emancipatorische 
kracht van de sociaal-culturele methodiek. We richten onze inzet op empower-
ment en emancipatie van mensen, groepen en gemeenschappen. We steunen 
groepen in hun streven naar maatschappelijke verandering. 
De laboratoriumrol
Vormingplus begeleidt innovatie, inspireert en experimenteert. Innovatie brengt 
iets wat voordien niet realiseerbaar was binnen bereik. We hanteren het als een 
middel om mensen in staat te stellen om te werken aan wat ze zelf omschrijven 
als emancipatie en maatschappelijke verandering. Daardoor is innovatie gerela-
teerd aan de context, de input van de betrokkenen, de doelstelling die nagestreefd 
wordt.

4. De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-cul-
turele volwassenenorganisatie. 

De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd en samenhangend 
geheel van strategische en operationele doelstellingen.
Vormingplus regio Brugge formuleert haar doelstellingen voor de komende beleid-
speriode in hoofdstuk 2. 4. 
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Zo vatten we de doelstellingen samen in een schema:

SD 1 – Participatie als bijdrage aan een duurzame, inclusieve, solidaire en 
democratische maatschappij.

SD 2 – Door middel van de leerfunctie SD 3 – Door samen te brengen, te 
inspireren en te innoveren

SD 4 – Transversaal doel: aandacht voor de participatie van kwetsbare groepen

SD 5 – Transversaal doel: aandacht voor diversiteit, duurzaamheid, digitale inclusie, 
burgerschapsvorming

Vormingplus baseerde zijn keuze voor de strategische doelstellingen op de missie en 
visie, op de contextanalyse en op de beleidsuitdagingen die we na de zelfevaluatie in 
een swot-correlatierooster samenvatten. Bij elke strategische doelstelling is aange-
geven wat de belangrijkste redenen waren om deze doelstelling te kiezen.

5. De uitwerking van de vier sociaal-culturele functies op de volgende 
wijze:

De organisatie heeft een onderbouwde visie op de vier functies en op de werkwijzen 
die de organisatie hanteert om de gekozen functies te realiseren;
Vormingplus regio Brugge formuleert haar visie op de vier sociaal-culturele functies 
in hoofdstuk 2. 3. 2.
Vormingplus regio Brugge kiest om fijnmazig aanwezig te zijn in de regio met vele 
soorten sociaal-culturele praktijken die vaak maar niet uitsluitend vanuit de leerfunc-
tie vertrekken. 
Vanuit de leerfunctie brengen we elementen van gemeenschapsvorming en 
maatschappelijk activeren aan. We werken aanvullend, co-creatief en vanuit een 
sociaal-cultureel perspectief, waardoor we een unieke positie innemen in de regio 
Brugge.

De organisatie kan aangeven wat haar ambities met betrekking tot de vier functies 
zijn voor de toekomst:  

Voor de cultuurfunctie:
~ de visie op cultuur in relatie tot de missie van de organisatie;
~ een verantwoorde toekomstige werkwijze van de organisatie om de praktijken op 
te zetten die erop gericht zijn cultuur te creëren, te bewaren, te delen en eraan deel 
te nemen; 
We beschouwen de culturele functie als nauw verbonden met de educatieve 
functie. Een breed cultureel besef verrijkt, geeft zin aan het bestaan en stelt in staat 
om te participeren als burger. We willen mensen stimuleren om passief deel te 
nemen en om actief deel te hebben.
We zien in de culturele functie aangrijpingspunten om te werken aan inclusie en 
diversiteit.
Voor de leerfunctie:
~ de visie op leren in relatie tot de missie van de organisatie;
~ een verantwoorde toekomstige werkwijze om leeromgevingen op te zetten
We beschouwen leren als een herkenbare activiteit en hanteren het als een laag-
drempelig middel om participatie te realiseren. We creëren veel soorten leercon-
texten opdat iedereen zich aangesproken voelt. We zoeken een evenwicht tussen 
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persoonlijke behoeften en maatschappelijke noden.
Voor de gemeenschapsvormende functie:
~ de visie op groepen en gemeenschappen en interacties daartussen in relatie tot de 
missie van de organisatie;
~ een verantwoorde toekomstige werkwijze om processen te ondersteunen en te 
faciliteren die leiden tot het vormen van groepen en gemeenschappen of tot interac-
ties tussen groepen en gemeenschappen; 
Vormingplus creëert een context waarin gemeenschapsvorming zich kan 
ontwikkelen. In groepen werken we participatief, we bieden ruimte voor bonding. 
Vormingplus is een verenigingsmaker: Vormingplus is een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, waar ze zelf vorm kunnen geven aan vereniging.
We werken actief aan inclusie en bridging. Onder andere via ons brede publieksbe-
reik brengen we mensen, groepen en gemeenschappen samen.
Voor de maatschappelijke bewegingsfunctie:
~ De visie op engagement en politisering en op relevante samenlevingsvraagstukken 
in relatie tot de missie van de organisatie;
~ Een verantwoorde toekomstige werkwijze om praktijken op te zetten waarin ruimte 
voor engagement en politisering wordt gecreëerd in relatie tot samenlevingsvraag-
stukken. 
We zien een individuele participant nooit los van zijn of haar omgeving en van de 
ruime maatschappelijke context. De verbinding tussen persoonlijke motieven en 
maatschappelijke noden behoort tot de essentie van de sociaal-culturele methodiek.
Waar nuttig en nodig verbreden we onze inzet en brengen we samenlevingsvraag-
stukken actief ter sprake, stimuleren we kritische reflectie en ondersteunen we de 
manier waarop mensen of groepen betrokken willen raken bij maatschappelijke 
kwesties. We grijpen individuele behoeften aan om een maatschappelijk perspectief 
binnen te brengen. We vertalen landelijke campagnes naar een lokale of regionale 
context.

6. De werking met een relevantie en uitstraling voor de regio in 
kwestie, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van 
de regio en complementair aan de werking van andere spelers in de 
specifieke regio.

In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie welke maatschappelijke 
ontwikkelingen specifiek relevant zijn voor de regio, verantwoordt ze en toont ze aan 
hoe ze in de werking daar specifiek op inspeelt en wat de resultaten zijn;
De regio Brugge is de kleinste Vormingplus-regio van Vlaanderen. Het is een aan-
eenhangend, logisch geheel. De regio is iets welvarender dan de rest van Vlaande-
ren en de tevredenheid zoals die omschreven wordt in de gemeentemonitor is vrij 
hoog. Ondanks die vaststelling zijn er toch kansarmoedeproblemen, en die tekenen 
zich af in de stad Brugge en in Blankenberge. Het fenomeen diversiteit doet zich 
op een andere manier voor dan in de rest van Vlaanderen. Het culturele aanbod is 
groot en van hoge kwaliteit, maar er zijn slechts enkele aanbieders van niet-formele 
educatie actief. De vraag naar niet-formele educatie is groter dan het aanbod. De 
regio kent weinig intergemeentelijke samenwerking rond cultuur en nergens wordt 
gewerkt met de Uitpas. Het middenveld is versnipperd en weinig geprofessionali-
seerd. Het traditionele verenigingsleven is nog steeds een belangrijke actor, maar 
kalft af. Tegelijk daarmee ontstaat ander soort verenigingsleven: pop-up verenigin-
gen, burgerinitiatieven, zelforganisaties… De volledige analyse van de regio vind je 
in hoofdstuk 2.2.2.
Vormingplus neemt een actieve rol op in de niet-formele educatie, zowel in eigen 
huis als in samenwerking met vele partners, doorheen de regio, in nauw overleg 
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met alle stakeholders en in een geest van complementariteit. Vormingplus spoort 
andere actoren van binnen en buiten de regio aan om een actievere rol op te nemen, 
opdat er voor Vormingplus tijd vrij blijft om aan de andere opdrachten te werken. 
Zo ontwikkelt Vormingplus bijvoorbeeld ook een werking voor kwetsbare groepen, 
onder meer door samen te werken rond kansarmoede en diversiteit in Brugge en 
Blankenberge.
De output van de werking is te vinden in onder meer de SISCA-cijfers (bijlage 11), de 
beschrijving van het publieksbereik en in het beschrijven van wat praktijken beteke-
nen voor mensen (bijvoorbeeld in de stukjes “tussendoor” in dit beleidsplan).

De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio aan de hand van kern-
gegevens en cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect 
van haar werking;
De omvang van de werking van Vormingplus kan je vinden in de kerncijfers (hoofd-
stuk 4) en in de Sisca-cijfers 2015-2018 (bijlage 11). De output van Vormingplus is 
groot en is goed gespreid over de regio. We hebben in elke gemeente van de regio 
contacten en we zijn in 7 van de 10 regio gemeenten aanwezig met sociaal-culturele 
praktijken.
Vormingplus heeft een visie op impact geformuleerd (zie bijlage 14). We vinden ons 
werk een zinvolle en wezenlijke bijdrage aan maatschappelijke verandering.

De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die complementair is aan de 
werking van andere spelers in de regio.
De werking van Vormingplus is complementair. We beschouwen complementariteit 
als een handelingsperspectief, een constant aanwezige factor. Vormingplus betrekt 
zijn stakeholders actief bij de vorming van visie en strategie en toetst dit in de dage-
lijkse werking. We beschouwen de Algemene Vergadering als een stakeholdersver-
gadering.
Over de manier waarop we samenwerken en complementariteit operationaliseren 
lees je meer in hoofdstuk 3.3. over samenwerkingsstrategieën.

7. Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de 
vrije tijd.

De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de organisatie wordt ge-
subsidieerd, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk zal afspelen binnen de vrije tijd van 
volwassenen, gestaafd aan de hand van kerngegevens en cijfers over de financiën, 
het personeel en de werking;
Alle sociaal-culturele praktijken van Vormingplus zijn gericht op een vrijetijdscontext. 
We werken samen met actoren die zich richten op een vrijetijdscontext, we creëren 
contexten waarin individuele deelnemers aangesproken worden op hun noden en 
behoeften in de vrije tijd.

Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd zal 
afspelen, omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.
Vormingplus organiseert geen praktijken in onderwijs- of werkcontext.

8. De werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak 
van gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen.

De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en de keuzes die ze 
daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen;
Vormingplus formuleerde zijn kijk op publieksbereik, participatie, doelgroepen en 
kwetsbare groepen in hoofdstuk 2.4.
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Vormingplus zet in op een brede participatie. Vormingplus heeft een grote output 
en een breed publieksbereik (zie de SISCA-cijfers, bijlage 11). Vormingplus kent 
zijn publiek, onder meer door in 2018 een publieksonderzoek te voeren en door het 
publieksbereik in projectwerk en voor kwetsbare groepen in beeld te brengen.
Elke participatie is zinvol. We zien de grote participatie van een breed publiek als een 
legitimatie van de maatschappelijke keuzes in de praktijken en de inspanningen voor 
kwetsbare groepen. Daarnaast zet Vormingplus in op het bereiken van kwetsbare 
groepen.

Binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar beleid 
en aanpak om sociaal-culturele participatie van iedereen, met specifieke aandacht 
voor kansengroepen, in de regio na te streven, de resultaten die ze bereikte en hoe 
ze dat beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt;
Vormingplus heeft een strategie om kwetsbare groepen te bereiken. We onderschei-
den deze deel-doelgroepen, waarvoor telkens een aangepaste strategie gehanteerd 
wordt: mensen in armoede (verder uitgesplitst naar de deel-regio’s Brugge-stad, 
groene gordel rond Brugge en Blankenberge), mensen met een andere etnisch-cul-
turele 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.
Vormingplus heeft een groot bereik onder deze groepen. In een intern dossier is de 
aard van dat bereik beschreven. Dit bereik moet op een andere manier in beeld moet 
gebracht worden dan het open aanbod en niet zichtbaar is in de SISCA-cijfers.
We focussen ons in de komende beleidsperiode op mensen in armoede, op et-
nisch-culturele minderheden en op Blankenberge.

De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar 
publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen.
Vormingplus kiest er voor om veel soorten praktijken in te zetten: vorm volgt func-
tie. De educatieve medewerkers en freelancers zijn deskundige sociaal-culturele 
professionals en beheersen een breed spectrum methodieken. We kiezen voor elke 
context de beste methode: lezingen, cursussen, projecten, trajecten, advieswerk, 
tweedelijnswerk… Dit beleidsplan en de Voortgangsrapporten geven o.m. in kader-
tjes en in projectfiches een beeld van de vele acties, praktijken en processen die we 
hebben opgezet.
Het communicatiebeleid wordt beschreven in hoofdstuk 3.5..

9. De plaats van vrijwilligers in de organisatie en de manier waarop ze 
betrokken en ondersteund worden.

De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief zullen opnemen 
in de organisatie of de regio-werking;
Vormingplus beschrijft in hoofdstuk 2.6. het vrijwilligersbeleid.
De vrijwilligers dragen bij aan de werking van Vormingplus door uitvoerende en 
logistieke taken mee uit te voeren, door ondersteuning te bieden aan het educatieve 
team en door een dragende inbreng in specifieke projecten (Repair Cafés, Praatta-
fels, Geefplein, Leren fietsen als volwassene, Samen Lezen...).

De organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers 
en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie 
vorm zal geven.
In hoofdstuk 2.6. geven we aan op welke manier we vrijwilligers werven, ondersteu-
nen en coachen en hoe we hun inzet waarderen en hen betrokken bij (delen van) het 
beleid.
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5.2. Zakelijke beoordelingselementen en -criteria

1. Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid

De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan welke verbeterac-
ties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen; 
In hoofdstuk 3, het Zakelijk Plan, beschrijven we waaruit het beleid rond een reeks 
zakelijke thema’s bestaat: het bestuur, het stakeholdersmanagement, de samenwer-
kingsstrategieën, het medewerkersbeleid, het kennis- en communicatiebeleid, het 
geïntegreerde kwaliteitsbeleid, de infrastructuur en het financieel beleid.
Vormingplus is een kleine, wendbare organisatie die op het realiseren van soci-
aal-culturele praktijken is gericht. Onze schaal is een voordeel voor het educatieve 
werk en de interne communicatie, maar een bemoeilijkende factor op het zakelijke 
terrein. Er zijn onvoldoende mensen in de organisatie om ons te kunnen speciali-
seren in zakelijke aspecten, de planlast weegt zwaar. Om onze schaalnadelen te 
compenseren zoeken we actief naar bijscholing, het uitbesteden van taken en sa-
menwerking. We putten uit meerdere bronnen om het zakelijk beleid vorm te geven 
(EFQM, de SoCius-RADAR, het van Bilsen Fonds) en hebben de voorbije beleidspe-
riode een inhaaloperatie gemaakt rond visievorming, strategische keuzes maken en 
het professionaliseren van het zakelijk beleid. Bij elk deelthema van hoofdstuk 3 is 
aangegeven wat de toekomstplannen of verbeteracties zijn.

De organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en geeft aan welke verbe-
teracties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen;
In hoofdstuk 3.6. geven we aan waaruit het geïntegreerd kwaliteitsbeleid bestaat en 
zal bestaan. In de vorige beleidsperiode is rond dit thema gewerkt aan de hand van 
de aanbevelingen van een vergelijkend onderzoek. Er is ingezet op het bewaren van 
de toegewijde en open cultuur, het kwaliteitsbeleid verruimen naar andere zaken 
dan processen, het consequent hanteren van de PDCA-cirkel, beter monitoren en 
rapporteren, het vormen van visie en uitwerken van strategie. We introduceerden 
een kwaliteitshandboek. Thema’s die we verder willen behandelen zijn onder meer 
het grondiger evalueren van praktijken, op zoek gaan naar correcte benchmarking, 
het opstellen van een huishoudelijk reglement, het uitdragen van de visie van de 
organisatie, het beter omschrijven van sleutelresultaten.
De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen 
in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan;
Vormingplus regio Brugge omschreef haar financieel beleid in hoofdstuk 3. 8. De 
laatst beschikbare afrekening en balans (2018) zijn opgenomen in bijlage 6.3. De 
meerjarenbegroting is als apart document aangeleverd. Vormingplus ontving in 2018 
van de Vlaamse Gemeenschap 390.641,46€ en zorgden voor 234.222,60€ eigen inkom-
sten (28,57% van alle inkomsten). Vormingplus heeft in de loop van de beleidsperiode 
de nodige instrumenten verworven om haar financiële situatie goed op te volgen. 
Het financieel beleid is de voorbije jaren verbeterd en geprofessionaliseerd.
Vormingplus is vandaag financieel gezond. De werking is in evenwicht, alle beschik-
bare ruimte wordt ingezet voor tewerkstelling (onze belangrijkste “kost” en middel). 
Een groot deel van het educatieve werk wordt uitbesteed aan freelancers. Tegelijk 
wordt geïnvesteerd in onder meer IT om de werking efficiënter, performanter en 
kwaliteitsvoller er te maken. Vormingplus beschikt over een reserve (bestemde 
fondsen voor renovatie en sociaal passief).
De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een prognose van de 
evolutie van haar financiële situatie voor de komende beleidsperiode.
Vormingplus maakt in de nieuwe beleidsperiode aanspraak op het minimumbedrag 
van 600.000€, wat een status-quo is. De beschikbare middelen en dus ook het 
personeelskader groeien niét of nauwelijks.
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Vormingplus wil in de komende beleidsperiode de werking break-even houden, 
onder meer door het aanzienlijke percentage eigen inkomsten te bewaren. Mocht 
de break-even structureel in het gedrang komt, zullen de uitgaven (dus vooral de 
personeelsuitgaven) aan de beschikbare middelen worden aangepast. We streven 
niet naar het opbouwen van nieuwe reserves en we wensen de bestaande reserve 
niet anders in te zetten dan door de Algemene Vergadering is vastgelegd.
De engagementen en doelstellingen in dit beleidsplan kunnen slecht waargemaakt 
worden in verhouding tot de financiering.

2. De toepassing van de principes van goed bestuur

De organisatie geeft aan hoe ze transparantie in en verantwoording van haar be-
stuur organiseert;
In hoofdstuk 3.1. is aangegeven hoe het bestuur georganiseerd is. De samenstelling 
van het bestuur is opgenomen in bijlage 7. Vormingplus regio Brugge is een kleine, 
doorzichtige organisatie met een open cultuur. Alle mensen kennen elkaar en kun-
nen rechtstreeks met elkaar communiceren. Vormingplus informeert en betrekt haar 
stakeholders bij beleidsbeslissingen en bij het opstellen van strategie. De perso-
neelsleden zijn door middel van een beurtrol (een “personeelsvertegenwoordiger”) 
aanwezig met raadgevende stem op de bijeenkomsten van de Raad van Bestuur.

De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de samenstelling van de 
bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling;
De Algemene Vergadering bestaat uit 36 leden uit diverse sectoren en gemeente. De 
AV is opgevat als een stakeholdersvergadering. De AV neemt de eindbeslissingen 
over het inhoudelijke en financiële beleid en stelt de Raad van Bestuur samen.
De Raad van Bestuur bestaat uit zeven leden, met een diverse achtergrond en een 
lange ervaring (in de socio-culturele sector, verwante sectoren of als bestuurder). 
De RvB superviseert de coördinator en overziet de dagelijkse werking.

Het bestuur geeft aan hoe het interne en externe stakeholders bij strategische 
beslissingen betrekt;
In hoofdstuk 3.2. (het stakeholdersmanagement) en 3.3. (de samenwerkingsstrategie) 
wordt aangegeven hoe stakeholders betrokken zijn bij het beleid van de organisatie 
en op welke wijze we samenwerking aanpakken. Vormingplus gaat zorgvuldig en 
doordacht om met zijn stakeholders, zowel tijdens de periode van beleidsplanning 
als daarbuiten. Stakeholders worden op regelmatige basis op de hoogte gehouden 
(o.a. met een speciale nieuwsbrief en een verkortte versie van het beleidsplan 2016-
2020). De Algemene Vergadering is opgevat als een stakeholdersvergadering (voor 
de samenstelling, zie bijlage 7). Doorheen de werking houden de educatieve me-
dewerkers voortdurend contact met netwerkpartners en stakeholders. Op gezette 
tijden worden panelgesprekken of inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.
Vormingplus zet in op samenwerking, onder meer in de werking voor kwetsbare 
groepen. In het zakelijk beleid voelen we als klein centrum de nadelen van onze 
schaal en streven we naar intensieve samenwerking.

De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie 
toepast, waar ze eventueel verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor 
heeft genomen of zal nemen.
Vormingplus is een helder en efficiënt bestuurde organisatie. Het bestuur is doorge-
licht aan de hand van de Hefboom-bestuursbarometer; de score is hoog. Het enige 
grote verbeterpunten is het opstellen van een huishoudelijk reglement.
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3. De afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel 
van het beleidsplan

De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten 
ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen.
Vormingplus is op vele terreinen actief met een klein professioneel team en een 
grote groep vrijwilligers en freelancers die het educatieve werk op het terrein vorm 
geven. De afgelopen beleidsperiode is de efficiëntie van de werking vergroot de 
taak verdeling tussen de teamleden geoptimaliseerd en de samenwerking met 
vrijwilligers, freelancers en netwerkpartners verder uitgebouwd. De personeelsinzet 
stemt overeen met de organiatienoden enerzijds en de aanwezige competenties 
anderzijds. Hiaten in die competenties worden aangevuld door bij te scholen, uit te 
besteden en samen te werken.  In totaal is er 720% VTE beschikbaar. Het educatieve 
werk (290%) delen we op in werk voor kwetsbare groepen (55%), projectwerk (125%) 
en aanbodgestuurd werk (110%). Door heel wat taken door te schuiven naar mensen 
die faciliterend-logistiek (285%) en faciliterend-coördinerend (145%) werk doen, kan 
het kleine educatieve team een grote output blijven realiseren.
 We handhaven deze inzet in de komende beleidsperiode. De educatieve medewer-
kers werken zowel op de eerste als de tweede lijn, ze zijn zowel procesbegeleiders 
als begeleiders van procesbegeleiders. De educatieve slagkracht wordt substantieel 
vergroot door de de inschakeling van vrijwilligers (140 in 2018) en freelancers (164 
in 2018). Vormingplus voorziet in de komende beleidsperiode geen grote verande-
ringen in de inkomsten en de uitgaven. Vormingplus heeft een evenwicht gevonden 
in financiering, personeelsinzet en inzet van vrijwilligers en freelancers. Dit even-
wicht willen we in de komende beleidsperiode handhaven. We voorzien 60% van de 
uitgaven voor personeel (post 62, inclusief freelancers in het statuut artikel 17, goed 
voor 2,69% van de uitgaven in 2018), circa 30% voor diensten en diverse goederen 
(post 61, huisvesting, secretariaat, sociaal-culturele werking, promotie e.d.m.) en 
circa 10% voor andere uitgaven (handelsgoederen, financiële kosten, uitzonder-
lijke kosten…). Binnen post 61 voorzien we 4,5 tot 5% voor promotie (post 615) en 
circa 15% voor vergoedingen aan derden. Opgeteld voorzien we voor personeel en 
uitbesteed werk – het educatieve werk dus – 75% van de middelen. Vormingplus wil 
het aandeel eigen inkomsten op een gelijkaardig niveau houden als in de afgelopen 
beleidsperiode (27,78%, post 70, omzet).

De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar inhoudelijke en zakelijke 
plan opvolgt, evalueert en eventueel bijstuurt.
Vormingplus heeft het instrumentarium om de financiële situatie nauwgezet op te 
volgen en zal ingrijpen waar dat nodig is. We begroten voorzichtig. We willen geen 
reserve opbouwen, maar de werking ook niet uit de reserve financieren.
We voorzien een geleidelijke, algemene stijging van de kosten, met name in de 
loonkosten, omwille van baremaverhogingen en indexsprongen. We grijpen niet 
actief in op de samenstelling van de personeelsgroep, maar spelen wel in op op-
portuniteiten als die zich zouden voordoen. We wensen met name het educatieve 
team te versterken ten nadele van het logistieke team. We investeren verder in het 
efficiënt maken van de interne werking: gebouw, IT, dienstverlening… We voorzien 
in de post promotie, binnen een gelijkblijvend budget, een verdere verschuiving van 
papieren naar digitale dragers. Wat de inkomsten betreft streven we naar het op een 
gelijk peil houden van de inkomsten in absolute cijfers. We monitoren daarom de 
financiële impact van het inclusiebeleid (de “sociale prijs”) en de verschuiving van 
open aanbod naar projectwerk. Als er extra financiële ruimte zou ontstaan wordt die 
ingezet ter versterking van de educatieve taken. Dat kan, afhankelijk van de finan-
ciële ruimte, door de aanwerving van een halftijdse educatieve kracht of door het 
inschakelen van extra freelancers.

 Faciliterend-coörd (285)

 Edu-aanbod (110)

 Edu-projectwerk (125)

 Edu-kwetsbare groep (55)

 Faciliterend-uitvoerend (285)

Personeelsinzet

Uitgaven

 62 personeel (57,75)

 620700 artikel (2,5)

 616 verg aan derden (10)

 62 diverse (5)

 615 promotie (15)

 Andere (10)

Inkomsten

 73 - Subsidies (71,43%)

 Andere (0,79%)

 70 - Omzet (27,78%)
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6.1. Gecoördineerde statuten 
“Vormingplus regio Brugge vzw”

Ondernemingsnummer: 0859584801Gecoördineerde sta-
tuten na statutenwijziging op Algemene Vergadering van 
18.03.2008

HOOFDSTUK 1 - Naam, zetel
Artikel 1 - De vereniging draagt de naam ‘Volkshogeschool 
regio Brugge’. De zetel is gevestigd in de Baliestraat 58 te 
8000 Brugge. De vereniging ressorteert onder het gerechte-
lijk arrondissement Brugge.

HOOFDSTUK 2 – Doel en opdrachten
Artikel 2 - Volkshogeschool regio Brugge is een plura-
listische organisatie die tot doel heeft het organiseren, 
structureren en coördineren van het niet-formele edu-
catieve aanbod voor volwassenen in de regio Brugge. 
Volkshogeschool regio Brugge heeft naast een culturele en 
gemeenschapsvormende functie in hoofdzaak een educa-
tieve functie. Zij hanteert een sociaal-culturele methodiek. 
Zij spreidt het programma-aanbod over de regio en maakt 
het gecoördineerde en afgestemde aanbod bekend bij het 
brede publiek in de regio.
De vereniging mag alle handelingen verrichten die recht-
streeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, 
het verwerven van roerende en onroerende goederen 
inbegrepen.
Artikel 3 - De vereniging onderschrijft de principes en de 
regels van de democratie en van het Europees Verdrag van 
de Rechten van de Mens en past ze toe in haar werking.

HOOFDSTUK 3 – Leden
Artikel 4 - De vereniging bestaat uit ten minste tien leden.
Artikel 5 - De aanvaarding van nieuwe leden behoort tot de 
bevoegdheid van de Algemene Vergadering. Nieuwe leden 
moeten worden voorgedragen door de zittende leden en 
voldoen aan de criteria vermeld in artikel 6.
Artikel 6 - Enkel natuurlijke personen kunnen lid worden 
van de vereniging. Om als lid aanvaard te kunnen worden 
moeten de kandidaat-leden ervaring hebben op het vlak van 
niet-formele educatie ofwel als sleutelfiguren uit repre-
sentatieve maatschappelijke sectoren beschouwd kunnen 
worden.
Artikel 7 - De leden verbinden er zich toe bij te dragen aan 
de realisatie van de doelstellingen van Volkshogeschool 
regio Brugge.
Artikel 8 - Er wordt aan de leden geen lidmaatschapsbijdra-
ge gevraagd.
Artikel 9 - Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. 
Het ontslag wordt per brief aan de voorzitter van de Raad 
van Bestuur meegedeeld. Het uitsluiten van een lid is 
slechts mogelijk bij beslissing van de Algemene Vergade-
ring en dit met een meerderheid van 2/3 van de aanwezige 
en vertegenwoordigde leden.

HOOFDSTUK 4 – Algemene Vergadering
Artikel 10 - De Algemene Vergadering is bevoegd voor de 
wijziging van de statuten; het aannemen van nieuwe leden; 
de benoeming en afzetting van de bestuurders; de goedkeu-
ring van de begroting en van de rekening; de goedkeuring 
van het beleidsplan, het jaarplan en het jaarverslag; de 
uitsluiting van een lid; de goedkeuring van het huishoudelijk 
reglement; de ontbinding van de vereniging; de benoeming 
en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van 
hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend; 
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen. Alle 
andere bevoegdheden worden waargenomen door de Raad 

van Bestuur.
Artikel 11 - De Algemene Vergadering wordt minstens één-
maal per jaar - in de maand maart - bijeengeroepen door 
de Raad van Bestuur. Tijdens deze bijeenkomst wordt in elk 
geval de begroting van het lopende jaar, de jaarrekening 
van het afgelopen jaar en het voortgangsrapport besproken 
en goedgekeurd. De Raad van Bestuur is tevens verplicht 
de Algemene Vergadering samen te roepen indien minstens 
één vijfde van de leden daarom verzoekt. Oproepingen 
kunnen alleen geldig gebeuren onder handtekening van de 
voorzitter of diens gemandateerde. De uitnodigingen wor-
den verzonden per gewone brief ten laatste veertien dagen 
voor de bijeenkomst. De oproepingsbrief vermeldt dag, uur, 
plaats en agenda. Elk voorstel, ondertekend door minstens 
een twintigste van de leden, wordt op de agenda geplaatst. 
Het huishoudelijk reglement bepaalt de procedure hoe 
punten aan de agenda kunnen worden toegevoegd.
Artikel 12 - De Algemene Vergadering wordt voorgeze-
ten door de voorzitter of bij diens afwezigheid door de 
ondervoorzitter, of, zo beide afwezig zijn, door een door de 
Vergadering aangeduid lid.
Artikel 13 - Elk lid kan zich op de Algemene Vergadering 
door een ander lid laten vertegenwoordigen. Een lid kan 
slechts één ander lid vertegenwoordigen.
Artikel 14 - Elk lid beschikt over één stem. Tenzij in de geval-
len die in de wet zijn bepaald kan de Algemene Vergadering 
geldig beraadslagen als de helft plus één van de leden 
aanwezig of vertegenwoordigd is. Wordt dit quorum niet 
bereikt, kan een volgende Algemene Vergadering geldig 
beslissen, ongeacht het aantal aanwezigen,. Beslissingen 
worden genomen met een volstrekte meerderheid van de 
aanwezige stemgerechtigde en vertegenwoordigde leden 
tenzij de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet van 2 mei 
2002, of de statuten het anders bepalen. Bij het nemen van 
besluiten mag niet van de agenda afgeweken worden.
Artikel 15 - De Algemene Vergadering keurt het beleidsplan 
voor de komende beleidsperiode goed met een meerder-
heid van tweederde van de aanwezige en vertegenwoor-
digde leden.
Artikel 16 - De beslissingen worden opgenomen in notulen 
en bijgehouden in een daartoe bestemd register dat kan 
worden ingezien door al wie een wettig belang kan doen 
blijken. De notulen van de Algemene Vergadering worden 
aan de leden bezorgd ten laatste één maand na de verga-
dering.

