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1.   Voorwoord   
  
  

Hoe   rapporteer   je   over   een   jaar   als   2020?   
  

De   werking   van   Vormingplus   draaide   begin   2020   op   volle   toeren:   de   publieksbelangstelling   
voor   het   open   aanbod   was   groot,   we   waren   op   vele   terreinen   aan   de   slag   met   projecten,   de   
samenwerking   met   onze   partner   liep   gesmeerd.   
  

Maar   vanaf   13   maart   2020   was   alles   anders.   Het   samenbrengen   van   mensen   is   onze   
belangrijkste   opdracht,   en   net   dat   kon   niet   meer.   We   willen   mensen   kansen   bieden   om   
elkaar   te   ontmoeten,   van   elkaar   te   leren,   de   verbondenheid   tussen   elkaar   te   vergroten   en   
samen   stappen   zetten   om   iets   aan   de   wereld   te   verbeteren.   
  

Voor   iedereen   -   bestuurders,   team,   lesgevers,   freelancers,   vrijwilligers   -   was   2020   een   
aaneenschakeling   van   afgelasten,   bijstellen,   uitstellen,   online   werken   en   het   team   bijeen   
houden,   tobben   over   hoe   we   het   financieel   zouden   overleven,   het   contact   met   partners   en   
publiek   proberen   vast   te   houden,   toch   weer   een   beetje   live   proberen   te   werken,   weer  
afgelasten,   uitstellen   en   online   te   doen   wat   kan.   
  

Onze   motivatie   en   ons   doorzettingsvermogen   zijn   flink   op   de   proef   gesteld.   Toch   zijn   we   er   in   
geslaagd   om   de   werking   verder   te   zetten.   We   hebben   snel   een   deel   van   de   werking   online   
kunnen   brengen.   We   hebben   samen   met   de   collega’s   van   de   andere   Vomringpluscentra   het   
project   “Vitamine   T”   in   gang   geduwd.   We   hebben   extra   aandacht   besteed   aan   onze   
communicatie   met   het   publiek   om   de   banden   niet   te   laten   verslappen.   Uit   de   cijfers   blijkt   ook   
dat   we   ons   hard   hebben   ingespannen   om   het   contact   met   ons   netwerk   te   behouden.   
  

De   Vlaamse   en   federale   regering   hebben   ons   voor   ernstige   financiële   problemen   behoed,   en   
we   danken   hen   daarvoor.   Dankzij   tijdelijke   werkloosheid,   het   vlaams   
beschermingsmechanisme   en   de   (onaangekondigde)   terugbetaling   van   de   rsz-bijdragen   
konden   we   inkomsten   en   uitgaven   op   elkaar   blijven   afstellen.   Zonder   deze   maatregelen   
waren   we   diep   in   het   rood   gegaan:   van   de   inkomsten   uit   het   sociaal-cultureel   werk   bleef   nog   
niet   eens   een   kwart   over,   een   verlies   van   meer   dan   200.000€.   
  

Ja,   we   hebben   schade   opgelopen.   Met   name   het   vernieuwen   van   samenwerking,   het   
realiseren   van   projecten   en   de   werking   met   kwetsbare   groepen   hadden   het   lastig.   Maar   
gelukkig   staat   de   organisatie   staat   klaar   om   na   de   corona-crisis   weer   te   doen   wat   we   moeten   
doen:   mensen   samenbrengen.   Op   naar   een   beter   2021.   
  
  

het   team   van   Vormingplus   regio   Brugge      
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Op    www.avansa-brugge.be/beleid    vind   je   alle   recente   beleidsdocumenten:   
  

  

Wij   zijn   Vormingplus   

Een   leesbare   versie   van   het   Beleidsplan   2016-2020.   

  

  

Voortgangsrapport   2018  

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

  

Jaarrapport   2019   

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

  

Jaargangsrapport   2020   

Dit   document,   een   beknopte   beschrijving   van   de   werking   in   2020.   

  

Beleidsplan   2021-2025   

Het   beleidsplan   voor   de   nieuwe   beleidsperiode,   zoals   ingediend   bij   het   ministerie   van   
Cultuur,   eind   2019.      
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2.   Vormingplus   in   kerncijfers   2020  
  

Het   team   en   het   netwerk   van   Vormingplus   in   2020   
Vormingplus   is   een   professionele   organisatie   met   een   sterk   bestuur,   een   breed   netwerk   en   
een   grote   equipe   geëngageerde   en   deskundige   mensen   op   het   terrein:   

31    bestuurders   
7,2    professionele   krachten   
233    freelancers   
66    vrijwilligers   
246    netwerkcontacten   
41    vertegenwoordigende   deelnames/contacten   

De   activiteiten   van   Vormingplus   in   2020   
278    activiteiten   
waarvan    44   online   activiteiten   
goed   voor    839    sessies   
goed   voor    2071,5    vormingsuren   
50,09%    van   de   geplande   activiteiten   is   doorgegaan   

De   activiteiten   zijn   thematisch   divers:   
17,63%   Computer   en   techniek   
21,58%   Creativiteit   en   hobby's   
25,90%   Cultuureducatie   
2,88%   Gezondheid   en   zorg   
6,83%   Interculturele   vorming   
8,99%   Milieu   en   natuur   
5,40%   Persoon   en   relaties   
8,27%   Samenleving   
1,44%   Voeding   
1,08%   Zingeving,   religie   en   filosofie   
en   15,83%   van   deze   activiteiten   vindt   online   plaats   

Het   publiek   en   de   communicatiekanalen   van   Vormingplus   in   2020   
5.136     deelnames   
1.345    verschillende   personen   namen   deel   
1.241    mensen   waren   nieuwe   deelnemers   (*)   
17.250    abonnees   op   de   elektronische   nieuwsbrief   

  
(*)   we   hanteren   hierbij   de   “enge”   definitie:   personen   die   nog   niet   gekend   waren   in   de   database   voor   2020,   niet   de   
“ruime”   sisca   definitie   

  
Meer   cijfers   vind   je   in   bijlage   7.2.   “Cijfergegevens   SISCA”.   
We   vergelijken   in   deze   bijlage   de   cijfers   voor   de   jaren   2015   tot   en   met   2020.      
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3.   Beleidsplan   2021-2025,   visitatie   en   beoordeling   
  

De   nieuwe   beleidsperiode   2021-2025   is   de   eerste   in   het   nieuwe   decreet   sociaal-cultureel   
werk.   De   regelgeving   is   op   een   aantal   punten   grondig   veranderd.   Het   zou   ons   te   ver   leiden   
om   de   inhoudelijke   en   vormelijke   veranderingen   op   te   sommen,   je   kan   daarvoor   de   websites   
van   het   ministerie   van   cultuur,   ondersteuningsinstituut   SoCius   of   belangenbehartiger   de   
Federatie   raadplegen.   We   beperken   ons   hier   tot   een   opsomming   van   de   zogenaamde   
“beoordelingselelementen”,   een   “afvinklijst”   van   criteria   waaraan   de   Vormingpluscentra   
moeten   voldoen.   
  