HOOFDSTUK 5 - Raad van Bestuur
Artikel 17 - De Algemene Vergadering benoemt uit zijn leden 
een Raad van Bestuur die minimaal uit vijf en maximaal uit 
vijftien leden bestaat. De bestuurders worden verkozen 
voor een periode van vier jaar. De uittredende leden van 
de Raad van Bestuur zijn herkiesbaar. Indien een bestuur-
der voor het eind van een mandaatperiode ontslag neemt, 
wordt de eventuele vervanger verkozen voor de resterende 
duur van deze mandaatperiode. Het mandaat van bestuur-
der is onbezoldigd.
Artikel 18 - De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden 
een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en een 
penningmeester.
Artikel 19 - De Raad van Bestuur vertegenwoordigt en 
verbindt geldig de vereniging zonder machtiging van de 
Algemene Vergadering, in alle gerechtelijke en buitenge-
rechtelijke handelingen en dit voor alles wat niet tot de 
uitdrukkelijke bevoegdheid van de Algemene Vergadering 
behoort. De Raad van Bestuur kan alle handelingen van 
beheer verrichten en bovendien alle daden van beschikking 
stellen. De Raad van Bestuur kan bevoegdheden delege-
ren aan door haar aangestelde personen. De te delegeren 
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bevoegdheden worden omschreven in het huishoudelijk 
reglement. De vereniging is geldig vertegenwoordigd door 
twee leden van de Raad van Bestuur die daartoe afgevaar-
digd worden.
Artikel 20 - De Raad van Bestuur kan slechts geldig 
beraadslagen als de helft + één van de leden aanwezig is. 
Beslissingen worden genomen met volstrekte meerderheid 
van stemmen. Eén derde van de leden kunnen een bijeen-
roeping van de Raad van Bestuur eisen, met een door hen 
opgestelde agenda, door daartoe schriftelijk bij de voor-
zitter een gemotiveerd verzoek in te dienen. De gevraagde 
samenkomst dient plaats te vinden binnen de maand na het 
indienen van het verzoek. De beslissingen van de Raad van 
Bestuur worden opgenomen in notulen die in een daartoe 
bestemd register worden bijgehouden.
Artikel 21 - Om de realisatie van de doelstellingen van de 
volkshogeschool te optimaliseren kan de Raad van Bestuur 
zich laten bijstaan door commissies en werkgroepen door 
de Raad zelf ingesteld en waarvoor zij de opdracht en de 
samenstelling regelt.
Artikel 22 - Het werkjaar van de vereniging loopt van 1 
januari tot 31 december. Ieder werkjaar legt de Raad van 
Bestuur in het eerste semester de jaarrekening en het 
jaarverslag van het voorbije jaar, en in het tweede semes-
ter de begroting en het jaarplan van het volgende jaar ter 
goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering.
Artikel 23 - De Raad van Bestuur houdt op de zetel van de 
vereniging een register bij met de naam, voornamen en 
woonplaats van de leden. Zij noteert hierin tevens alle be-
slissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting 
van leden binnen acht dagen nadat zij van de beslissing in 
kennis is gesteld.

HOOFDSTUK 6 - Statutenwijziging en Ontbinding
Artikel 24 – Tot een statutenwijziging kan slechts worden 
overgegaan bij beslissing in de Algemene Vergadering. In 
de oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering moet deze 
statutenwijziging worden aangekondigd. De wijziging van 
de statuten dient te gebeuren bij aanwezigheid van twee-
derde van het aantal leden en met tweederde meerderheid 
van de aanwezige en vertegenwoordigde leden.
Artikel 25 – In geval van vrijwillige ontbinding benoemt 
de Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars, 
waarvan zij ook de bevoegdheden bepaalt. De ontbinding 
van de vereniging kan enkel worden uitgesproken als twee 
derde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd 
zijn en met een meerderheid van vier vijfde van de aanwe-
zige en vertegenwoordigde leden. Bij ontbinding wordt het 
vermogen van de vereniging overgedragen aan een instel-
ling met gelijkaardige doelstellingen. De keuze van deze 
instelling wordt gemaakt door de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK 7 - Slotbepaling
Artikel 26 - Voor alles wat door deze statuten niet geregeld 
wordt, geldt de wet van 27 juni 1921, gewijzigd bij de wet 
van 2 mei 2002.
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6.2. Bewijs van erkenning volgens decreet van 2003
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6.3. Afrekening 2018, balans op 31 december 2018
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6.4. Maatschappelijke Contextanalyse 
Vormingplus 29 november 2018

INLEIDING

Het sociaal-cultureel werk ent zich op de veranderingen in 
onze samenleving én wil mee de motor zijn van beweging 
en dynamiek in de samenleving. In onderstaande maat-
schappelijke contextanalyse worden trends en evoluties 
op verschillende samenlevingsdomeinen en verschillende 
niveaus beschreven. We starten met een door de 13 Vor-
mingplussen gezamenlijk geschreven macro-analyse.
Deze contextanalyse schetst evoluties in de samenleving 
die rechtstreeks of onrechtstreeks van belang zijn voor het 
sociaal-cultureel werk.

DEMOGRAFISCHE TRENDS

Bevolking
De wereldbevolking neemt toe en blijft dat ook op de 
langere termijn nog doen. Waren we in 1950 nog met 2,5 
miljard, dan was dat tegen 2017 ongeveer verdrievoudigd 
tot 7,6 miljard. In 2055 wordt het symbolische aantal van 
10 miljard inwoners bereikt. Het aandeel Europeanen in 
de totale wereldbevolking verkleint de komende decennia 
verder. Tegen 2060 duikt dit cijfer onder de 5%. In 2030 
heeft Europa de oudste bevolking. De mediaanleeftijd ligt 
dan op 45 jaar (in Afrika op 21 jaar) (1). 
Het merendeel van de wereldbevolking (55%) woont van-
daag in stedelijke gebieden en dat aandeel blijft groeien.
De laatste jaren groeide de Belgische bevolking (2018: 
11,376 miljoen inwoners) met ongeveer 0,5 % per jaar. De 
groei ligt het laagst in Wallonië en het hoogst in Brussel. 
De bevolkingsgroei doet zich voornamelijk voor in de cen-
trumsteden. De gemeenten met een zwakke groei situeren 
zich grotendeels in Limburg en West-Vlaanderen. Vooral 
het positieve migratiesaldo draagt bij tot de bevolkings-
groei (82,5%) en in mindere mate het natuurlijk saldo dat 
17,5% bedraagt. (2)
Migratiestromen zijn te wijten aan verschillende factoren: 
klimaatverandering, politieke conflicten, ongelijkheid, 
bevolkingsgroei, enz. In 2015 had 3,3% (3) van de wereld-
bevolking de grens van zijn geboorteland overgestoken om 
zich in een ander land te vestigen. Europa telt zo’n 78 mil-
joen internationale migranten (goed voor bijna 1/3de van 
het totale aantal internationale migranten). Het merendeel 
hiervan (41 miljoen) zijn migranten geboren binnen Europa. 
Het aantal niet-Europese migranten schommelt rond de 35 
miljoen. Zo’n 72% van de migranten behoort tot de actieve 
bevolking. Men verwacht dat immigratie uit derdewereld-
landen zal toenemen vanwege de sterke bevolkingsgroei 
en de gevolgen van de klimaatverandering. De migratie 
vanuit de EU-13 (nieuwe EU-lidstaten) zal vermoedelijk af-
nemen, terwijl migratie vanuit de oudere EU-landen stabiel 
zal blijven (4). 
Het aandeel mensen van buitenlandse herkomst in 
Vlaanderen neemt toe. In 2016 woonden er in het Vlaamse 
Gewest 1.328.415 personen van buitenlandse herkomst. 
Het gaat gemiddeld om 20,5% van de Vlaamse bevolking 
(18% in 2013). Deze groep omvat zowel personen met een 
buitenlandse nationaliteit, als personen in het buitenland 
geboren die Belg zijn geworden, als personen in België 
geboren met minstens 1 ouder in het buiteland geboren. 
Het aandeel personen van buitenlandse herkomst varieert 
sterk naar leeftijd en ligt het hoogst bij de jongste leeftijds-
groepen (5).

Huishoudens en gezinnen
Het toenemend aantal Belgische huishoudens en de 
dalende grootte van die huishoudens (gemiddeld 2,29 
personen in 2017) zijn twee trends die zich verderzetten. Het 
aantal éénpersoonshuishoudens stijgt sterk (34,4% van de 
huishoudens in 2017), vooral bij vrouwen ouder dan 80 jaar 
en bij mannen tussen 25 en 50 jaar.
Op basis van de gezinsenquête 2016 zijn het merendeel van 
de gezinnen (71,2%), gezinnen die vanuit het perspectief 
van het kind geen relatiebreuk kenden (intacte gezinnen). 
Zo’n 10,7% van de gezinnen zijn (nieuw) samengestelde 
gezinnen. De resterende 18% bestaat uit alleenstaande 
ouders. De opvallendste vaststelling van de gezinsenquête 
luidt dat de toenemende diversiteit in gezinsvormen genu-
anceerd dient te worden omdat het aandeel alternatieve 
gezinsvormen alsnog beperkt is (6).

Vergrijzing
De vergrijzing in België is nog steeds een actuele trend, al 
zwakken de effecten hiervan af vanaf 2040. Voor de periode 
2023 – 2033 zal de bevolking op arbeidsleeftijd dalen. Dit 
leidt tot grote uitdagingen voor de financiering van de so-
ciale zekerheid (pensioenen, gezondheidszorg) en voor de 
economie. Voor één 67-plusser telt men vandaag 4 perso-
nen tussen de 18 en 66 jaar. In 2040 telt men één 67-plusser 
voor 2,6 personen op beroepsleeftijd. Vanwege het uitdoven 
van het effect van de babyboomgeneraties zal deze ver-
houding zich vanaf dan stabiliseren. De levensverwachting 
blijft toenemen. Tegen 2070 loopt deze voor vrouwen op tot 
90 jaar en voor mannen tot 88 jaar (7). Aan de vergrijzing zijn 
enkele sociaal-culturele gevolgen verbonden. De nieuwe 
generatie ouderen heeft andere waarden, normen en 
verwachtingen dan de huidige. Economisch is de nieuwe 
generatie ouderen een interessante doelgroep: zelfbewuste 
consumenten met behoorlijke financiële mogelijkheden. Op 
politiek vlak zullen ze als mondige burgers meer inspraak 
opeisen en meer doorwegen in de politieke besluitvorming. 
Er dient naar een evenwicht te worden gezocht met de 
politieke vragen van de jongere generaties. Tegenover de 
toenemende zorgvraag staat dat ouderen langer actief 
zullen blijven en zelf een rol zullen vervullen in zorgverle-
ning (mantelzorg) en in andere domeinen (bijvoorbeeld in 
het verenigingsleven). Al wordt dit afgezwakt door de vraag 
naar het langer economisch actief blijven van ouderen.

ECONOMIE

Economische groei
De groei van de wereldeconomie trekt aan. Deze bedroeg 
3,8% in 2017, maar zal vanaf 2020 terug afzwakken. Het is 
afwachten wat de effecten zullen zijn van politieke ontwik-
kelingen op de wereldeconomie: de BREXIT, de evolutie 
van internationale handelsrelaties, de prijs van ruwe olie, 
politieke onzekerheid in sommige eurolanden, enz. (8) Het 
aandeel van de EU-27 in de wereldeconomie bedroeg in 
2015 22% en zal afnemen. Tegen 2030 zal dat onder de 20% 
liggen. BRIC-landen zoals China, India en Brazilië vergroten 
stelselmatig hun aandeel (9).
Het Belgische bbp groeide in 2017 met 1,7%. De inflatie be-
droeg 2,1% in 2017 en zal ook in 2018 rond de 2% liggen. De 
groei van het reële beschikbare inkomen (1,3% in 2017) van 
particulieren trekt verder aan sinds 2015. De particuliere 
consumptie kende een gelijkaardige groei. De spaarquota 
van gezinnen daalde van 17,7% in 2009 naar 11,2% in 2016 
en is nu stabiel (10).

Werk en arbeidsmarkt
De werkgelegenheidsgraad stijgt lichtjes. In 2017 bedroeg 
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deze 68,5%. In vergelijking met andere West-Europese 
landen ligt de werkgelegenheidsgraad in België laag, 
voornamelijk in de hogere leeftijdscategorieën (55-64j). De 
positieve evolutie van de werkgelegenheidsgraad is vooral 
te merken bij vrouwen. Ten opzichte van 2008 daalde de 
werkloosheid het meest in Brussel (naar 15% in 2017). Toch 
blijft deze in vergelijking met de EU en Vlaanderen zeer 
hoog. Vlaanderen kent een van de laagste percentages 
(4,4%) (11).
Door het groter aandeel ouderen en de afname van de 
jongere en actieve bevolking, ontstaat een economisch 
onevenwicht. Om de financiële leefbaarheid van de toe-
komstige pensioenen te waarborgen, zet de overheid vooral 
in op het geleidelijk optrekken van de pensioenleeftijd en 
het aansturen op een algemene stijging van de werkgele-
genheidsgraad.
Het beter integreren van kansengroepen (ouderen, kort-
geschoolden, jongeren, mensen met een beperking, …) op 
de arbeidsmarkt blijft een grote uitdaging. Uit een rapport 
van de FOD Werkgelegenheid en UNIA blijkt dat personen 
van vreemde origine op de Belgische arbeidsmarkt slechter 
af zijn dan in éénder welk ander EU-land. De socio-eco-
nomische monitoring 2017 stelt: “De samenloop van 
ongelijkheden op verschillende domeinen van de samen-
leving (onderwijs, huisvesting, gezondheid, …) maakt dat 
personen van vreemde origine een hogere kans hebben om 
in een precaire situatie terecht te komen, wat ook gevolgen 
meebrengt voor hun integratie op de arbeidsmarkt”.
Andere trends op de arbeidsmarkt 
• Meer zelfstandigen waaronder een toenemend aantal 
freelancers (120.000 in 2015 in Vlaanderen) (12);
• Er worden vooral banen in de profitsector gecreëerd. In 
de social-profit en de overheidssector vertraagt de groei 
(13);
• Moeilijke invulling van openstaande vacatures beperken 
het groeipotentieel - mismatch tussen aanbod en vraag 
arbeid (14);
• Flexijobs werden in 2015 ingevoerd in de horecasector. 
Sinds 2018 ook in de detailhandel;
• Onbelast bijklussen: een systeem waarbij mensen, onder 
bepaalde voorwaarden, tot 510,83€ per maand mogen 
bijverdienen.
• Robotisering en automatisering in de zorg- en welzijns-
sector en andere sectoren. De verdere digitalisering en het 
gebruik van artificial intelligence in het algemeen zullen een 
disruptieve impact hebben op de arbeidsmarkt. 

Alternatieve modellen
Het klassieke economisch groeiparadigma wordt stilaan 
breder in vraag gesteld. Er is een toenemend zoeken naar 
alternatieven. Zo zetten overheden projecten en program-
ma’s op om de circulaire economie te stimuleren. Ook het 
maatschappelijk ondernemen wint aan belang. Coöperatie-
ve vennootschappen worden in België vaak beschouwd als 
aangepast (juridisch) instrument om aan sociale basis-
behoeften te voldoen en voor collectief beheer (b.v. van 
commons). (15)
Er bestaan reeds initiatieven en bewegingen parallel aan 
het klassieke economische systeem Zo groeide de aan-
dacht voor alternatieve muntsystemen sinds de financiële 
crisis in 2008. Een voorbeeld is het lokaal uitwisselsys-
teem LETS waarbij diensten geruild worden binnen de 
LETS-groepen zonder dat er geld aan te pas komt. Het 
brengt transacties en ruilhandelingen tot stand die in de ge-
wone economie niet zouden plaatsvinden en hebben vaak 
een sociale meerwaarde. Ook de deeleconomie en com-
mons zijn al enkele jaren aan een opmars bezig. Deze zijn 
nauw verbonden met elkaar en ontstaan uit een behoefte 

aan een meer (sociaal-ecologisch) duurzaam economisch 
model. In Vlaanderen en Brussel ontstaan talrijke com-
mons-initiatieven. Kenmerkend voor deze initiatieven is een 
gemeenschappelijk eigendom. Dat kan gaan om software 
(Linux), virtuele zaken (Wikipedia), maar ook om een ge-
meenschappelijke tuin of auto (16). De deeleconomie draagt 
bij tot een meer duurzame economie vanwege het ‘deel’-as-
pect. De deeleconomie ontwikkelt zich verder, ook in de 
richting van commerciële platformen. Door een gebrek 
aan regulering voor deze ‘deelplatformen’ worden ze soms 
aanzien als oneerlijke concurrentie t.o.v. klassieke spelers 
(17). Tot slot vermelden we nog de degrowth-beweging. Het 
in vraag stellen en afkeuren van economische groei is hier 
een bindende factor. Ze keren zich vooral tegen het blind 
nastreven van economische groei (in termen van het bbp) 
en pleiten voor ‘ontgroei’ om tot een ecologisch duurzame 
en sociaal rechtvaardige samenleving te komen (18).
Armoede en ongelijkheid (SDG’s 1.4, 1.5)
Eric Corijn schetst sociale ongelijkheid als een van de 
belangrijke planetaire uitdagingen. De sociale ongelijkheid 
neemt mondiaal toe en bereikt onmenselijke hoogten: 
“veertig procent van de mensheid moet het met 5% van de 
rijkdom stellen! De helft van de wereldbevolking leeft op 
2,5$ per dag, 80% zit onder de 10 $. De acht rijkste mensen 
bezitten evenveel als de armste 3,6 miljard!”. België maakt 
een kleine uitzondering op het gebied van inkomensonge-
lijkheid. Ive Marx bestudeerde de inkomensevolutie tussen 
1985 en 2014 en kwam tot de vaststelling dat de (inkomens)
ongelijkheid in België niet toeneemt. Een verklaring hier-
voor is het sociaal overlegmodel, de rol weggelegd voor de 
sociale partners en de automatische indexkoppeling. De 
inkomensongelijkheid in België blijft sinds enkele jaren sta-
biel ondanks het gevoel bij velen dat de ongelijkheid steeg 
sinds de economische crisis (19).
Desondanks leeft een aanzienlijk deel van de Belgische 
bevolking onder de armoederisicogrens (15,9% o.b.v. 
inkomens 2016). De laatste jaren blijft dat aandeel stabiel. 
Brussel telt het grootst aantal mensen in armoede (30,9%), 
Vlaanderen het minst (10,5 %). Achter de gemiddelden 
schuilen grote verschillen. Werklozen zijn opvallend kwets-
baar (49,1%), alsook eenoudergezinnen (39,7%), huurders 
(36,4%) en laagopgeleiden (27,2%). Voor deze groepen ligt 
het percentage vandaag hoger dan in 201220.
Zowel in Brussel als Vlaanderen stijgt de kinderarmoede. 
Volgens de armoedemonitor (2017) leefde in 2015 12% van 
de kinderen onder de armoederisicogrens en 17% van de 
kinderen in een gezin dat financieel moeilijk rondkomt (21). 
Het percentage kansarme kinderen in Brussel bedraagt 
26,5% (22). Volgens Kind en Gezin is kinderarmoede het 
grootst in de centrumsteden en is er een nauw verband met 
de origine van de moeder. Zo leeft 33,4% van de kinderen 
met een niet-Belgische moeder in kansarmoede ten opzich-
te van 6,1% bij kinderen met een Belgische moeder (23).

SAMENLEVEN 

Individualisering en superdiversiteit (SDG 10.2; 10.3)
Individualisering duidt op de verdwijnende invloed van 
traditionele opvattingen, gedragspatronen, structuren 
en sociale verbanden en vertaalt zich in het toenemende 
belang van het individu dat zelf zijn pad uitstippelt. Dit leidt 
tot een grotere fragmentatie en diversiteit van identitei-
ten, opvattingen, gedragingen en waardepatronen in de 
samenleving. Het uit zich ook in de meer diverse gezinsvor-
men (single huishoudens, alleenstaande moeders, nieuw 
samengestelde gezinnen… ) en woonvormen (cohousing, 
kangoeroe-wonen… ). Het omgaan met deze verschillen is 
een uitdaging voor de samenleving.
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Daarnaast is er een toegenomen diversiteit omwille van 
toegenomen diversiteit in herkomstlanden van migranten 
en vooral ook een toegenomen interne diversiteit bij de ge-
migreerde groepen en gemeenschappen. Hiervoor gebrui-
ken we de term superdiversiteit. Deze superdiversiteit is 
vooral merkbaar in steden waar je een veelheid aan talen, 
culturen, sociale posities, religies, etc. vindt (24). Steden 
worden steeds minder gekenmerkt door één dominante 
culturele gemeenschap, maar evolueren naar zogenoemde 
minority-majority cities waar minderheden de meerderheid 
uitmaken. Volgens E. Corijn zal samenlevingsopbouw niet 
gebeuren via (één) gemeenschapsvorming maar via een 
(te ontwikkelen) gedeeld burgerschap (25). Dit maakt het 
des te belangrijker om plekken en kansen te creëren waar 
verschillende culturen elkaar (kunnen) ontmoeten en waar 
ruimte is voor complexiteit én interactie. Culturele fora en 
nieuwe publieke ruimtes moeten open en interactief zijn 
en verdraagzaamheid stimuleren. De uitdaging is samen 
te leven op basis van deze verschillen alsook een gedeeld 
burgerschap te ontwikkelen in superdiverse context.
Taaldiversiteit
De diversiteit in Vlaanderen neemt toe, zowel op basis van 
nationaliteit, herkomst als taal. Vooral (groot)steden evo-
lueren naar een meertalige realiteit, maar deze is duidelijk 
ook sterk aanwezig in de rand rond Brussel. Sinds 2009 
stijgt het aantal inschrijvingen voor cursussen Nederlands 
als tweede taal in het volwassenenonderwijs. De toene-
mende taaldiversiteit uit zich ook op school. Het aandeel 
kinderen in het basis- en secundair onderwijs die het 
Nederlands niet als thuistaal heeft, stijgt in het basison-
derwijs met bijna 18% en in het secundaire onderwijs met 
ruim 13%. In 72% van de gezinnen in Vlaanderen spreekt 
men uitsluitend Nederlands. In 1 op 10 gevallen combineert 
met het Nederlands met een andere taal dan het Frans. 
En tevens in 1 op 10 gevallen spreekt men uitsluitend een 
andere taal dan het Nederlands of het Frans. Deze toege-
nomen taaldiversiteit biedt zowel kansen als uitdagingen. 
Taal is een belangrijke hefboom voor integratie. Daarom is 
het belangrijk om efficiënte leeromgevingen en manieren 
van taalverwerving te creëren (26).

Gender (SDG’s 5.1; 5.2; 5.4; 5.5)
Gender is een actueel thema in het maatschappelijke 
debat en werd sterk gemediatiseerd in het Westen door 
recente ontwikkelingen (#MeToo, grensoverschrijdend 
gedrag in de filmwereld en bredere culturele sector - ook 
in België - en uitspraken van onder meer President Trump 
in de V.S.). Gendergelijkheid blijft wereldwijd een belangrij-
ke uitdaging. Ondanks de stappen die reeds gezet werden, 
blijven de uitdagingen groot in verschillende delen van de 
wereld op het vlak van o.a. toegang tot onderwijs, bestrij-
ding van geweld en discriminatie tegen vrouwen. Noch-
tans draagt gendergelijkheid bij tot een meer duurzame en 
sterke samenleving en economie (27).
Ook in Vlaanderen kunnen nog heel wat stappen worden 
gezet. Zo blijkt uit recent onderzoek van Kif Kif (2018) naar 
de Vlaamse elite in verschillende sectoren dat slechts in 
28% van de gevallen sprake is van een vrouw op de hoog-
ste positie. Sectoren die het laagste percentage vrouwen 
kennen aan de top zijn: business en banken (7%), gezond-
heid (15%), kunst, cultuur en ontspanning (4%), justitie en 
media (13%). Hun conclusie luidt dat het glazen plafond 
voor vrouwen in beleids- en directiekringen nog steeds 
niet doorbroken is.
Genderfluïditeit is een nieuwe kwestie die zich aandient. 
Sinds 1 januari 2018 kunnen transgenders het kenmerk 
‘M’/’V’ op hun ID-kaart laten aanpassen zonder een ge-
slachtsoperatie te ondergaan. Toch zijn er mensen die zich 

in geen van beide groepen thuis voelen. Er wordt dan ook 
gepleit voor een derde categorie ‘X’. Belangenorganisaties 
pleiten voor een meer flexibele en fluïde benadering van 
gender in plaats van het binaire mensbeeld ‘M’/’V’ (28).

Leren (SDG 4.6 & 4.7)

Onderwijs
Het onderwijsniveau is de voorbije decennia in België sterk 
toegenomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Gemid-
deld bezaten 45,6% van de 30 tot 34-jarigen in 2016 een 
diploma hoger onderwijs (29). De algemene stijging van 
de scholingsgraad werkt echter een verdere dualisering 
tussen hoog- en laagopgeleiden in de hand. Wel kent het 
percentage jongeren (15j-24j) dat niet in het onderwijs zit, 
geen opleiding volgt of niet aan het werk is een dalende 
trend in België. Het is vooral de toenemende diversiteit in 
de samenleving die een uitdaging vormt voor het leer- en 
onderwijssysteem. Zo blijkt uit onderzoek dat het presta-
tieverschil tussen autochtone leerlingen en leerlingen met 
een migratieachtergrond het grootst is in Vlaanderen (in het 
voordeel van autochtone leerlingen).
In Vlaanderen is 1 op de 10 ouders laaggeletterd. Geletterd-
heid omvat de competenties om informatie te verwerven, te 
verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent met taal, 
cijfers en tabellen kunnen omgaan en van de digitale vaar-
digheden gebruik kunnen maken. Geletterdheid is belangrijk 
om zelfstandig te functioneren, te participeren in de samen-
leving en zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren.

Levenslang en levensbreed leren
In 2016 nam 41,4% van de volwassenen minstens een-
maal deel aan niet-formeel leren. De deelname aan het 
niet-formeel leren ligt hoger dan de deelname aan het 
formele leren (6,8%). De hoogste participatiegraad in het 
niet-formeel leren zien we bij jongvolwassenen (25-34 
jaar). Opleidingsniveau en sociaal-economische situatie 
spelen ook een rol: slechts 17,4% van de lager opgeleiden 
participeren tegenover 60,7% van de hoogopgeleiden. Bij 
werkenden (51,2%) ligt de participatie hoger dan bij werk-
lozen (33,6%) of inactieven (14,1%). Bijna drie kwart van de 
niet-formele opleidingen zijn werk-gerelateerd. Gezondheid 
is het populairste thema, gevolgd door business, bedrijfsbe-
heer, rechten en informatie- en communicatietechnologie. 
Volgens de Europese enquête volwasseneducatie (2016) ligt 
de participatiegraad aan formeel en niet-formeel leren op 
het niveau van het Europese gemiddelde. Al is de kloof met 
koplopers Nederland en Zweden groot (64%) (30).
Onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwik-
kelingen en de toenemende snelheid en complexiteit van 
informatie neemt het belang van leren toe en wijzigt de 
manier waarop we leren. Leren wordt niet langer gezien 
als louter kennisoverdracht, maar veeleer als het verwer-
ven van competenties. En dat kan ook binnen informele of 
niet-formele contexten. Een meer geïntegreerde benade-
ring van leren wint aan belang. Leren wordt gezien als een 
levensbreed en levenslang ontwikkelingsproces dat niet 
enkel in functie van economische inzetbaarheid, relevantie 
of nut staat.  ‘Emancipatorisch leren’, gericht op autonomie, 
verantwoordelijkheidszin en empowerment komt opnieuw 
meer in the picture. Zo ook groeit de interesse voor leren in 
specifieke contexten, in de werkelijkheid zelf. De lerende 
staat centraler en leert vanuit motivatie en engagement, op 
maat en via individuele begeleiding en monitoring.

Vrije tijd
De stijging van het vrijetijdsaanbod nam de voorbije twee 
decennia enorm toe. Commerciële initiatieven in de vrije-
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tijdssfeer zorgen ervoor dat middenveldorganisaties directe 
concurrentie ondervinden en zich moeten (her)positione-
ren. Ook globalisering, technologische ontwikkelingen en 
flexibilisering van de arbeidstijd dragen bij aan een gevoel 
van toegenomen drukte. Mensen combineren taken die 
vroeger tot verschillende levensfasen behoorden (jonge-
ren combineren studeren en werken, gepensioneerden 
verdienen nog bij…) en de grens tussen arbeidstijd en vrije 
tijd vervaagt. In Vlaanderen zegt 60% van de mensen tijd te 
kort te komen in hun vrije tijd (31). Dit heeft gevolgen voor 
de mentale gezondheid (stress, burn-out, …). Als tegenbe-
weging duiken er de laatste jaren verschillende initiatieven 
op rond verstillen en vertragen.
De tijd die we spenderen aan betaalde arbeid neemt een 
belangrijke plaats in. De toename van het aantal tweever-
dieners met kinderen alsook de toename van het aantal 
éénoudergezinnen zorgde ervoor dat er binnen deze huis-
houdens minder tijd is voor ‘vrije tijd’. In 2016 vond 12,2% 
van de werknemers de verhouding tussen arbeidstijd en 
privétijd problematisch. Bij zelfstandige ondernemers was 
dat 33%. Voor beide groepen is dit een toename t.o.v. 2013 
(32). Volgens de How’s Life-index doet België het op gebied 
van evenwicht werk - privétijd beter dan het OESO-gemid-
delde (33).
Het ervaren van tijdsdruk is ook een gevolg van hoe we 
met die vrije tijd omgaan: de verwachting leeft dat vrije tijd 
nuttig en betekenisvol wordt ingevuld. De manier waarop 
men de vrije tijd invult bepaalt mee iemands identiteit. Men-
sen willen veel dingen doen in hun vrije tijd en koesteren 
hoge ambities. Dat leidt tot vrijetijdsstress, keuzedwang en 
shopgedrag. Daarom is het belangrijk te erkennen dat niet 
iedereen dezelfde mogelijkheden en ideeën heeft over hoe 
de vrije tijd in te vullen.

Welzijn (SDG 3.5)
Het welzijnsgevoel van de Belgen daalde tussen 2005 en 
2016. Dit wordt bevestigd door de OESO-indicator ‘subjec-
tief welzijn’. Het welzijnsniveau bereikt haar hoogtepunt 
in 2008, het moment waarop de financieel-economische 
crisis uitbreekt. 2011 was het dieptepunt en sinds 2015 is 
er een beperkte stijging. De globale gezondheidstoestand 
draagt het meeste bij aan die neerwaartse trend. Het World 
Happinness rapport (2017) stelt dat de factor ‘mentale 
gezondheid’ in westerse landen een sterkere invloed heeft 
m.b.t. geluk dan b.v. het beschikbare inkomen. Volgens het 
How’s Life report blijkt dat België het over het algemeen 
iets beter of even goed doet dan het OESO-gemiddelde. Zo 
scoort België beter op vrije tijd dan het OESO-gemiddelde. 
In de categorie ‘werk en inkomen’ zit België onder het OE-
SO-gemiddelde door de lage tewerkstellingsgraad en hoge 
lange termijn werkloosheid. Er wordt ook specifiek naar het 
welbevinden bij immigranten gekeken. Net als in andere 
OESO-landen scoren migranten in België relatief minder 
goed dan mensen geboren in het land. Een trend die ook het 
World Happiness rapport 2017 bevestigt.
Het aantal mensen die kampen met psychische problemen 
neemt toe in België. Voor de meest recente cijfers moeten 
we ons baseren op de gezondheidsenquête 2013. Deze 
wees op een toename van 26% in 2008 naar 32% in 2013. 
Een aantal groepen zijn kwetsbaarder dan andere: laagop-
geleiden, vrouwen, mensen die wonen in grote steden. 
Maar de geestelijke gezondheid bij de actieve bevolking in 
het algemeen staat onder druk. Dit zorgt voor een toe-
nemend gebruik van geneesmiddelen tegen psychische 
klachten. Nog volgens de gezondheidsenquête (2013) dacht 
14% van de Belgen ooit aan het ondernemen van een zelf-
moordpoging en ondernam 4% een zelfmoordpoging (34). In 
2015 overleden 1051 mensen in Vlaanderen door zelfdoding, 

d.w.z. 3 mensen per dag. Daarvan behoorden zo’n 72% tot 
het mannelijke geslacht. Globaal genomen lijkt het aantal 
zelfdodingen wel te dalen sinds 2000 (35).