De   beoordelingselementen   voor   regionale   sociaal-culturele   organisaties:   
  

Inhoudelijke   beoordelingselementen   
1.   De   bijdrage   van   de   missie   en   de   visie   van   de   sociaal-culturele   organisatie   aan   het   doel   van   
het   decreet.   
2.   De   relatie   van   de   missie   en   de   visie   van   de   sociaal-culturele   organisatie   tot   de   actuele   
maatschappelijke   context   die   ze   zelf   omschreven   heeft.   
3.   De   bijdrage   van   de   sociaal-culturele   volwassenenorganisatie   aan   de   realisatie   van   de   drie   
sociaal-culturele   rollen.    
4.   De   strategische   en   operationele   doelstellingen   van   de   sociaal-culturele   
volwassenenorganisatie.   
5.   De   uitwerking   van   de   vier   sociaal-culturele   functies.   
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.   
7.   Een   gesubsidieerde   werking   die   zich   grotendeels   afspeelt   binnen   de   vrije   tijd.   
8.   De   werking   voor   het   brede   publiek   en   de   keuzes   daarin   op   het   vlak   van   gemeenschappen,   
doelgroepen   of   kansengroepen.   
9.   De   plaats   van   vrijwilligers   in   de   organisatie   en   de   manier   waarop   ze   betrokken   en   
ondersteund   worden.   
  

Zakelijke   beoordelingselementen   en   -criteria   
1.   Een   geïntegreerd   zakelijk   kwaliteits-   en   financieel   meerjarenbeleid   
2.   De   toepassing   van   de   principes   van   goed   bestuur   
3.   De   afstemming   tussen   het   voormelde   inhoudelijke   en   zakelijke   deel   van   het   beleidsplan   

  
Het    beleidsplan    moet   uitvoerig   ingaan   op   elk   van   deze   punten,   die   vaak   weer   bestaan   uit   
meerdere   elementen.   Het   was   voor   ons   een   flinke   opdracht   om   -   bovenop   de   gewone   
werking   -   de   finesse   van   het   nieuwe   decreet   te   doorgronden,   ons   de   nieuwe   manier   van   
beleidsplanning   eigen   te   maken   en   een   sterk   en   volledig   beleidsplan   te   schrijven   dat   zo   
nauw   mogelijk   aansluit   bij   de   reële   werking.   Dat   proces   is   aangestuurd   door   een   
beleidsplanteam,   bestaande   uit   mensen   van   de   Raad   van   Bestuur   en   het   team.   Het   plan   is   
geïnspireerd   door   gesprekken   en   denkoefeningen   met   stakeholders,   in   het   beleidsplanteam   
en   het   educatieve   team   is   het   verder   uitgewerkt   en   uiteindelijk   door   de   coördinator   op   papier   
gezet.   Het   plan   lag   op   1   april   2019   in   de   postbus   van   de   minister   van   cultuur.   
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“Wij   zijn   Vormingplus”   is   een   gemakkelijker   leesbare   versie   van   ons   beleidsplan   2016-2020.   We   plannen   
een   heruitgave   van   deze   brochure,   in   de   loop   van   2021,   waarin   we   onze   plannen   op   de   beleidsperiode   
2021-2025   uit   de   doeken   doen.   

  
Op   3   februari   2020   kwam   een    visitatiecommissie    op   bezoek.   In   die   visitatie   werd   in   één   
klap   de   werking   in   de   voorbije   beleidsperiode   geëvalueerd   en   het   beleidsplan   voor   de   
komende   periode   tegen   het   licht   gehouden.   De   commissie   formuleerde   een   pre-advies   waar   
Vormingplus   formele   opmerkingen   kon   bij   formuleren,   en   midden   juli   viel   het   definitieve   
advies   in   de   bus.   
  

Het    advies    van   de   visitatiecommissie,   dat   door   de   minister   is   bevestigd,   was    “positief   met   
één   aanbeveling ”.   Het   rapport   is   dus   lovend,   maar   formuleert   enkele   “verbetersuggesties”   
en   één   “dwingende   aanbeveling”.   Op   zo’n   aanbeveling   dien   je   in   het   voortgangsrapport   dat   
halverwege   de   beleidsperiode   moet   worden   ingediend   (in   april   2023)   grondig   in   te   gaan:   wat   
is   er   gedaan   om   de   vastgestelde   tekortkoming   aan   te   pakken?   
  

Aspecten   waar   de   werking   (en   de   verwoording   ervan)   geprezen   worden,   zijn:   de   integratie   
van   de   missie   en   de   visie,   de   context-   en   regioanalyse,   de   grondige   kennis   van   de   regio   en   
de   relevantie   van   de   aanwezigheid   over   de   hele   regio,   de   complementariteit   van   de   werking,   
de   vervulling   van   de   sociaal-culturele   rollen   en   functies,   de   visie   op   samenwerking   en   
netwerking,   de   werking   met   vrijwilligers   en   freelancers,   het   publieksbereik,   de   werking   voor   
kwetsbare   groepen,   de   kwaliteitszorg,   het   bestuur   van   de   organisatie,   het   personeelsbeleid,  
het   financiële   beleid.    We   voelen   ons   gesterkt   in   de   inhoudelijke   lijnen   zoals   we   die   
sinds   2015   hebben   uitgezet   en   in   de   werking   zoals   we   ze   hebben   vormgegeven.   
  

De    verbetersuggesties    worden   als   volgt   geformuleerd:     
”Wat   betreft   de   missie   en   visie   van   Vormingplus   regio   Brugge,   raadt   de   commissie   aan   om   
de   concretisering   van   haar   missie   en   visie   niet   alleen   tot   uiting   te   laten   komen   in   haar   
praktijken   maar   die   concretisering   ook   meer   te   expliciteren   in   de   documenten.   
Vervolgens   moedigt   de   commissie   Vormingplus   regio   Brugge   aan   meer   concreet   te   
expliciteren   welke   impact   de   organisatie   nastreeft   in   de   verschillende   onderdelen   van   de   
werking.   
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De   commissie   stelt   vast   bij   het   lezen   van   het   beleidsplan   2021-2025   dat   de   strategische   en   
operationele   doelstellingen   weinig   impactgedreven   geschreven   zijn.   Ze   raadt   de   organisatie   
aan   om   deze   meer   impactgedreven   te   formuleren.   
Wat   de   functies   betreft,   suggereert   de   commissie   aan   Vormingplus   regio   Brugge   om   de   
cultuurfunctie   meer   ruimte   te   geven   en   expliciet   als   een   volwaardige   functie   te   zien   in   plaats   
van   als   een   uitvloeisel   van   de   leerfunctie.   
De   commissie   is   van   mening   dat   freelancers,   gezien   hun   belang   in   de   organisatie,   
prominenter   in   beeld   mogen   komen   als   afzonderlijk   benoemde   groep   in   de   documenten.  
Wat   betreft   de   bestuursorganen   moedigt   de   commissie   Vormingplus   regio   Brugge   aan   om   te   
onderzoeken   hoe   in   de   toekomst   voor   de   bestuursorganen   leden   kunnen   worden   
gerekruteerd   met   een   meer   divers   profiel   inzake   expertise,   etnische-culturele   en   
sociaaleconomische   achtergrond.”   
  