Detentie en justitie
Vlaanderen telt 17 gevangenissen, Brussel telt er 2. In 2017 
werd België bezocht door het Anti-Foltercomité van de 
Raad van Europa. De bezorgdheden van de experten die de 
gevangenissen bezochten waren: incidenten van slechte 
behandeling van gedetineerden door het gevangenisper-
soneel, overbevolking en een tekort aan georganiseerde 
activiteiten (wat leidt tot opgelopen spanningen, frustratie, 
geweld en een groter risico op radicalisering). Het Anti-Fol-
tercomité verwelkomde de hervorming van de internering 
met het forensisch-psychatrisch centrum (FPC) in Gent als 
eerste centrum.36 Intussen is er ook een tweede FPC in 
Antwerpen. (37)
Op het vlak van politie-optreden hekelde het Anti-Folterco-
mité in zijn advies het brutaal en gewelddadig politie-optre-
den in het bijzonder tijdens arrestaties en kort daarna. (38)
De aanslagen in Parijs in december 2014, de aanslag in het 
Joods museum in Brussel eerder dat jaar, de geplande ter-
reuracties die begin januari 2015 in Verviers konden worden 
verijdeld en de aanslag in Brussel op 22 maart 2016 toonde 
het gevaar van radicalisering in de gevangenis en zette 
de overheid aan om te werken aan de aanpak van radica-
lisering en terrorisme in de gevangenissen. Twee belang-
rijke maatregelen naast spreiding, zijn de systematische 
betrokkenheid van de vertegenwoordigers van erediensten 
enerzijds, en deradicaliserings-en disengagementspro-
gramma’s anderzijds. (39) Cipiers en pers blijven kritisch 
over radicalisering in de gevangenissen. (40)
De laatste jaren klonk het pleidooi veelvuldig vanuit vzw De 
Huizen en Hans Claus om de klassieke gevangenissen te 
vervangen door een nieuw detentieconcept: kleinschalige 
huizen of detentiehuizen waar er gedifferentieerd kan wor-
den op vlak van beveiliging en die goed geïntegreerd zijn in 
de samenleving. (41) Voormalig minister van Justitie Geens 
startte een pilootproject op om op te starten met transitie-
huizen. Gedetineerden worden er in de laatste fase van hun 
straf voorbereid op hun leven na de gevangenis. Het eerste 
transitiehuis startte in september 2019 in Mechelen. (42)

Wonen
Zowel in Brussel als in Vlaanderen is er een tekort aan 
betaalbare en kwaliteitsvolle woningen. Volgens het huur-
dersplatform steeg over de periode 2013-2017 de huurprijs 
sneller dan de gezondheidsindex. Huren wordt dus nog 
steeds duurder en de toegenomen energiekosten duwen 
de woonkosten omhoog. De stijging was vooral opvallend 
in de lagere prijsklassen waar de vraag naar woningen het 
aanbod overtreft (huurdersplatform). Wanneer de woonkost 
meer dan 40% van het huishoudbudget uitmaakt spreekt 
men van een te zware woonkost. In 2015 leefde 7% van de 
Vlamingen in een huishouden met een te zware woonkost. 
Deze situatie doet zich vooral voor bij alleenstaanden, 
eenoudergezinnen, werklozen, gezinnen met lage werkin-
tensiteit, de laagste inkomensgroep en personen geboren 
buiten de EU (43). Gemiddeld spendeert men in Vlaanderen 
29,5% van het huishoudbudget aan huisvesting. In Brussel 
bedraagt dit 34% en in Wallonië 31% (welzijnsbarometer 
2018). In Brussel en in Vlaanderen zijn er lange wachttijden 
voor sociale woningen. Vlaanderen telt zo’n 150.000 sociale 
huurders, zo’n 125.000 mensen staan op de wachtlijst (De 
Morgen, de onzichtbare wooncrisis). In Brussel wordt 
aan minder dan de helft (43%) van de vraag naar sociale 
huisvesting voldaan (44).
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TECHNOLOGISCHE TRENDS

Een digitale samenleving
Technologische ontwikkelingen zullen de komende decen-
nia de samenleving zowel sociaal als economisch veran-
deren. Verwacht wordt dat de impact ervan groter zal zijn 
dan van de algemene ingang van de computer in de jaren 
80. Verdere automatisering (bijvoorbeeld in de zorgsector) 
en kunstmatige intelligentie kunnen disruptieve gevolgen 
hebben voor b.v. de arbeidsmarkt. De snelle vooruitgang 
die wordt geboekt op het gebied van artificiële intelligentie 
maakt de mens voor vele jobs overbodig. Digitalisering 
in verschillende domeinen van de samenleving houdt het 
gevaar in van een digitale kloof. 
We sommen kort op in welke domeinen technologische 
ontwikkelingen en digitalisering invloed hebben (45): 
• Zich verenigen en participeren: beperkingen in tijd en 
ruimte vervagen, waardoor verschillende vormen van 
participatie en zich verenigen vergemakkelijkt worden.
• Leren: nieuwe mogelijkheden en tools op het vlak van 
leren en kennisuitwisseling. Digitale geletterdheid blijft 
cruciaal om mee te kunnen in de samenleving. De informa-
tie-overload daagt uit om er kritisch te leren mee omgaan. 
• De toenemende digitalisering, het intensief gebruik van 
smartphones, laptops edm. doet de grens tussen vrije- en 
werktijd vervagen.
• Samenleven: een deel van onze realiteit speelt zich  af 
in een virtuele online wereld via sociale media.  ‘Virtual 
reality’ of augmented reality vindt meer en meer ingang in 
de samenleving.

Leven met algoritmes en Big Data 
Niet enkel de mens maar ook apparaten, sensoren en 
andere objecten zijn aan het internet verbonden, commu-
niceren met elkaar en verzamelen enorme hoeveelheden 
data. Deze grote hoeveelheden data gekoppeld aan 
artificial intelligence (AI) zorgen voor een waaier aan 
mogelijkheden en slimme toepassingen De algoritmes 
waar deze AI-systemen gebruik van maken zijn door de 
mens ingestelde formules waarmee grote hoeveelheden 
data geanalyseerd worden, adviezen geformuleerd en zelfs 
geautomatiseerde beslissingen worden genomen. Via deze 
algoritmes en Big Data kunnen verbanden ontdekt worden 
die de mens zelf niet vindt en worden ‘menselijke fouten’ 
vermeden. Algoritmes en Big Data spelen ook een belang-
rijke rol in het creëren van slimme steden. Zij kunnen het 
dagelijkse leven grondig veranderen. Zowel in Vlaanderen 
als Brussel brengen overheden verschillende actoren 
samen en worden initiatieven gelanceerd: gratis wifi in 
metrostations, inzetten op open data, slimme vuilbakken, 
…. Belangrijk is om voldoende transparantie te bieden 
bij het instellen van algoritmes en de gekozen criteria. 
Wanneer bijvoorbeeld criteria als inkomen, huidskleur of 
geslacht gebruikt worden, kunnen algoritmes discrimine-
rend werken voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld voor het 
inschatten van risico’s bij misdaad of recidive) (46).

Ethische kwesties
Technologische ontwikkelingen en digitalisering roepen 
tal van maatschappelijke vragen op. Momenteel woedt vb. 
een debat over privacy en cyberveiligheid. Het is belang-
rijk om deze maatschappelijke discussies te voeren. Dat 
gebeurt best door experts uit verschillende disciplines: 
technologen, ingenieurs, sociale wetenschappers. Alsook 
met de gebruikers van de technologie (47). Er zullen een 
wettelijk kader en checks and balances moeten uitgewerkt 
worden voor systemen die (persoonlijke) data beheren 
(48).

Sociale media
Facebook blijft het belangrijkste sociale medium in Vlaan-
deren. Hoewel instagramgebruik minder wijdverspreid is 
kent het een sterke opmars sinds 2015. YouTube kent vooral 
een sterke opmars bij tieners. De populariteit van Twitter 
neemt af. Voor 70% van de Vlamingen zijn sociale media 
een manier om aan informatie te komen. Vooral bij twinti-
gers is dat het geval: bij 44,4% van de jongeren is Facebook 
de belangrijkste nieuwsbron (49). Men noemt dit een ‘ge-
snackte’ manier van nieuws consumeren waarbij ongeveer 
de helft het bericht opent en gedeeltelijk leest.
Sociale media kunnen aanvullend zijn op het (fysieke) pu-
blieke debat en bieden meer mensen de kans tot participa-
tie Toch stellen zich ook uitdagingen (50):
• Sociale media gaan meer en meer gepersonaliseerd te 
werk en creëren een filterbubble of echokamer. Hierdoor 
worden de eigen ideeën en overtuigingen niet uitgedaagd.
• Het toenemende belang van sociale media bij burgers om 
zich te informeren.
• Toenemend belang van korte boodschappen op sociale 
media en de verkorte aandachtsboog van de gebruiker.
• Het gebruik van sociale media door politici als commu-
nicatiestrategie. Door kort en krachtig te communiceren 
verdwijnt vaak nuance.
Vanwege de personalisatie en de filterbubble tonen 
sociale media vooral zaken die ons denken bevestigen 
en bij voorkeur sensationele of trendy berichten die kliks 
opleveren. Jongeren, maar niet alleen zij, zijn zich vaak niet 
bewust van die filterbubble of van eventueel fake news. 
(51). Haatberichten en fake news krijgen bovendien (nog te) 
veel ruimte op sociale media. De uitdaging is hoe van deze 
virtuele ruimte een plek te maken met ruimte voor nuance 
en waar ons denken worden uitgedaagd (52).

ECOLOGISCHE TRENDS

Klimaatverandering (SDG’s 6.4; 13.3)
De overtuiging dat menselijke activiteit een zware en 
bijna uitsluitend negatieve impact heeft op ons ecologisch 
systeem, wordt steeds breder gedragen. Toch blijken 
maatregelen om de klimaatverandering structureel te 
keren moeilijk van de grond te komen, ondanks het urgente 
karakter ervan. (Geo-)politieke, economische en andere 
belangen spelen hierin een rol. Ook de lange tijdshorizon 
draagt bij aan de immobiliteit. Nochtans blijkt uit de 4de 
klimaatenquête in België dat Belgen klimaatverandering 
als een probleem beschouwen dat een dringende aanpak 
vereist. Voor 81% van de Belgen is het klimaat de grootste 
bezorgdheid. 7% ontkent de klimaatverandering. Gezinnen 
onderschatten de eigen bijdrage die ze kunnen leveren en 
wijzen vooral naar industrie en transport. Opvallend is dat 
over het algemeen Belgen goede intenties hebben om een 
klimaat-sparend gedrag aan te nemen als het gaat over 
mobiliteit, wonen, aankopen en huishouden, maar hierin 
weinig of geen vooruitgang boeken. Volgens de enquête is 
slechts 42% tevreden met de inspanningen van de overheid 
(53).
Om de ergste klimaatrampen te voorkomen wil men wereld-
wijd de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C. De 
huidige klimaatplannen zijn onvoldoende om de opwarming 
tot 2°C te beperken. Er bestaat een kloof tussen ambitie en 
actie. Volgens de BBL is het hoog tijd dat België een tandje 
bijsteekt: “Op vlak van klimaatbeleid hoort België dan ook 
bij de achterblijvers onder de Europese lidstaten (Climate 
Change Performance Index 2018). De laatste jaren nemen 
de Belgische broeikasgasemissies zelfs opnieuw toe. Ter 
illustratie: in 2016 was de Vlaamse uitstoot hoger dan in 
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2005, terwijl Vlaanderen haar CO2-uitstoot met 15,7% moet 
verminderen tegen 2020”. (54)

Hernieuwbare energie (SDG 7.2, 7.3, 12.8)
Het aandeel hernieuwbare energie in de EU moet tegen 
2030 32% bedragen. In 2018 lag dit aandeel op 17%. België 
stelde zich als doel om tegen 2020 het aandeel hernieuw-
bare energie naar 13% op te trekken. Volgens de meest 
recente cijfers bedraagt het aandeel hernieuwbare energie 
in Vlaanderen 6,6% (55). De stijging hernieuwbare energie 
is de laatste jaren voornamelijk te danken aan de toename 
van groene warmteproductie en biobrandstoffen in trans-
port (56).

Duurzaam ruimtegebruik (SDG 11.3 & 11.7) 
Vlaanderen is een sterk verstedelijkt gebied. Het ruim-
tebeslag (bebouwde ruimte) bedraagt er 33%, zo’n 14% 
van de ruimte is verhard. De Vlaamse regering kondigde 
een betonstop aan vanaf 2040. Dit betekent dat het netto 
ruimtebeslag vanaf dan niet meer mag stijgen. De uitdaging 
is een antwoord te bieden aan de bevolkingsgroei en de 
verdere gezinsverdunning. De verstedelijking in Vlaanderen 
zet de open ruimte en de biodiversiteit sterk onder druk. In 
stedelijke gebieden verdwijnen open-ruimte-clusters. Dit is 
nefast voor de leefbaarheid in de stad. Buiten de stedelijke 
gebieden is de uitdaging vooral om de versnippering van 
open ruimte tegen te gaan (57).
De bevolkingsgroei en het stijgend aantal éénpersoonsge-
zinnen laten zich in stedelijke gebieden vaak sterker voelen. 
Steden zijn daarom dé plaats voor experiment rond alterna-
tief ruimtegebruik. Ook de superdiverse samenleving vraagt 
een andere omgang met ruimte om tegemoet te komen aan 
de behoeftes op vlak van levenskwaliteit. De inrichting, be-
schikbaarheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid van de 
publieke ruimte hebben invloed op het samenleven omdat 
hier ontmoeting, uitwisseling en interactie tussen burgers 
plaatsvindt. Daarom is het belangrijk om deze ook vorm te 
geven vanuit een sociaal-culturele focus. Mogelijke pistes  
zijn de multifunctionele inzetbaarheid van ruimtes en het 
delen ervan, zij het publiek, semipubliek of privaat. Daarbij 
wordt interactie en samenwerking tussen actoren gestimu-
leerd. We stellen ook een toenemend bewustzijn voor een 
meer duurzame en ecologische invulling en vormgeving van 
ruimte en een grotere aantrekkelijkheid van ruwe ruimte 
(leegstand, pop up, industrieel terrein… ) vast.

Mobiliteit (SDG 11.2) 
Jaar na jaar neemt de verkeersdrukte toe en worden files 
langer. In 2017 nam het verkeer met 0,6% toe op de Vlaamse 
snelwegen. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is de 
toename van de opstopping: “… grotendeels structureel 
en een gevolg van de hoge mate van verzadiging of zelfs 
oververzadiging van grote delen van het Vlaamse snelwe-
gennet”. 
In Vlaanderen gebeurt 65% van de verplaatsingen met de 
auto. Zo’n 5% met het openbaar vervoer, 15% met de fiets 
en 12% te voet. Iets meer dan 1 op 5 van de Vlamingen 
bezit geen auto (58). Het aandeel elektrische auto’s in het 
Vlaamse wagenpark neemt toe, maar blijft qua aandeel 
beperkt (59).
Verschillende steden bezitten vandaag autodeel-systemen 
die het aantal privéauto’s moeten terugdringen. De vraag 
naar autodelen neemt toe en de sector kent een sterke 
groei (60). Ondanks de fileproblemen lijkt het openbaar 
vervoer geen aantrekkelijk alternatief voor de automobilist. 
Onder meer de stiptheid is een probleem (61).
Vlaanderen en Brussel hebben nood aan een modal shift: 
een verschuiving van autogebruik naar duurzame vormen 

van mobiliteit (openbaar vervoer, fiets, te voet). Verschil-
lende mobiliteitsactoren leggen hiervoor de nadruk op het 
consequent toepassen van het STOP-principe waarbij in 
het mobiliteitsbeleid prioriteit wordt gegeven aan zwakke 
weggebruikers (stappers en trappers); vervolgens aan het 
openbaar vervoer en pas in laatste instantie aan personen-
wagens. Vlaanderen komt met een nieuw decreet ‘basisbe-
reikbaarheid’. Hierbij zal het mobiliteitsbeleid meer op maat 
van de regio’s gemaakt worden met meer inspraak van de 
lokale overheden.

Voedselvoorziening (zie SDG 12.3 & 2.4)
Het FAO schetst een somber beeld van onze voedselvoor-
ziening vanwege o.a. de druk op de natuurlijke hulpbron-
nen, de groeiende ongelijkheid en de klimaatverandering. 
Tegen 2050 zijn we met 10 miljard mensen wat de vraag 
naar landbouwproducten doet toenemen met 50% en de 
druk op de natuurlijke hulpbronnen verder vergroot. Het 
FAO pleit voor ingrijpende veranderingen en duurzame 
voedingssystemen die efficiënter gebruik maken van land 
en water, drastisch het gebruik van fossiele brandstof 
verminderen, inzetten op het behouden van biodiversiteit en 
voedselverspilling tegengaan (62).
Steden zullen in de toekomst dus ook een steeds belang-
rijkere rol spelen in de voedselvoorziening. Er ontstaan 
talrijke initiatieven rond duurzame voedselvoorziening 
en landbouw, vaak met grote betrokkenheid van burgers. 
Zowel in steden als in landelijke gebieden wordt geëxpe-
rimenteerd en ingezet op het promoten van korte ketens 
in de voedselvoorziening, het samenbrengen van lokale 
gemeenschappen rond het thema voedsel en versterken 
van onze band met voeding.

Afval en recyclage (SDG 12.5)
Plastic maakt deel uit van ons dagelijks leven. Veel plastics 
komen terecht in het leefmilieu met kwalijke effecten voor 
het milieu. De plasticsoep in de Stille Oceaan is een drij-
vende afvalberg van 79.000 ton plastic met een omvang van 
ongeveer 50 keer de oppervlakte van België. Dit is niet de 
enige drijvende vuilnisbelt (63). In België hebben Brussel en 
Wallonië een verbod op plastic wegwerpzakken ingevoerd. 
In Vlaanderen is dergelijk verbod op komst. Recent groeit in 
Vlaanderen het debat over de invoering van statiegeld op 
petflessen en blikjes (64).
Vermijden dat afval ontstaat kan door het vermijden dat een 
product als afval wordt beschouwd en het te hergebruiken, 
herbouwen of te repareren. De transitie naar een circulaire 
economie en het circulair ontwerpen (eco-designen) van 
producten is op termijn een mogelijkheid om afval en de be-
hoefte aan nieuwe grondstoffen te vermijden. Vlaanderen 
heeft de ambitie om tegen 2050 de transitie naar een circu-
laire economie te voltooien. Maar volgens OIKOS worden 
hiervoor nog te weinig concrete acties ondernomen (65).

POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE TRENDS 
In dit stuk bekijken we welke belangrijkste politiek-maat-
schappelijke trends zich voordoen. We vatten het begrip 
‘politiek’ ruim op en integreren in dit gedeelte ook alle 
actoren die een rol spelen in het ‘maatschappelijke debat’: 
burgers, het middenveld en de overheid. We hebben het 
dus over het politiek-maatschappelijk veld en niet louter 
over ‘de’ politiek. 

De politieke wereldorde
Het gevoel leeft bij velen dat de wereld vandaag min-
der stabiel is. Enkele gebeurtenissen die tot dat gevoel 
bijdroegen zijn de verkiezing van Amerikaans President 
Trump, de Brexit, de annexatie van de Krim door Rusland, 
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de migratiecrisis van 2015, etc. Nochtans deden zich op 
het wereldtoneel van de internationale politiek recent geen 
grote machtsverschuivingen voor. De Verenigde Staten 
blijven vanwege hun economische en militaire kracht de 
belangrijkste speler. Toch blijft de trend naar een meer 
multipolaire wereldorde bestaan door de relatieve terugval 
van de VS en de opkomst van bijvoorbeeld de BRIC-Landen 
(66). Wat betreft Europa zagen we eerder dat het aandeel 
van Europa in de wereldbevolking en economie kleiner 
wordt. Dit maakt het voor de Europese Unie een des te 
belangrijker uitdaging om met één stem te spreken en het 
potentieel van haar collectieve gewicht te benutten. 

Democratie onder druk? (SDG 16.7)
De toenemende globalisering en de technologische 
ontwikkelingen maken onze samenleving meer divers en 
verhogen de mobiliteit van zowel goederen, kapitaal als 
mensen. Bij een deel van de bevolking leeft het gevoel dat 
zij vooral met de negatieve gevolgen van de globalisering 
geconfronteerd worden en dat de politici daar niets aan 
veranderen.
Dit creëert een voedingsbodem waarin populisme goed 
kan gedijen. Vandaag spinnen populistische partijen in 
Europa vooral garen met thema’s als migratie en het verlies 
van nationale soevereiniteit. Populisten richten zich voor-
namelijk tot dat deel van de bevolking dat het gevoel heeft 
dat niet naar hen wordt geluisterd (67). In verschillende 
Europese landen zitten populistische partijen mee aan het 
roer (Hongarije, Polen, Oostenrijk). Sommigen slagen er 
zelfs in om democratische waarden en rechten zoals de 
persvrijheid, de vrijheid van vereniging en van meningsui-
ting, … uit te hollen (68).

Belgische politiek

Vertrouwen in de politiek
De eurobarometer peilt naar het vertrouwen bij Europese 
burgers in de politiek en de socio-economische situatie. 
Zo’n 70% van de Belgen zijn tevreden over de werking van 
de democratie in eigen land (tegenover gemiddeld 5 op de 
10 in andere Europese lidstaten). Wanneer er specifieker 
naar de politiek wordt gepeild liggen de resultaten lager. 
De helft van de Belgen zegt vertrouwen te hebben in de re-
gering en het nationale parlement. Gewestelijke en lokale 
overheden doen het iets beter met gemiddeld (64%) (69). 
Slechts 22% heeft vertrouwen in de politieke partijen.
De Belgische staatsstructuur
Met de 6de staatshervorming zijn verschillende bevoegd-
heden (inzake kinderbijslag, arbeidsmarkt, gezondheids-
zorg,…) overgeheveld naar de deelstaten. De staats-
hervorming had tot doel te zorgen voor een efficiëntere 
federale staat en meer autonomie voor de deelstaten.  
Critici stellen dat er niet aan efficiëntie gewonnen is op 
bestuurlijk vlak. Er is een gebrek aan homogene bevoegd-
heidspakketten en transparantie vanwege te grote ver-
snippering tussen de verschillende bestuursniveaus. Sinds 
de 6de staatshervorming klinkt een luidere roep aan beide 
kanten van de taalgrens om een aantal bevoegdheden te 
herfederaliseren. 

Relaties tussen de maatschappelijke actoren 

Een veranderend sociaal-cultureel landschap? 
Enkele recente politieke beslissingen hebben impact op 
het sociaal-culturele landschap van de toekomst. Op 1/1/18 
werden de persoonsgebonden bevoegdheden, waaronder 
cultuur, van de provincies overgehevekd naar de lokale 
besturen of de Vlaamse overheid. De bijhorende overge-

dragen financiële middelen naar de gemeenten werden 
helaas niet geoormerkt. 
In 2017 keurde de Vlaamse regering een nieuw decreet 
Sociaal-cultureel volwassenenwerk goed. Het moet 
organisaties de mogelijkheid bieden soepeler in te spelen 
op maatschappelijke uitdagingen. Volgens het decreet zijn 
sociaal-culturele organisaties civiele actoren, d.w.z. zij 
bewegen zich op de naad tussen leefwereld en systeem 
en spelen een rol in het verfijnen en verdiepen van de de-
mocratie. Zo geeft het sociaal-cultureel volwassenenwerk 
mee vorm aan het publieke, pakt maatschappelijke kwes-
ties aan en bepaalt mee de publiek agenda. De werksoorten 
gelden niet meer als structureringscriterium en (landelijke) 
organisaties moeten zelf een functiemix bepalen. Er is ge-
kozen voor een open benadering waarmee vooral vernieu-
wing en innovatie wordt gestimuleerd (70). 
Vanaf 1 januari 2020 wordt het decreet op de bovenlokale 
cultuurwerking van kracht. Centraal staat de ‘verbinding’ 
tussen culturele sectoren en disciplines (kunsten, cultureel 
erfgoed, circuskunsten, sociaal-cultureel werk en amateur-
kunsten) en tussen het lokale en het Vlaamse niveau. Naast 
verbinding stimuleert het decreet samenwerking met an-
dere beleidsdomeinen. Voor de hand liggend zijn onderwijs 
en welzijn, maar ook samenwerking met andere domeinen 
wordt aangemoedigd. Projectwerking zou voor voldoende 
dynamische ruimte moeten zorgen. Het is momenteel moei-
lijk inschatten wat de impact van dit decreet zal zijn.
Maatschappelijk engagement bij burgers (SDG 16.10)
De sterk geindividuealiseerde tijdsinvulling bemoeilijkt 
mogelijke solidariteit, groepsvorming en (langdurig) en-
gagement van burgers. Demografische veranderingen en 
superdiversiteit zijn maatschappelijke trends die de manier 
waarop en waarin mensen zich engageren beïnvloeden en 
diversifiëren.
Het dalende aantal vrijwilligers en de dalende participatie 
aan het klassieke verenigingsleven zijn trends die al langer 
zichtbaar zijn. Burgers kiezen vaker voor flexibele vormen 
en informele verbanden om zich te engageren of zetten zelf 
initiatieven op. Burgers participeren aan het maatschappe-
lijke debat via subpolitiek (van onderuit acties organiseren 
die het maatschappelijk debat beïnvloeden), vaak onder-
steund door sociale media. Het ‘reclaimen’ van openbare 
ruimte of leegstaande gebouwen zijn hierbij goede voor-
beelden. Door een initiatief op te zetten rond een bepaalde 
kwestie willen burgers de aandacht van de overheid op een 
problematiek vestigen. In dit geval spreekt men ook wel van 
een derde generatie burgerparticipatie waarbij het er om 
draait de overheid te betrekken bij wat er bij burgers leeft 
en niet andersom. De superdiversiteit vergroot de uitdaging 
voor de overheid om de complexe groep van burgers te 
appelleren en te vertegenwoordigen en te zoeken naar 
nieuwe vormen van participatie en betrokkenheid. Het is 
een uitdaging voor het middenveld om hierin haar eigen 
positie en rol te vinden.

Middenveld – overheid – burgers
Het middenveld wordt geconfronteerd met een zich 
terugtrekkende overheid. De groeiende onzekerheid over 
de betaalbaarheid van onze verzorgingsstaat leidt tot een 
debat over de kerntaken van de overheid en een verscherp-
te formulering van beleidsprioriteiten. Het ‘marktdenken’ 
en het gebruik van managementprincipes deden hun 
intrede bij zowel de overheid als het middenveld. Getuige 
hiervan zijn de beheers- en beleidscyclus die bij gemeen-
telijke overheden geïntroduceerd werden en de stijgende 
verantwoordingsdruk bij middenveldorganisaties. Er is ook 
een toenemende druk naar verdere professionalisering van 
het verenigingsleven vanuit de overheid waar te nemen. 
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En ook sociale innovatie wint aan belang. Daarbij worden 
burgers, middenveld, lokale gemeenschappen en economi-
sche actoren aangezet om mee te zoeken naar innovatieve 
oplossingen voor de uitdagingen van vandaag (71).
Burgers hebben het gestructureerde middenveld niet altijd 
nodig om deel te nemen aan het maatschappelijk debat. Ze 
ontwikkelen zelf, in flexibele verbanden, eigen initiatieven 
met een sociaal-cultureel karakter. Het middenveld wordt 
uitgedaagd om ten opzichte van deze maatschappelijke 
ontwikkelingen haar positie en rol in relatie tot de burger en 
de overheid te bepalen. Middenveldorganisaties kunnen, 
afhankelijk van de behoefte, een stimulerende, faciliterende 
of ondersteunende rol opnemen. Hier ligt een grote kans 
voor sociaal-culturele organisaties om burgers en midden-
veldorganisaties te verbinden rond initiatieven, ‘samenstro-
men’ te creëren en participatie aan het maatschappelijke 
debat te blijven stimuleren.
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SDG’s
ECONOMIE
Armoede en ongelijkheid
SDG 1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrou-
wen, in het bijzonder de armen en de kwetsbaren, gelijke 
rechten hebben op economische middelen, alsook toegang 
tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en 

andere vormen van eigendom, nalatenschap, natuurlijke 
hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële 
diensten, met inbegrip van microfinanciering 
SDG 1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de 
armen en van zij die zich in kwetsbare situaties bevinden en 
hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor klimaatgere-
lateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, 
sociale en ecologische schokken en rampen beperken 
SAMENLEVEN
Diversiteit: 
SDG 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke 
inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, onge-
acht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, 
godsdienst, economische of andere status 
SDG 10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden weg-
werken, ook door het afvoeren van discriminerende wetten, 
beleidslijnen en praktijken en door het bevorderen van de 
geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht 
Gender: 
SDG 5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie 
jegens vrouwen en meisjes, overal 
SDG 5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes 
in de openbare en de privésfeer uitroeien, ook inzake vrou-
wenhandel en seksuele en andere soorten uitbuiting 
SDG 5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbe-
taalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare 
diensten, infrastructuur en een sociaal beschermingsbeleid 
en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkhe-
den binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van 
toepassing is.
SDG 5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deel-
name van vrouwen en voor gelijke kansen inzake leider-
schap op alle niveaus van de besluitvorming in het politieke, 
economische en openbare leven.
Leren: 
SDG 4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een 
groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, 
geletterd en rekenvaardig zijn.
SDG 4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis 
en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame 
ontwikkeling te bevorderen, onder andere via vorming 
omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, 
mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een 
cultuur van vrede en geweldloosheid, wereldburgerschap 
en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdra-
ge van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling
Welzijn: 
SDG 3.5: De preventie en behandeling versterken van mis-
bruik van verslavende middelen, met inbegrip van drugsge-
bruik en het schadelijk gebruik van alcohol.
ECOLOGIE
Klimaatverandering: 
SDG 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van 
het watergebruik verhogen in alle sectoren en het duur-
zaam winnen en verschaffen van zoet water garanderen om 
een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het 
aantal mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, 
aanzienlijk te verminderen.
SDG 13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke 
en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot 
mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige 
waarschuwing inzake klimaatverandering.
Hernieuwbare energie
SDG 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel her-
nieuwbare energie in de globale energiemix verhogen.
SDG 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in 
energie-efficiëntie verdubbelen 
SDG 12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal be-
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schikken over relevante informatie over en zich bewust zijn 
van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in harmonie 
zijn met de natuur.
Duurzaam ruimtegebruik
SDG 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwik-
keling en capaciteit opbouwen voor participatieve, geïnte-
greerde en duurzame planning en beheer van menselijke 
nederzettingen in alle landen 
SDG 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veili-
ge, inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruim-
tes, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen, ouderen en 
personen met een handicap 
Mobiliteit
SDG 11.2  Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaal-
bare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor 
iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd wordt, 
met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met 
aandacht voor de behoeften van mensen in kwetsbare 
situaties, vrouwen, kinderen, personen met een handicap 
en ouderen.
Voedselvoorziening
SDG 12.3 Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en 
bij consumenten per capita halveren en voedselverlies 
reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met 
inbegrip van verliezen na de oogst.
SDG 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen 
garanderen en veerkrachtige landbouwpraktijken imple-
menteren die de productiviteit en de productie kunnen 
verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosys-
temen, die de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd 
tegen klimaatverandering, extreme weersomstandigheden, 
droogte, overstromingen en andere rampen en die op een 
progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem 
verbeteren.
Afval en recyclage
SDG 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken 
via preventie, vermindering, recyclage en hergebruik 
POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
Democratie onder druk
SDG 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en repre-
sentatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen.
Relatie middenveld-overheid-burger
SDG 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen 
van fundamentele vrijheden, volgens de nationale wetge-
ving en internationale overeenkomsten garanderen.