De    aanbeveling    wordt   als   volgt   omschreven:   
“ De   commissie   beveelt   Vormingplus   regio   Brugge   aan   om   werk   te   maken   van   de   
afstemming   tussen   het   inhoudelijke   en   zakelijke   deel   van   het   beleidsplan:   enerzijds   door   te   
verantwoorden   hoe   ze   de   financiën,   mensen   en   middelen   zal   inzetten   ter   realisatie   van   de   
strategische   en   operationele   doelstellingen   en   anderzijds   door   aan   te   geven   hoe   ze   de   
afstemming   tussen   het   inhoudelijk   en   zakelijk   deel   opvolgt,   evalueert   en   eventueel   bijstuurt. “   
  

Grosso   modo   zijn   we   het   eens   met   deze   opmerkingen.   Men   duidt   aan   waar   de   minder   sterke   
punten   van   Vormingplus   regio   Brugge   zitten,   zij   het   in   naar   ons   gevoel   in   te   strenge   
bewoordingen   en   zonder   voldoende   rekening   te   houden   met   de   context   en   de   vooruitgang   
die   de   voorbije   jaren   al   gemaakt   is.   
  

We   vinden   de   manier   waarop   de   visitatiecommissie   het   begrip   “impact”   hanteert   
problematisch.   Dat   begrip   is   pas   onlangs   in   onze   sector   geïntroduceerd   en   naar   onze   
mening   maakt   de   decreetgever   onvoldoende   duidelijk   wat   ze   met   impact   bedoelt   en   hoe   het   
begrip   in   het   sociaal-cultureel   werk   vorm   zou   moeten   krijgen.   Mede   daardoor   kwam   het   
tijdens   het   visitatiegesprek   rond   dit   punt   tot   een   spraakverwarring,   die   door   een   op   dit   punt   
gebrekkig   woordelijk   verslag   niet   wordt   opgehelderd.   Daarnaast   vinden   we   dat   de  
decreetgever   en   de   visitatiecommissie   zich   bijzonder   top-down   opstellen   en   vanuit   een   
eenzijdige   management-aanpak   redeneert.   Het   omschrijven   van   visie,   het   duiden   van   hoe   
processen   worden   geïnitieerd   en   opgevolgd,   het   benoemen   van   impact   en   indicatoren,   het   
aangeven   van   de   middelen   die   voor   elke   doelstelling   worden   voorzien…   Dit   lijkt   ons   te   
eenzijdige   voor   een   kleine,   doorzichtige   organisatie   met   amper   2,4   VTE   educatieve   kracht   
en   een   beperkte   managementcapaciteit.   De   kwantiteit,   de   diversiteit   en   de   kwaliteit   van   onze   
sociaal-culturele   praktijken   is   te   weinig   erkend.   
  

Vormingplus   regio   Brugge   ervaart   het   nieuwe   decreet   als   een   nobele   poging   van   
inspirator-decreetgever   Sven   Gatz   om   het   sociaal-cultureel   werk   verder   te   
professionaliseren   en   te   verankeren,   maar   ook   als   een   verzwaring   van   de   planlast   en   een   
stap   te   ver   in   de   “vermanaging”   van   onze   sector.   Dat   gaat   in   een   kleine   organisatie   ten   koste   
van   de   reële   werking:   de   overhead   wordt   groter.   We   hebben   het   beleidsplan   en   de   visitatie   
ervaren   als   een   “examen   beleidsplanschrijven”.   Door   de   keuze   van   de   decreetgever   en   de   
bijhorende   regioafbakening   -   waarin   wij   geen   inspraak   hadden   -   is   de   regio   Brugge   de   
kleinste   Vormingplusregio   met   de   kleinste   subsidie.   Daardoor   wordt   het   een   lastige   klus   om   
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op   de   vele   terreinen   waarop   we   moeten   inhoudelijk   actief   zijn   te   presteren   en   daarnaast   ook   
nog   op   al   de   terreinen   die   de   beoordelingselementen   omvatten,   de   theoretische   omkadering   
te   overzien,   toe   te   passen   in   de   werking   en   juist   te   presenteren   in   de   beleidsdocumenten.   
  

Ook   het   feit   dat   Vormingplus   regio   Brugge   de   eerste   was   om   de   nieuwe   beleidsperiode   
gevisiteerd   te   worden   en   dat   we   ons   dus   niet   konden   baseren   op   de   ervaringen   van   de   
collega’s,   zien   we   als   iets   dat   niet   in   ons   voordeel   heeft   gespeeld.   
  

Wat   we   er   ook   van   vinden,   we   zullen   de   komende   jaren   werk   moeten   maken   van   de   
opmerkingen   en   de   aanbeveling.     Dat   betekent   dat   we   ons   moeten   op   organiseren.   We   zijn   al   
een   tijd   bezig   met   dat   proces,   sinds   2015   met   name,   en   we   gaan   er   mee   door.   We   
ondernemen   een   aantal   zaken   om   ons   schaalnadeel   te   compenseren,   en   om   de   
management-eisen   te   kunnen   nakomen:   

*   we   herschikken   intern   de   taken:   we   maken   meer   tijd   vrij   voor   educatief   en   beleidsmatig   
werk,   ten   koste   van   uitvoerend   en   administratief   werk,     
*   we   werken   aan   de   aanwezige   compententie-profielen:   in   dezelfde   richting,   dus   meer   
educatief   en   beleidsmatig   en   minder   administratief   en   uitvoerend;   
*   we   scholen   ons   verder   bij   in   functie   van   de   organisatienoden;   
*   we   zoeken   samenwerking   waar   mogelijk   en   zinvol,   we   stellen   ons   wat   dit   betreft   niet   
passief   op;   
*   we   besteden   waar   mogelijk,   zinvol   en   betaalbaar   taken   uit   om   het   tekort   aan   kennis   en   
capaciteit   op   te   vangen;   ook   hier   stellen   we   ons   niet   passief   op.   