6.5. Cijfertabel gemeenten regio-analyse

Aansluitend bij de regio-analyse, vatten we hier enkele 
cijfers samen uit de Lokale inburgerings- en integratie-
monitor (editie 2018) en uit “West-Vlaanderen ontcijferd. 
Sociaal-economisch profiel van de provincie” (POM 
West-Vlaanderen, 2018).
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Aantal 
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% Ge-
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Kinderen 
thuistaal 
niet Ne-
derlands
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heids-
graad

Wel-
vaartsin-
dex (Bel-
gië=100)

Beernem 15.759 0 0 6,6 2,1 0,9 725 4,7 9,5 3,4 3,8 106,8

Blankenberge 2.0419 5 49,13 34,5 5,7 1,7 2.385 11,9 27,9 14,7 10,9 101,6

Brugge 11.8241 8 7,34 11,5 5,4 1,5 14.636 12,4 24,7 12,7 6,3 111,4

Damme 11.991 0 0 7,2 2,4 0,5 657 6,0 10,8 2,4 3,8 112,4

Jabbeke 13.862 0 0 4,7 1,9 0,6 695 5,0 7,2 1,9 3,8 116,4

Knokke-Heist 33.085 5 25,66 22,1 7,3 2,3 4.630 13,9 39,8 19,0 6,1 140,5

Oostkamp 23.688 0 0 6,7 2,4 1,2 1.355 5,9 11,0 3,8 3,7 109,8

Torhout 20.454 1 6,44 14,5 3,1 1,7 1.332 6,5 10,7 5,5 4,9 103,4

Zedelgem 22.822 0 0 9,9 1,8 0,9 1.062 4,7 8,1 2,3 3,6 106,9

Zuienkerke 2.720 0 0 8,5 2,1 0,6 118 4,4 4,8 3,3 3,3 112,8
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ners in 
kansarme 
buurt

% Ge-
boortes in 
kansarme 
gezinnen

% Vreem-
delingen

% Vreem-
delingen 
uit MOE- 
landen 1

Aantal 
mensen 
van bui-
telandse 
herkomst

% Mensen 
van 
buiten-
landse 
herkomst

% Kin-
deren -5j 
vreemse 
afkomst

% 
Kinderen 
thuistaal 
niet Ne-
derlands

Werkloos-
heids-
graad

Wel-
vaartsin-
dex (Bel-
gië=100)

Beernem 15.759 0 0 6,6 2,1 0,9 725 4,7 9,5 3,4 3,8 106,8

Blankenberge 2.0419 5 49,13 34,5 5,7 1,7 2.385 11,9 27,9 14,7 10,9 101,6

Brugge 11.8241 8 7,34 11,5 5,4 1,5 14.636 12,4 24,7 12,7 6,3 111,4

Damme 11.991 0 0 7,2 2,4 0,5 657 6,0 10,8 2,4 3,8 112,4

Jabbeke 13.862 0 0 4,7 1,9 0,6 695 5,0 7,2 1,9 3,8 116,4

Knokke-Heist 33.085 5 25,66 22,1 7,3 2,3 4.630 13,9 39,8 19,0 6,1 140,5

Oostkamp 23.688 0 0 6,7 2,4 1,2 1.355 5,9 11,0 3,8 3,7 109,8

Torhout 20.454 1 6,44 14,5 3,1 1,7 1.332 6,5 10,7 5,5 4,9 103,4

Zedelgem 22.822 0 0 9,9 1,8 0,9 1.062 4,7 8,1 2,3 3,6 106,9

Zuienkerke 2.720 0 0 8,5 2,1 0,6 118 4,4 4,8 3,3 3,3 112,8
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6.6. Regio-analyse Steunpunt Data en 
Analyse provincie West-Vlaanderen

Het Steunpunt Data en Analyse van de Provincie 
West-Vlaanderen gaf Vormingplus een uitgebreide set 
data en cijfers. De tekst van de analyse is online te vinden, 
op http://static.vormingplus-brugge.be/downloads/bijla-
ge-06-Regioanalyse.pdf.
De analyse bevat demografische informatie (zowel de 
huidige bevolking, de evolutie als de prognoses), informa-
tie rond werkloosheid en werkzaamheid, indicatoren rond 
armoede (gebaseerd op de kansarmoedeatlas West-Vlaan-
deren), zaken rond welzijn (zelfmoordcijfers, eenzaamheid, 
kwetsbaarheid van ouderen, digitale geletterdheid bij ou-
deren en mentale gezondheid), informatie rond diversiteit 
en tot slot informatie rond vrijwilligers.

6.7. Samenstelling Algemene 
Vergadering, op 12/03/2019

Johan Braet (Brugge, archivaris gemeente Zedelgem)
Peter Cauwels, bestuurder (financieel expert)
Cockhuyt Pascale (Brugge, coördinator vzw Wieder, 

armoedevereniging)
D’heedene Ann, bestuurder (Oostkamp, beleidsmedewer-

ker CVN-Natuurpunt)
Debaene Joke (Blankenberge, beleidsmedewerker Open 

School)
Debaere Frank (Jabbeke, OCMW-Brugge)
Dehullu Stefaan (Brugge, communicatiespecialist, freelan-

cer bij o.m. Vormingplus)
Delanote Otmar (Brugge, beleidsmedewerker stadsbe-

stuur/OCMW Brugge)
Gervoyse Paul (Brugge, Bibliothecaris Oostkamp)
Gevaert Tom (Beernem, Gemeenteontvanger Beernem, 

bestuurder Welzijnsinstelling)
Goethals Joost (Brugge, directeur Stedelijke Academie
Hillewaert Bieke (Brugge, intercommunale archeologische 

dienst Raakvlak)
Hollevoet Bart (Brugge, Coordinator Netwerk Vrijetijdspar-

ticipatie OCMW-Brugge
Karatas Günnur (Brugge, intercultureel bemiddelaar in het 

onderwijs)
Lambert Conny (Beernem, Cultuurbeleidscoördinator 

Beernem)
Meersman Paul, bestuurder (Brugge, medewerken wonen 

samenlevingsopbouw)
Meganck Martine, bestuurder / voorzitter (Brugge, gepen-

sioneerd, diensthoofd OCMW-Brugge)
Oosterlynck Pedro (Brugge, Directeur CC Scharpoord, 

Knokke-Heist)
Palmen Martien (Brugge, beleidsmedewerker Agentschap 

inburgering en integratie)
Saevels Barbara (Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen)
Slos Steven, bestuurder (Brugge, Cultuurbeleidscoördina-

tor Brugge)
Spaens Carine (Brugge, ambtenaar FOD financiën)
Truyen Peggy (Brugge, Bibliothecaris Jabbeke)
Van de Voorde Filip (Zedelgem, stafmedewerker Landelijke 

Gilden)
Van Mierop Kristof (Dudzele, cultuurbeleidscoördinator 

Blankenberge)
Van Paemel Anne, bestuurder (Brugge, gepensioneerd, 

FOD Werk, Arbeid en Sociaal Overleg)
Vanderbeke Ludwig (Zuienkerke, voorzitter Cultuurraad 

Zuienkerke)
Vanhoorelbeke Ilse, (Brugge, consulent, freelancer)

Vanleenhove Robert, bestuurder (Brugge, gepensioneerd, 
zelfstandige)

Vansteenkiste Xantha (Brugge, Tweedekansonderwijs)
Vercaemer Katelijne (Oostkamp, bibliotheek Brugge)
Vercoutter Dirk (Brugge, expert zakelijk beheer, gidsenver-

eniging S-Wan)
Verplancke Inès (Brugge, Europahuis Ryckevelde)
Warmoes Sven (Brugge, consulent Ethias)
Willems Severine (Brugge, Stad Brugge)
Zeghers Marec (Brugge, projectmedewerker BruggePlus)

6.8. Logboek Beleidsplanningsproces

2018

Februari – De Raad van bestuur bespreekt een eerste keer 
het beleidsplanningspoces en stelt een beleidsplanning-
team samen.
Lente – Teamleden volgen vorming over communicatiebe-
leid, inclusie, regiospecifiek werken.
April – Het team vervolledigt het tijdspad van het beleids-
planningsproces.
Mei – De RvB legt het kader vast waarbinnen het proces 
wordt aangevat definitief vast. Het BP-team komt voor het 
eerst samen om de inhoudelijke accenten in het decreet te 
bekijken, de fasering te detailleren en kiest een vorm voor 
de zelfevaluatie.
Juni – Het BP-team legt de format voor de eerste panelge-
sprekken en individuele gesprekken vast en denkt na over 
hoe de resultaten verwerkt zullen worden.
Juli – Het educatieve team bekijkt het decreet in detail, 
concretiseert de te voeren gesprekken. De opzet van het 
publieksonderzoek wordt vastgelegd. We besluiten om de 
receptie van januari als een overlegmoment in te kleuren, in 
de vorm van een inspringtheater.
September – Het BP-team bespreekt de aanzetten van 
omgevings- en regio-analyse en maakt een overzicht 
van het stakeholdersmanagement. Het stramien van het 
beleidsplanningsproces wordt voorgesteld en besproken op 
de teamvergadering. Het eerste panelgesprek (“Inclusie”) 
vindt plaats (14/9/19).
Oktober-november – Teamleden scholen zich bij over 
zakelijk beleid. De individuele gesprekken met teamleden 
gaan van start. De Raad van Bestuur evalueert zijn eigen 
functioneren. Het panelgesprek “duurzaamheid” vindt 
plaats (27/11/19).
November-december – De individuele gesprekken met 7 
sleutelfiguren vinden plaats.
December – Het team krijgt een toelichting van de stand 
van zaken (o.m. een samenvatting van de bevraging van de 
teamleden). Het educatief team bespreekt de realisatie van 
de doelstellingen uit het lopende beleidsplan en denkt na 
over de functies en rollen. We besluiten ons “beslissingska-
der” hierin te integreren.

2019

Januari – Op de jaarlijks receptie voor freelancers, 
vrijwilligers en netwerkpartners brengen we aan de hand 
van forumtheater een gesprek op gang over de waarden 
en eigenheid van Vormingplus. Het beleidsplanningsteam 
bespreekt de voortgang van de informatieronde en denkt 
na over de manier waarop de opmaak van de swot en het 
formuleren van de de beleidsuitdagingen worden aangevat.
Maart – Het beleidsplanningsteam bespreekt de richtlijnen 
van het ministerie, werkt de swot-analyse af, denkt na over 
de vorm en de voorwaarden waaraan de doelstellingen 
moeten beantwoorden. Het panelgesprek over ECM vindt 

http://static.vormingplus-brugge.be/downloads/bijlage-06-Regioanalyse.pdf
http://static.vormingplus-brugge.be/downloads/bijlage-06-Regioanalyse.pdf
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plaats. Op de Algemene Vergadering wordt een toelichting 
gegeven van de stand van zaken, worden de volgende 
stappen in de bevraging aangekondigd en wordt de stand 
van zaken van de uitvoering van het vorige beleidsplan 
toegelicht.
April-Mei – Het panelgesprek met regio- en culturele part-
ners vindt plaats: daarmee is de informatie-ronde klaar en 
wordt een eerste versie van de zelfevaluatie uitgeschreven. 
Het beleidsplanningsteam en het educatieve team geven 
eerste feedback. De tekst (SWOT en beleidsuitdagingen) 
wordt toegelicht op het team. Een teamlid volgt vorming 
over de culturele functie. We rapporteren in het team over 
het geheel van het inhoudelijke plan.
Juni – Het educatieve team finaliseert de visie op rollen en 
functies, verwoordt een eerste versie van de beleidsdoel-
stellingen.
September – Het beleidsplanteam evalueert het inhou-
delijk plan, en bezorgt een eerste versie van de volledige 
tekst aan de RvB. De RvB bespreek het plan en stuurt 
de verwoording van de doelstelling bij. Het zakelijk plan 
(personeelsmanagement, IKZ, financieel meerjarenplan…) 
worden afgerond. We rapporteren in het team over de 
stand van zaken. De tekst wordt afgewerkt.
Oktober – Het educatieve team verfijnt de aangepaste 
verwoording van de doelstellingen. De lay-out van de tekst 
wordt voorbereid: de communicatieverantwoordelijke 
verzamelt stukken outcome en afbeeldingen. Tekstcorrec-
ties. Eind oktober bezorgen we de tekst aan de leden van de 
Algemene Vergadering.
November – De AV bespreekt het beleidsplan op 12 
november.

6.9. Panelgesprekken en gesprekken met 
sleutelfiguren

We voerden tussen september 2018 en april 2019 met heel 
wat mensen gesprekken over wat leeft in de regio, de 
positie van Vormingplus, de beleidskeuzes die voor ons 
liggen. Deze gesprekken verliepen allemaal in een open, 
opbouwende sfeer, en hebben sterk bijgedragen  aan de 
regio-analyse, de zelfevaluatie en de SWOART.
Het is onmogelijk (en ook niet zinvol) om van elk van deze 
gesprekken een uitgebreid, letterlijk verslag te maken. Het 
waren vertrouwelijke gesprekken met belangrijke stakehol-
ders, ze vormen een wederzijdse toetsing en ze legden mee 
de basis voor onze beleidskeuzes en toekomstige samen-
werking.

Inclusie en kwetsbare groepen

vrijdag 14 september 2018 - Gesprek met: Bart Hollevoet 
(coördinator Brugse Netwerk Vrijeteijdsparticipatie, lid van 
de AV van Vormingplus regio Brugge), Evelien Faes (me-
dewerker de Gempersteeg, reïntegratieproject van enkele 
grote psychiatrische ziekenhuizen in Noord-West-Vlaan-
deren), Tiny Scheipers (directeur Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen), Jo D’Haenens (vrijwilliger ATD-Vierde 
Wereld en vrijwilliger-coördinator Brugge Dialoogstad), 
Sabine Van Overloop (coördinator cluster Welzijn en Zorg 
OCMW-Brugge), Hilde Demuynck (educatief medewerker 
Vormingplus regio Brugge), Karl Duc (coördinator Vorming-
plus regio Brugge)

Duurzaamheid

dinsdag 27 november 2018 – Gesprek met: René De Molder 
(Klimaatpodium), Ans Dewolf (Natuurpunt Brugs Omme-

land), Cédric Depuydt (klimaatbeleid VVSG, Coopstroom 
cvba), Ine Plovie (Toekomst van Brugge), Nele Brewaeys 
(Noord-Zuiddienst Stad Brugge), Peter Clauwert (... stad 
Brugge), Saar Alliet (Cohousing), Lobke Vermeire (educatief 
medewerker Vormingplus regio Brugge), Karl Duc (coördi-
nator Vormingplus regio Brugge)

Etnisch-culturele minderheden

donderdag 28 maart – Gesprek met: Xantha Vansteenkiste 
(OpenSchool), Tine Dessein (FMDO), Patrick Ghillebert 
(Rode Kruis Opvangcentrum), Thomas Schorreel (Agent-
schap Integratie en inburgering), Tom Feys (Diversiteits-
dienst), Muriel Van Poelvoorde (OCMW Brugge, LOI), Hilde 
Demuynck (educatief medewerker Vormingplus regio 
Brugge), Karl Duc (coördinator Vormingplus regio Brugge)

Culturele- en regiopartners

vrijdag 17 mei 2019 – Gesprek met Pieternel Verbeke (cul-
tuurbeleidscoördinator Zedelgem), Liesbet Vandenbussche 
(bibliothecaris Zedelgem), Bram Gilté (cultuurbeleidscoördi-
nator Damme), Tine Verhaeghe (Cultuurdienst Blankenber-
ge), Lauranne Cleenwerck (Cultuurdienst Blankenberge), 
Pedro Oosterlynck (diensthoofd Vrije Tijd Knokke-Heist), 
Britt Schouppe (CC Scharpoord Knokke-heist), Steven Slos 
(cultuurbeleidscoördinator Brugge), Hilde Demuynck (edu-
catief medewerker Vormingplus regio Brugge), Griet Pro-
voost (educatief medewerker Vormingplus regio Brugge), 
Lobke Vermeire (educatief medewerker Vormingplus regio 
Brugge), Karl Duc (coördinator Vormingplus regio Brugge)

Individuele gesprekken met:

12/11/2018, Thomas Barbier, boekhandel De Reyghere, 
mede-organisator lezingen

13/11/2018, Annelies Demyttenaere, beleidsmedewer-
ker Oranje vzw

19/11/2018, Stefaan Lambrecht, beleidsmedewerker 
Zorgvereniging Brugge (ex-OCMW, verantwoordelijke o.a. 
dienstencentra)

27/11/18, Joost Goethals, directeur DKO Brugge, gewe-
zen lesgever Vormingplus

4/12/2018, Lies Vandenbroele, bibliothecaris Blanken-
berge

6/12/2018, Marec Zeghers, projectmedewerker Brugge-
Plus, lesgever Vormingplus

13/12/2018, Pedro Oosterlynck, diesthoofd Vrije Tijd 
gemeente Knokke-Heist

met deze typevragenlijst:
- Hoe evalueer je de samenwerking met Vormingplus in het 

recente verleden? (welke samenwerking, hoe lang al, hoe 
geëvolueerd…)

- Wanneer beschouw je samenwerking met vplus als 
geslaagd?