  
In   de   tweede   helft   van   2020   zijn   we   begonnen   met   het   stapsgewijs   aanpakken   van   de   
omschreven   tekorten.   De   visie   op   de   Cultuurfunctie   is   herschreven.   We   hebben   onze   visie   
over   de   positie   van   de   freelancers   uitgeschreven   in   een   beleidstekst.   We   starten   -   als   de   
omstandigheden   het   toelaten   -   begin   2021   aan   een   traject   onder   begeleiding   van   SoCius   om   
na   te   denken   over   impact,   het   herformuleren   van   de   operationele   doelen   en   de   indicatoren,   
het   zichtbaar   maken   van   de   band   tussen   financiën   en   doelstellingen.   We   beschouwen   deze   
zaken   als   één   lange   ketting   die   we   samen   moeten   aanpakken.   We   bereiden   ons   voor   om   
vanaf   2021-2022   de   werking   anders   te   omschrijven   en   er   op   de   gewenste   manier   over   te   
rapporteren   in   het   Voortgangsrapport   2023.   
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4.   In   de   kijker   
  

4.1.   De   impact   van   Corona   op   de   werking   van   Vormingplus   

  

Rijden   met   de   handrem   op   

Dat   de   corona-crisis   onze   werking   dooreen   heeft   gegooid,   hoeven   we   niet   uit   te   leggen.   We   
maken   even   een   overzicht   van   een   bijzonder   jaar.   

Tot   12   maart   2020   verliep   alles   normaal.   We   zaten   wat   betreft   aantal   deelnames   en   aantal   
activiteiten   op   de   lijn   van   de   vorige   jaren.   Vanaf   13   maart   viel   alles   stil.   De   
programmabrochure   voor   de   lente   (april-juni)   werd   geleverd,   maar   nooit   verzonden.   Dat   
wordt   een   collectors-item,   die   niet-verzonden   brochure.   

In   de   tweede   helft   van   mei   vonden   de   eerste   online-activiteiten   plaats;   voor   eind   juni   hadden   
er   al   16   plaatsgevonden.   Tegelijk   hebben   we   de   aanzet   gegeven   om   met   de   collega’s   van   
andere   Vormingpluscentra   de   online-reeks   “Vitamine   T(oekomst)”   uit   te   bouwen.   

Eind   juni   vonden   opnieuw   enkele   live-activiteiten   plaats.   Het   ging   om   het   afwerken   van   
enkele   cursussen   met   kleine   groepen   die   midden   maart   waren   afgebroken.   

In   de   periode   tussen   juni   en   oktober   hebben   we   een   extra   inspanning   gedaan   om   
buitenactiviteiten   te   organiseren,   onder   meer   rond   natuur   en   erfgoed.   (De   plots   opgelegde   
extra   beperking   opgelegd   door   de   stad   Brugge   dat   alle   buitenactiviteiten   maar   met   maximaal   
15   mensen   konden   doorgaan,   ook   op   rustige   plaatsen,   zorgde   voor   extra   gedoe…).   

We   hadden   een   voorzichtig,   maar   relatief   normaal   programma   georganiseerd   voor   het   
najaar,   met   inachtneming   van   de   beperkende   maatregelen.   Vooral   de   beperking   van   het   
aantal   deelnemers   speelde   ons   parten.   In   augustus-oktober   kon   een   flink   deel   van   dat   
programma   plaatsvinden,   zij   het   dat   we   door   die   beperking   niet   batig   konden   werken.   
Parallel   een   online   aanbod   uitgewerkt.   

Vanaf   eind   oktober   ging   alles   opnieuw   op   slot   en   sindsdien   is   online   werken   de   enige   
mogelijkheid.   

  

De   Corona-crisis   maakt   de   interpretatie   van   de   cijfers   complexer.     

Uit   de   cijfers   in   hoofdstuk   2   (“Vormingplus   in   kerncijfers”)   en   bijlage   7   (de   “SISCA-cijfers”)   
blijkt   het   aantal   activiteiten   ongeveer   de   helft   lager   ligt   dan   in   vorige   jaren.    Zowat     de   helft   
van   de   activiteiten   is   geannuleerd,   ook   het   aantal   deelnames   is   gehalveerd.   

Dat   zijn   geen   leuke   cijfers.   Onze   werking   is   voor   een   groot   stuk   onmogelijk   geweest.   Als   je   
de   zaken   bekijkt   vanuit   “deelnemersuren”,   zou   de   situatie   wellicht   nog   een   stukje   erger   zijn   
(deelnemersuren   zijn   het   aantal   deelnemers   maal   het   aantal   sessies).   Heel   wat   cursussen   
en   activiteiten   met   meerdere   sessies   zijn   ingekort   en   dus   niet   bij   de   geannuleerde   
activiteiten   geteld.   Het   aantal   ingekorte   activiteiten   is   in   de   chaos   van   het   moment   niet   
precies   bijgehouden,   maar   we   schatten   het   toch   op   ongeveer   honderd   activiteiten.   
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Er   zijn   ook   lichtpuntjes.   Het    publieksbereik    is   iets   minder   sterk   teruggevallen.   We   zijn   er   
trots   op   dat   we   ondanks   de   moeilijkheden   toch   weer   een   groot   publieksbereik   hebben:   we   
hebben   5136   deelnames   genoteerd,   tegenover   iets   minder   van   10.000   in   de   voorgaande   
jaren.   We   hebben   opnieuw   heel   wat   nieuwe   mensen   bereikt:   1241   mensen,   tegenover   
ongeveer   1800   tot   2000   mensen   in   de   voorgaande   jaren.   Het   succes   van   het   online-aanbod   
speelt   daar   zeker   in   mee:   voor   een   lezing   door   Christophe   Busch   schreven   344   mensen   zich   
in,   voor   een   gesprek   over   vluchtelingen   158,   de   drie   activiteiten   in   het   kader   van   Vitamine   T   
bereikte   ook   telkens   meer   dan   100   mensen.   In   die   groepen   zaten   heel   wat   nieuwe   
deelnemers.   

  

  
Freelancer   Bart   Merlevede   geeft   kleine   optredens,   in   de   donkerste   dagen   van   de   lockdown,   via   de   
facebook-pagina   van   Vormingplus   

  

Wat   niet   is   stilgevallen,   is   onze    netwerking .   Uit   de   registratie   van   het   aantal   contacten   
(gesprekken,   deelnames   aan   projectgroepen,   vertegenwoordigende   activiteiten)   blijkt   dat   dit   
niet   is   gedaald,   maar   zelfs   lichtjes   gestegen.   Er   waren   maar   liefst    287   netwerkcontacten ,   
dat   zijn   er    gemiddeld   5,5   contacten   per   week ,   uitgevoerd   door   4   mensen,   samen   3,4   VTE.   
Dat   is   een   enorm   cijfer,   omdat   het   naast   en   bovenop   het   dagelijkse,   uitvoerende   werk   komt.   
Het   gaat   voor   alle   duidelijkheid   niet   over   telefoontjes,   maar   enkel   om   echte   bijeenkomsten   
en   gesprekken.   We   hebben   hard   ingezet   op   het   onderhouden   van   het   overleg   met   partners   
en   gelijkgestemde   organisaties,   enerzijds   om   de   werking   aan   te   passen   aan   de   
omstandigheden   en   anderzijds   om   de   voeling   niet   kwijt   te   geraken   en   klaar   te   staan   voor   de  
periode   na   de   corona-crisis.   

Ook   financieel   is   2020   een   rollercoaster   geweest.   In   maart-april   zag   de   financiële   horizon   er   
bijzonder   slecht   uit.   Vormingplus   haalt   een   flink   deel   van   haar   werkingsmiddelen   uit   het   
sociaal-cultureel   werk.   In   2019   bijvoorbeeld,   had   Vormingplus   277.002,66€    eigen   
inkomsten    (posten   70   en   74),   goed   voor    31,34%   van   de   totale   inkomsten .   De   
sociaal-culturele   werking   is   batig,   we   hebben   die   inkomsten   nodig   om   de   begroting   in   
evenwicht   te   houden.   Plotseling   waren   er   voor   onbepaalde   tijd   geen   inkomsten   meer;   de   
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eigen   inkomsten   vielen   terug   tot   op   21%   van   2019.   We   konden   niet   anders   dan   onze   
deelnemers   volledig   vergoeden   bij   annulatie   van   (een   deel   van)   hun   activiteit.   Het   was   
onduidelijk   of   en   op   welke   manier   onze   freelancers   voor   hun   inkomstenverlies   zouden   
gecompenseerd   worden.   
  

Het   heeft   even   geduurd   voor   het   duidelijk   werd   op   welke   steunmaatregelen   Vormingplus   en   
de   freelancers   die   voor   ons   werken   zouden   kunnen   rekenen.   Al   in   het   voorjaar   stelde   de   
minister   van   Cultuur   dat   de   subsidies   voor   het   lopende   jaar   volledig   zouden   worden   
uitbetaald,   ook   al   ligt   de   werking   noodgedwongen   geheel   of   gedeeltelijk   stil.   Er   werd   ook   een   
corona-sluitingspremie    aangekondigd   voor   bedrijven   en   organisaties   die   verplicht   moesten   
sluiten.   VLAIO   vond   eerst   dat   Vormingplus   niet   aanmerking   kwam   voor   de   sluitingspremie,   
maar   na   de   tussenkomst   van   de   Federatie,   de   belangenbehartiger   van   het   sociaal-cultureel   
werk,   konden   we   er   toch   een   beroep   op   doen.   In   drie   schijven   is   deze   premie   goed   voor   
8800€.   In   het   najaar   werden   de   Vlaamse   steunmaatregelen   omgevormd   tot   het    Vlaams   
beschermingsmechanisme ,   een   vergoeding   voor   bedrijven   en   organisaties   die   hun   omzet   
met   meer   dan   60%   zien   dalen.   Deze   premie   is   in   twee   schijven   goed   voor   6.481,95€.   Het   
grootste   verschil   is   gemaakt   door   de    tijdelijke   werkloosheid ,   een   maatregel   van   de   
federale   regering.   Twee   werknemers   die   instaan   voor   het   onderhoud   van   het   
Vormingplushuis   en   de   ontvangst   van   de   groepen   konden   hun   taal   niet   meer   uitvoeren,   
konden   niet   op   een   andere   manier   ingeschakeld   worden   in   de   werking   en   zijn   daarom   in   
2020   lange   tijd   technisch   werkloos   geweest.   Ook   de   rest   van   het   team   is,   gespreid   over   de   
maanden   april,   mei   en   juni,   uit   solidariteit   drie   weken   tijdelijk   werkloos   geweest.   In   het   najaar   
werd    out   of   the   blue    medegedeeld   dat   de    rsz-bijdragen    van   het   laatste   kwartaal   zouden   
worden   terugbetaald.   In   één   klap   betekende   dat   een   extra   inkomst   van   25.496,21€.   Beide   
maatregelen   samen   betekenen   een   daling   van   de   totale   loonkost   met   50.000€   in   vergelijking   
met   2019   en   met   60.000€   in   vergelijking   met   de   begroting   2020.   
  

Voor   de   corona-premie   van   de   stad   Brugge   komt   Vormingplus   niet   in   aanmerking,   omdat   de   
stad   deze   premie   in   eerste   instantie   wil   richten   op   organisaties   die   in   financiële   problemen   
zijn   gekomen.   
  

De   omstandigheden   stelden   een   aantal   gewoonten   grondig   in   vraag.   In   de   periode   half   juni   
tot   eind   oktober   bijvoorbeeld,   toen   de   beperking   op   het   aantal   deelnemers   van   kracht   was,   
konden   we   niet   batig   werken   en   hebben   we   bewust   gekozen   om   de   werking   ook   met   verlies   
verder   te   zetten.   Op   dat   moment   was   het   nog   niet   zeker   of   en   zo   ja   welke   steunmaatregelen   
er   in   het   najaar   zouden   genomen   worden.   
  

Het   online   werken   zet   vragen   bij   ons   klassieke   “businessmodel”.   De   activiteiten   in   open   
aanbod   dat   zich   niet   richt   tot   bijvoorbeeld   kwetsbare   groepen,   is   in   normale   omstandigheden   
een   inkomstenbron   voor   Vormingplus.   We   zorgen   dat   activiteiten   minstens   break-even   zijn,   
we   brengen   de   deelnemersbijdragen   in   evenwicht   met   de   directe   kosten   die   we   voor   die   
activiteit   maken   (honoraria,   materiaal…).   Op   die   manier   creëren   we   extra   ruimte   die   we   
kunnen   inzetten   voor   niet-batige   activiteiten   en   projecten.   Het   overschakelen   naar   online   
werken   zet   dat   model   onder   druk.   We   kunnen   dit   businessmodel   niet   zomaar   meenemen   
naar   een   online   omgeving.   
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4.2.   De   Solidariteitsprijs   maakt   de   Sociale   Prijs   mogelijk   