- Waar zit win-win-samenwerking? Waarin heb je onder-
steuning nodig?

- Heb je een zicht op onze decretale opdracht / taken / 
keuze van prioriteiten?

- Heb je een idee van op het minder zichtbare werk / pro-
jectwerk / 2e lijnswerk?
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- Hoe belangrijk vind je dat minder zichtbare werk? Is het 
helder waarvoor je op vplus een beroep kan doen (of 
niet)?

- Slaagt vplus er in te doen wat je verwacht dat vplus doet?
- Wat zou je als een “sleutelresultaat” omschrijven?
- Welke resultaten verwacht je dat vplus de komende jaren 

neerzet?
- Hoe schat je de positie van het SCW in, vandaag, in deze 

regio? Tegenover belendende sectoren, de rest van het 
middenveld, het onderwijs, de culturele sector, de lokale 
overheden…

- Is er nood aan een heldere “terreinverdeling”?
- Waar zitten er in jouw sector noden, overlappingen, kan-

sen, het gebrek aan samenwerking? En wat zou de rol van 
Vormingplus daarin kunnen zijn?

- Zijn er kansen / bedreigingen / opportuniteiten voor vplus? 
Intern (beperkte capaciteit team, ontbrekende kennis,te 
expliciet politieke opstelling of net niet maatschappelijk 
genoeg…?) of extern (braakliggend terrein, grote doel-
groep, ervaring, traditie en ”machinerie”?)

(Bij elk gesprek ook de ruimte laten om telkens in te gaan 
op de achtergrond / samenwerking / sectorverwachtingen 
van de gesprekspartner)…

6.10. Visie op impact

(Interne nota, najaar 2018)

Vormingplus maakte kennis met het concept “impact” op 
een studiedag van SoCius, in 2017. Marc Jans lichtte er 
zijn bevindingen toe, gebaseerd op het boek Peilen naar 
de impact van sociaal-culturele praktijken. Dat boek is 
aangekocht, en bevindt zich in de bib van Vormingplus. De 
vorming van SoCius werd op het educatieve team bespro-
ken. We herkennen ons werk in de driedeling output – 
outcome – impact.

We twijfelen niet aan de zinvolheid van alles wat we doen; 
onze sociaal-culturele kijk en missiegedreven aanpak staat 
daarvoor garant. Elke sociaal-culturele activiteit is waar-
devol. Dat waardevolle situeert zich minstens op het niveau 
van een individuele deelnemer, en dat is voor ons – als er 
geen bijkomende effecten zijn – ook al goed genoeg. Niet 
elke activiteit moet een “bijkomende impact” hebben. Dat 
is een na te streven doel, maar geen conditio sine qua non. 
Het is geen realistisch streven voor alle praktijken.

We blijven op de gekende manier de output registreren. 
Output is belangrijk, als monitor van de omvang van het 
werk, om de financiële situatie goed te kunnen opvolgen, 
om te rapporteren naar bestuur, partners en overheid. We 
kennen, onder meer dankzij het SISCA-rapportage-sys-
teem, onze output. We maken geen onderscheid tussen 
“op zichzelf staande” en “projectgerelateerde” activiteiten; 
geen enkele activiteit staat immers louter “op zich”. We 
vullen deze gegevens aan met cijfers en gegevens over het 
publieksbereik (via een publieksonderzoek, via rapportage 
over het bereik in projectwerk e.d.m.).

We brengen de outcome van ons werk in beeld. We ont-
wikkelen meer en betere instrumenten om de outcome vast 
te houden. We gaan tijdens de opmaak van de brochures, 
de website (projectpagina’s) of de jaarverslagen op zoek 
naar relevante verhalen. We verzamelen die verhalen bij 
projectpartners of schrijven ze zelf. We spreken partners en 
deelnemers aan. We beschouwen dit als een deel van de 
communicatieplanning.

We rapporteren meer en beter over outcome. We beschou-
wen outcome als een even belangrijk aspect van rappor-
tage als output. We plaatsen stukjes over outcome op de 
projectpagina’s op de website, in de programmabrochure, 
in de jaarverslagen e.d.m.
We zorgen dat in de jaarrapportage voor partners, bestuur 
en overheid persmap een minder cijfermatig beeld naar 
voor komt. We brengen wel output, maar kaderen dat in 
outcome. We behouden en versterken de ideeën van een 
“persmap” en “projectfiches” in de jaarrapportage.

Een contributie-visie op impact

Sociaal-cultureel werk en werken aan maatschappelijke 
verandering is per definitie lange-termijn-werk. We zijn er 
van overtuigd dat alle sociaal-cultureel werk, ook de prak-
tijken van Vormingplus, bijdragen aan een betere wereld.
Het is als praktijkwerkers niet onze opdracht of kunde om 
na te gaan of en zo ja op welke manier er op een weten-
schappelijk verantwoorde manier een link kan gelegd wor-
den tussen een sociaal-culturele praktijk en maatschap-
pelijke verandering of verbetering. Ons werk moet op het 
niveau van de sociaal-culturele praktijk beoordeeld worden 
op de zinvolheid van een praktijk voor de deelnemers, de 
partners, de maatschappij.
Impact verbinden we voor een deel ook met omvang: 
het bereiken van een groot, divers en zich vernieuwend 
publiek is belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke 
verandering. De praktijken van Vormingplus mogen niet in 
beperkt blijven tot een kleine, gesloten niche.
Ons werk heeft een voorbeeldfunctie in de regio. We zien 
dat de praktijken van Vormingplus vaak navolging vinden 
bij andere organisaties in de regio. Vormingplus pioniert 
bewust en geeft graag praktijken en ervaringen door. We 
beschouwen dat als een duidelijke contributie.
De impact van onze werking lezen we af uit de waardering 
die onze partners en stakeholders formuleren. Uit de panel-
gesprekken en gesprekken met sleutelfiguren blijkt dat zij 
onze maatschappelijke opstellingen kennen en apprecië-
ren, en dat de ondersteuning van het middenveld rond deze 
inhoudelijke speerpunten een positief verschil maakt. Uit 
de contacten met partners en de lokale politiek blijkt dat zij 
Vormingplus kennen en erkennen als een onafhankelijke, 
missiegedreven, professionele actor in het middenveld. 
De buitenwereld kent Vorminplus als een sociaal-culturele 
actor die co-creatief denkt en handelt, maar ook zegt waar 
het op staat als dat nodig is.
Niet alleen de praktijken en de inhoudelijke speerpunten 
van Vormingplus, maar ook de participatieve en co-creatie-
ve basishouding van Vormingplus dragen volgens ons bij tot 
de veranderende houding van partners en lokale overheden 
in de regio. Samen zoeken we naar een andere invulling 
van burgerschap en een andere manier van samenwerking 
tussen burger, overheid en middenveld.

6.11. Cijfergegevens 2015-2018, Sisca

Vormingplus meet haar output aan de hand van de SIS-
CA-richtlijnen. De evolutie van deze cijfers van 2015 tot en 
met 2018 is samengevat in een intern document, dat we hier 
weergeven.
We vragen om de cijfers met de nodige nuance te bena-
deren. De cijfers bevatten geen reliëf, er wordt enkel maar 
geteld. De cijfers houden geen rekening met de aard 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 
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is Vormingplus de initiator en drijvende kracht achter 
een praktijk, maar de betrokkenheid van Vorminglus kan 
variëren binnen een breed spectrum: van alles helemaal 
zelf in handen nemen tot enkel communicatief of logistiek 
meewerken en alles daartussen.
Vormingplus maakt bewust geen onderscheid tussen pro-
jectgerelateerde en niet-projectgerelateerde activiteiten, 
omdat geen enkele activiteit volledig op zichzelf bestaat en 
de definitie van een project vaag is. Het onderscheid tussen 
projectgerelateerde en niet-projectgerelateerde activiteiten 
heeft bovendien de bijklank van een waardeoordeel. Een 
waardeoordeel over een praktijk kan je echter niet baseren 
op methode.
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.
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6.12. Tabellen personeelsinfo

Personeelsorganigram

Coördinatie (100%)

Karl Duc (100%)
Algemene coördinatie: eindverantwoordelijke zakelijk en educatief beleid, contact met bestuur, vertegenwoordiging
Ondersteunende taken: ICT, IKZ, infrastructuur
Educatieve taken: eindverantwoordelijke netwerking, specialisatie etnisch-culturele minderheden, contacten in ge-
meenten Knokke-Heist, Torhout, Zedelgem en Zuienkerke.

Educatief team (240%)

Griet Provoost (80%)
Educatieve taken: Cultuur, Erfgoed, 
contacten in gemeenten Jabbeke en 
Oostkamp
Ondersteunende taken: communicatie

Hilde Demuynck (80%)
Educatieve taken: creativiteit, lifesty-
le, specialisatie kwetsbare groepen, 
contacten in gemeente Blankenberge

Lobke Vermeire (80%)
Educatieve taken: maatschappij, 
duurzaamheid, burgerschapsvorming, 
digitale geletterdheid, contacten in 
gemeenten Damme en Beernem
Ondersteunende taken: ICT

Administratief team (200%)

Annick Sibiet (50%)
Deelnemersadministratie

Antje Oenema (50%)
Back-office projectwerk, ICT, deelne-
mersadministratie

Heidi Vyvey (100%)
Boekhouding, uitvoerende planning 
thema Creatief, deelnemersadminis-
tratie

Logistiek team (180%)

Debbie Bussens (80%)
Ontvangst daggroepen vplushuis, onderhoud gebouw 
(klaarzetten lokalen, poetwerk)

Peter Braem (100%)
Ontvangst avondgroepen in Vplushuis, onderhoud 
vplushuis (klaarzetten lokalen, kluswerk), avond- en week-
endpermanenties
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Personeelsorganigram naar soort werk

in %

Karl Duc
Coördinatie, IT, etnisch-culturele minderheden, gemeenten Knokke-Heist, 
Torhout, Zedelgem en Zuienkerke. 

10 20 20 50 - 100

Hilde Demuynck
Creativiteit en lifestyle, kwetsbare groepen, gemeente Blankenberge

20 20 30 10 - 80

Griet Provoost
Cultuur en erfgoed, communicatie, gemeenten Jabbeke en Oostkamp

25 25 5 25 - 80

Lobke Vermeire
Thema’s politiek, filosofie, duurzaamheid, IT, gemeenten Damme en Beernem.

35 35 - 10 - 80

Annick Sibiet
Deelnemersadministratie

- - - - 50 50

Antje Oenema
Deelnemersadministratie, IT, back-office projectwerk

- 25 - - 25 50

Heidi Vyvey
Creativiteit, deelnemersadministratie, boekhouding

20 - - 50 30 100

Peter Braem
Gebouw, avond- en weekendpermanenties, ontvangst avondgroepen

- - - - 100 100

Debbie Bussens
Onderhoud gebouw, ontvangst daggroepen

- - - - 80 80

Totaal 110 125 55 145 285 720
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Personeelsverloop 2015-2019

medewerker in dienst uit dienst VTE 2018 aantal maanden in dienst

2018 2017 2016 2015

Abdalmir Abd 2016 2016 - - - 2 -

Bream Peter 2004 - 1 12 12 12 22

Busens Debbie 2010 - 0,8 12 12 12 12

Deckers Anke 2015 2015 0,5 - - - 2,5

Demeyer Bert 2016 2017 - - 3 4,5 -

Demuynck Hilde 2003 - 0,8 12 12 12 12

Duc Karl 2003 - 1 12 12 12 12

Oenema Antje 2013 - 0,5 12 12 12 12

Provoost Griet 2008 - 0,8 12 12 12 12

Sibiet Annick 2003 - 0,5 12 12 12 12

Vermeire Lobke 2014 - 0,8 12 12 12 12

Vyvey Heidi 2003 - 1 12 12 12 12
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6.13. Bronnenlijst

Ongepubliceerde bronnen
– Dataset Steunpunt Data en Analyse van de Provincie 
West-Vlaanderen, september 2018.
– Panelgesprek “Inclusie en kwetsbare groepen”, vrijdag 
14 september 2018
– Panelgesprek “Duurzaamheid”, dinsdag 27 november 
2018
– Panelgesprek “Etnisch-culturele minderheden”, donder-
dag 28 maart
– Panelgesprek met Culturele- en regiopartners, vrijdag 17 
mei 2019
– Individuele gesprekken met sleutelfiguren

op 12 november 2018 (Thomas Barbier, boekhandel De 
Reyghere)
op 13 november 2018 (Annelies Demyttenaere, be-
leidsmedewerker Oranje vzw)
op 19 november 2018 (Stefaan Lambrecht, beleidsmede-
werker Zorgvereniging Brugge/OCMW)
op 27 november 18 (Joost Goethals, directeur DKO 
Brugge)
op 4 december 2018 (Lies Vandenbroele, bibliothecaris 
Blankenberge)
op 6 december 2018 (Marec Zegher, projectmedewerker 
BruggePlus)
op 13 december 2018 (Pedro Oosterlynck, diensthoofd 
Vrije Tijd gemeente Knokke-Heist)

– Gebruikersonderzoek Vormingplus 2005 (bacheloroplei-
ding Bedrijfsmanagement-Marketing HOWEST)
– Publieksbevraging Vormingplus 2014, eigen onderzoek
– Publieksonderzoek Vormingplus november 2018, Publiq

Gepubliceerde bronnen
– De West-Vlaamse kansarmoedeatlas, Gemeentelijke 
steekkaarten, Steunpunt Data en Analyse, Provincie 
West-Vlaanderen, 2017
– Lokale inburgerings- en integratiemonitor, editie 2018, 
https://www.statistiekvlaanderen.be/monitor-lokale-inbur-
gering-en-integratie
– West-Vlaanderen ontcijferd. Sociaal-economisch profiel 
van de provincie. Editie 2018. POM West-Vlaanderen.
– Participatie in Vlaanderen. 1 Basisgegevens van de parti-
cipatiesurvey 2014. John Lievens e.a. Acco Leuven 2015
– Participatie in Vlaanderen. 2 Eerste analyses van de parti-
cipatiesurvey 2014. John Lievens e.a. Acco Leuven 2015
– Het deelnemers- en participatieprofiel aan sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk. Lode Vermeersch, Anneloes 
Vandenbroucke, Socius Brussel, Hiva Leuven, 2010
– De betekenis van sociaal-culturele praktijken. Frank 
Cockx, Hanne Bastiaensen, Socius, Brussel, 2010
– Leren in beeld brengen. Een praktijkboek voor vormingsin-
stellingen. Gie Van den Eeckhaut, Socius, 2009
– Innovatie, tussen traditie en toekomst. Frank Cockx, Marc 
Jans, Socius, Brussel, 2010
– De functies van Sociaal-Cultureel werk. Frank Cockx, 
Socius, Brussel, 2010
– Peilen naar de impact van sociaal-culturele praktijken. 
Mieke Berghmans e.a., Socius, Brussel, 2014
– Burgerbevraging over het lokaal cultuurbeleid, Werk-
groep Cultuurcontentement / De Federatie e.a., 2018
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