  
In   2019   hebben   we   een   “sociale   prijs”   ingevoerd.   Die   maatregel   was   een   van   de   elementen   
in   een   denkproces   rond   inclusie   in   de   loop   van   2018   en   2019:   na   gesprekken   en   contacten   
met   mensen   in   armoede   en   hun   organisaties   kozen   we   ervoor   om   de   financiële   drempel   
grondig   aan   te   pakken.   De   prijs   halveren,   zoals   veel   organisaties   in   onze   sector   doen,   is   niet   
voldoende.   Uit   gesprekken   en   onderzoek   blijkt   dat   daarvoor   een   reductie   van   80%   nodig   is.   
Een   ander   aspect   is   de   gegarandeerde   anonimiteit   van   de   persoon   die   de   sociale   prijs   
aanvraagt   en   administratieve   eenvoud.   Daarom   kozen   we   ervoor   om   de   voorwaarden   
waaraan   mensen   moeten   voldoen   gelijk   te   schakelen   met   de   voorwaarden   die   het   Brugs   
Netwerk   Vrijetijdsparticipatie   hanteert   en   om   bij   inschrijving   geen   attesten   te   laten   
voorleggen.   Met   deze   cluster   van   maatregelen   gaan   we   er   van   uit   enkele   belangrijke   
drempels   te   hebben   weggewerkt.   
  

In   2019   werd   al   74   keer   gebruik   gemaakt   van   de   sociale   prijs,   door   47   verschillende   
personen   en   voor   een   bedrag   van   739,25€.    In   2020   werd   er   48   keer   gebruik   gemaakt   van   
de   sociale   prijs,   door   34   verschillende   personen   en   een   totaalbedrag   van   442,5€.   
Gezien   het   gedeeltelijk   stilvallen   van   de   werking   in   2020   door   de   corona-crisis   is   dit   een   
goed   resultaat:   de   cijfers   gaan   immers   enkel   over   effectief   gerealiseerde   deelnames,   niet   
over   activiteiten   of   inschrijvingen   die   zijn   geannuleerd.   
  

In   deze   cijfers   is   de   participatie   van   mensen   die   gratis   kunnen   deelnemen   via   het   Netwerk   
en   de   de   participatie   van   kwetsbare   groepen   in   projecten   (zoals   zindering,   samen   lezen,   de   
fietscursussen   en   dergelijke)   niet   opgenomen.   Sinds   eind   2019   bieden   we   het   netwerk   
regelmatig   gratis   plaatsen   aan.   De   cijfers   slaan   dus   op   het   zogenaamde   open   aanbod,   
cursussen   waar   iedereen   vrij   kan   op   inschrijven.   
  

We   weten   niet   in   detail   wie   de   mensen   zijn   die   van   deze   prijs   gebruik   maken.   En   eigenlijk   
hoeven   we   dat   ook   niet   te   weten,   we   willen   hun   privacy   respecteren.   We   zijn   voorlopig   niet   
van   plan   om   de   lijsten   van   onze   gebruikers   naast   die   van   bijvoorbeeld   het   Netwerk   
Vrijetijdsparticipatie   te   leggen.   
  

Als   je   veronderstelt   dat   deze   deelnemers   “sociale   prijs”   aan   de   standaardprijs   zouden   
deelgenomen   of   dat   hun   plaats   zou   zijn   ingenomen   door   mensen   die   wel   de   standaardprijs   
betalen,    leed   Vormingplus   een   inkomstenderving   van   2957€   in   2019   en   1770€   in   2020.   
Ter   verduidelijking:   er   is   in   2020   442,5€   besteed,   zijnde   20%   van   de   normale   prijs;   normaal   
had   voor   dat   pakket   activiteiten   2212,5€   moeten   betaald   worden,   de   inkomstenderving   is   
dus   1770€.   We   weten   dat   redenering   niet   helemaal   correct   is:   zouden   deze   mensen   hebben   
deelgenomen   mocht   hen   de   standaardprijs   gevraagd   zijn?   Hoeveel   plaatsen   zouden   zijn   
ingenomen   door   deelnemers   met   de   standaardprijs?   
  

Vanaf   het   najaar   van   2020   is   de   zogenaamde   “Solidariteitsprijs”   ingevoerd.   Het   idee   hebben   
we   gehaald   bij   de   collega’s   van   Wisper:   iemand   kan   er   voor   kiezen   om   iets   meer   dan   de   
standaardprijs   te   betalen.   We   weten   dat   voor   een   deel   van   ons   publiek   de   deelnameprijs   niet   
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het   doorslaggevende   argument   is   om   al   dan   niet   deel   te   nemen.   Deze   groep   kijkt   eerst   naar   
het   thema,   het   tijdstip   of   de   plaats,   en   minder   of   niet   naar   de   prijs.   
  

In   de   communicatie   maken   we   een   verbinding   tussen   de   sociale   prijs   en   de   solidariteitsprijs.   
We   roepen   deelnemers   op   om   met   hun   extra   bijdrage   de   deelname   van   mensen   die   het   
financieel   moeilijk   te   hebben   mee   mogelijk   te   maken.   We   gaan   ervan   uit   dat   er   nooit   een   
“volledige”   compensatie   van   de   inkomstenderving   zal   mogelijk   zijn,   ook   al   omdat   die   
inspanning   niet   precies   te   berekenen   is.   Het   is   in   de   eerste   plaats   de   bedoeling   om   het   
publiek   attent   te   maken   op   het   thema   inclusie.   
  

De   solidariteitsprijs   is   ingevoerd   vanaf   september   2020,   voor   alle   activiteiten   waar   we   alle   
financiële   hefbomen   zelf   in   handen   hebben   of   partners   hebben   kunnen   warm   maken   om   
dezelfde   logica   te   volgen.   De   sociale   prijs   is   in   4   maanden   72   keer   gebruikt,   door   62   
verschillende   mensen,   voor   een   totaalbedrag   van   3.223€.   Je   kan   dus   zeggen   dat   het   644,6€   
heeft   opgebracht.   
  

We   voelen   ons   door   deze   feiten   gesterkt.    Er   is   nood   aan   de   sociale   prijs,   de   reacties   van   
deelnemers   en   medewerkers   van   organisaties   waar   armen   het   woord   nemen   zijn   
positief.    Een   niet   te   verwaarlozen   aantal   deelnemers   vindt   de   weg   naar   de   sociale   prijs.   Er   
zijn   geen   aanwijzingen   voor   misbruik   en   er   zijn   voldoende   verschillende   mensen   die   de   
formule   gebruiken.   We   houden   de   formule   vast   de   komende   jaren   en   we   monitoren   verder   
het   gebruik.   
  

Ook   de   invoering   van   de   solidariteitsprijs   is   een   meevaller.   Het   vergroot   de   administratieve   
complexiteit   voor   de   deelnemer   en   de   administratieve   medewerkers   niet.   Het   doet   een   appèl   
aan   de   solidariteit   van   de   gewone   deelnemers   met   mensen   die   het   moeilijk   hebben   en   het   
compenseert   een   deel   van   de   inkomstenderving   voor   Vormingplus.   We   houden   vast   aan   die   
solidariteitsprijs   en   bouwen   de   inspanningen   rond   inclusie   verder   uit,   met   onder   meer   
aandacht   contacten   met   doelgroep   in   functie   van   programmakeuze,   persoonlijke   contact   en   
toeleiding,   blikvangers   in   de   cafetaria   zoals   een   uitgestelde   koffie   en   een   boekengeefkast.   
  
  

4.3.   Vormingplus   gaat   digitaal   

  
We   hebben   in   een   sneltempo   ervaring   opgebouwd   met   het   online   vergaderen   en   het   online   
organiseren   en   begeleiden   van   sociaal-cultureel   werk.   

De   eerste   zorg   was   het   verder   laten   lopen   van   het    interne   overleg .   Dat   was   een   
noodzakelijke   voorwaarde   om   in   de   eerste   lockdown   voor   continuïteit   te   zorgen   en   de   
werking   te   kunnen   hernemen.   Na   wat   horten   en   stoten   zijn   we   er   in   geslaagd   om   alle   interne   
overleg   verder   te   zetten:   niet   alleen   het   teamoverleg,   maar   ook   alle   deelteams   (educatie   en   
administratie)   en   het   bestuursoverleg.   Online   overleg   overleg   is   goed,   maar   live   vergaderen   
is   beter.   Live   overleg   is   efficiënter,   het   zorgt   voor   meer   voor   een   groepsgevoel,   het   zorgt   
voor   een   snellere   en   betere   overdracht   van   complexe   kennis   of   het   in   de   diepte   bespreken   
van   thema’s.   
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Reacties   van   deelnemers   aan   een   online-cursus   van   Vormingplus:   

“Ik   vond   het   virtueel   debuut   zeer   geslaagd,   zowel   wat   de   werking   van   ZOOM   betreft   als   de   
handelingen   van   de   moderator   en   de   discipline   van   de   dichters   om   elkaar   het   woord   te   
gunnen.”   

“Bij   wijlen   waande   ik   mij   zowaar   in   Vorming   Plus   ...   ;-)   Een   fijn   alternatief   voor   volgende   sessies   
mochten   we   door   coronatoestanden   elkaar   niet   lijfelijk   kunnen   horen   en   zien.”   

“Alleen   is   het   wel   lastig   om   zo   lang   geconcentreerd   naar   het   scherm   te   kijken.”   

“Het   zoomen   verlaagde   voor   mij   de   intensiteit,   omdat   de   groepsdynamica   ontbrak,   terwijl   de   
reacties   kritischer   leken.”   

“Zelf   hou   ik   ook   meer   van   de   live   feedback.”   

  

Het   lag   voor   de   hand   dat   korte   thematische   sessies   over   IT-thema’s   de   eerste   zouden   zijn   
om   online   te   kunnen   gaan:   het   thema   leent   er   zich   toe   en   de   freelancers   die   het   geven  
hadden   vaak   al   ervaring   met   tools   als   zoom.   Maar   we   zijn   er   ook   in   geslaagd   om   snel   
andere   thema’s   online   te   brengen,   ook   wanneer   dat   minder   voor   de   hand   lag   of   met   
freelancers   die   geen   of   minder   IT-ervaring   hebben.   Uiteindelijk,   als   je   de   lijst   van   online  
activiteiten   bekijkt,   is   ‘t   thematisch   mooi   gespreid.   Enkel   die   activiteiten   die   omwille   van   
materiële   omstandigheden   niet   online   kunnen,   vind   je   niet   terug   in   die   lijst.   

We   hebben   de   indruk   dat   een   behoorlijk   deel   van   het   publiek   ons   gevolgd   is   naar   online   
activiteiten.   Dat   deel   is   groter   dan   we   gevreesd   hadden,   en   we   hebben   zelfs   voor   een   stuk   
een   nieuw   publiek   gevonden:   mensen   die   zich   niet   meer   kunnen   of   willen   verplaatsen,   
mensen   die   veraf   wonen.   

We   stellen   vast   dat    de   binding   met   de   organisatie    nog   steeds   belangrijk   is.   Mensen   
kennen   Vormingplus   en   zijn   bereid   om   samen   met   ons   de   stap   naar   een   online   omgeving   te  
zetten.   Die   lokale   binding   blijft   essentieel,   maar   tegelijk   zien   we   dat   online   werken   die   lokale   
rol   van   Vormingplus   in   vraag   stelt.   Een   online   activiteit   is   per   definitie   niet   gebonden   aan   
regio-grenzen.   We   bereiken   dus   ook   mensen   van   veel   verder   die   we   met   live   activiteiten   niet   
bereiken.   Samenwerking   en   het   ontwikkelen   van   nieuwe   concepten   dringt   zich   op.   

We   beseffen   dat   een   deel   van   ons   publiek   de   stap   naar   online   activiteiten   niet   kan   of   zal   
zetten.   Met   name   mensen   in   kwetsbare   groepen,   ouderen,   mensen   die   IT-matig   niet   sterk   
zijn.   Die   groep   hebben   we   in   2020   noodgedwongen   minder   kunnen   bereiken   dan   anders.   
We   hebben   een   inspanningen   gedaan,   onder   meer   door   alles   op   alles   te   zetten   om   de   
fietscursussen   toch   live   te   laten   plaatsvinden   tussen   beide   lockdowns   in,   door   de   praattafels   
verder   te   faciliteren,   door   enkele   sessies   “samen   lezen”   online   te   brengen,   of   door   de   
inspanningen   om   in   de   lockdown   contact   te   houden   met   de   deelnemers   van   het   project   
“Zinderin(g)”   via   Messenger   en   andere   kanalen.    Hoe   dan   ook,   het   projectwerk   voor   
kwetsbare   groepen   heeft   de   grootste   klappen   gekregen …   Het   online   brengen   van   
projectwerk   vergt   steeds   overleg   met   externe   partners,   en   ook   dat   was   in   de   eerste   fase   van   
de   lockdown   geen   evidente   klus.   Sommige   van   die   partners   hadden   geen   of   een   zeer   
beperkte   technische   know-how.   
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De   Iftar   (mei   2020)   kon   niet   doorgaan.   Er   stond   van   de   vorige   jaren   een   facebook-pagina   en   een   netwerk   
klaar,   er   waren   ook   al   gesprekken   gevoerd   voor   maart   2020   over   de   manier   waarop   we   het   wilden   
aanpakken.   Al   deze   plannen   vielen   in   het   water   door   de   lockdown,   en   daarom   is   beslist   om   het   
facebook-platform   Iftarbrugge   in   handen   te   geven   van   enkele   geëngageerde   mensen   uit   de  
moslimgemeenschap   van   Brugge.   Zij   hebben   de   pagina   omgedoopt   tot   “Samen   leven,   samen   vieren”   en   
hebben   er   een   online-ontmoetingsplatform   van   gemaakt.   

  

We   beschouwen   het   ook   als   onze   taak   om   in   samenwerkingsverbanden   mee   te   werken   aan   
het    doorgeven   van   de   ervaring    die   we   hebben   opgebouwd   met   online   werken.   We   denken   
aan   de   Vredesweek   (het   streamen   van   een   gespreksavond   over   werken   met   gevangenen),   
#AllemaalMensenBrugge   (een   online   gespreksavond   over   vluchtelingen),   een   
gespreksavond   over   leven   met   een   psychische   kwetsbaarheid   met   Covias   en   Similes...   

Het   was   een   zoektocht   naar    de   juiste   format   en   de   juiste   technische   middelen    om   ook   
online   te   brengen   wat   we   moeten   brengen:   sociaal-cultureel   werk.   We   hebben   geïnvesteerd   
in   technische   middelen   (camera,   microfoon),   we   hebben   een   professionele   zoom-account,   
we   hebben   het   hele   team   leren   werken   met   zoom   om   interne   vergaderingen   te   kunnen   
houden,   we   hebben   geëxperimenteerd   met   formats   en   opstellingen,   we   hebben   interne   
vorming   georganiseerd   over   zoom   (voor   team   en   freelancers).   

Omdat   voor   online   vorming   de   plaats   minder   van   belang   is,   ontstond   al   meteen   de   afspraak   
tussen   de   Vormingpluscentra   om   elkaars   online-activiteiten   te   promoten.   We   wisten   immers  
niet   of   en   in   welke   mate   het   publiek   zou   bereid   zijn   deel   te   nemen   of   zelfs   te   betalen   voor   
online   activiteiten.   Om   dat   uitwisselen   gemakkelijker   te   maken,   ontwikkelde   Vormingplus   
regio   Brugge   een    uit-databank-widget ,   waarmee   alle   online-activiteiten   van   de   
Vormingpluscentra   kunnen   worden   op   één   plek.   Sinds   half   april   is   de   widget   actief   en   ter   
beschikking   gesteld   van   de   collega’s   van   andere   Vormingpluscentra.   
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De   UIT-widget   verzamelt   alle   online-activiteiten   van   alle   Vormingpluscentra   en   presenteert   ze   als   één   
geheel   aan   het   publiek.   

  
Daarnaast   is   samen   met   de   andere   Vormingpluscentra   en   mede   onder   impuls   van   
Vormingplus   regio   Brugge   het   project    Vitamine   T(oekomst)    gestart.   De   bedoeling   van   dit   
project   is   om   gastsprekers   met   een   grote   naambekendheid   op   een   goede   manier   online   te   
brengen.   Als   je   zaken   online   organiseert,   plaats   je   jezelf   in   concurrentie   met   bij   wijze   van   
spreken   de   hele   wereld,   en   moet   de   activiteit   moet   dus   goed   zijn,   zowel   inhoudelijk   als   
technisch.   Door   de   samenwerking   hebben   we   ervaring   en   kennis   opgebouwd,   hebben   we   
een   groter   publiek   bereikt,   en   hebben   we   de   basis   gelegd   voor   verdere   inhoudelijke   
samenwerking   tss   de   Vormingpluscentra.   In   2020   vonden   drie   lezingen   plaats,   in   2021   zijn   
er   nog   vier   of   vijf   gepland.   
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De   Vormingpluscentra   bundelen   krachten   in   het   online-project   Vitamine   T.   
  

En   wat   nu?   Sociaal-cultureel   werk   online,   wat   is   dat?   

Het   is   hard   gegaan,   die   omslag   naar   online   werk.   We   hebben   ondertussen   de   nodige   
machinerie,   kennis   en   vaardigheid   in   huis   om   online   ons   ding   te   doen.   O nline   activiteiten   zijn   
een   blijvertje,   maar   kunnen   niet   in   alle   contexten   onze   sociaal-culturele   doelen   waar   maken.   
Online   werken   kan   geen   volledige   vervanging   zijn   van   ontmoeting.   Het   is   vooral   voor   
kwetsbare   groepen,   of   voor   kwetsbare   mensen   in   gewone   contexten,   dat   online   gaan   niet   
evident   of   zelfs   onmogelijk   is.   Ook   kwantitatief   kunnen   we   online   niet   brengen   wat   we   live   
wel   kunnen   brengen:   ons   programma   is   een   stuk   kleiner   geworden,   we   bereiken   minder   
mensen.   

Het   is   intensiever   werken   voor   het   educatieve   team.   Er   is   een   andere   interne   taakverdeling   
nodig,   IT   kennis   wordt   nog   belangrijker   dan   het   al   was.   Niet   iedereen   is   daar   even   sterk   in   en   
de   arbeidslast   zit   ook   niet   evenredig   verdeeld   in   het   team.   Lesgevers,   freelancers   en   
vrijwilligers   moeten   worden   opgeleid   en   moeten   ervaring   opbouwen   in   online   contexten.   
Overleg   en   samenwerking   was   in   volle   lockdown   minder   efficiënt   en   meer   tijdsintensief,   
zowel   intern   als   extern.   De   samenwerking   met   sommige   partnerorganisaties   is   vertraagd,   
met   anderen   is   ze   zelfs   helemaal   stilgevallen.   
  

Maar   de   belangrijkste   bedenking   is   dat   we   online   de   ontmoeting   van   mensen   maar   
gedeeltelijk   kunnen   realiseren,   en   net   dat   vinden   we   het   belangrijkste   aspect   van   
sociaal-cultureel   werk.   Voor   ons   draait   in   essentie   om   sociaal   leren,   ontmoeting,   interactie.   
En   dat   is   maar   ten   dele   realiseerbaar   online.   Een   online   ontmoeting   is   goed,   maar   toch   
schraler   dan   een   live   ontmoeting.   Het   kan   nooit   een   echt   gesprek   helemaal   vervangen.   Het   
draagt   minder   bij   aan   de   opbouw   van   een   gemeenschapsgevoel.   Het   kan   live-ontmoetingen   
nooit   helemaal   vervangen.   
  

We   staan   dus   voor   de   vraag   wat   we   in   de   toekomst,   als   de   pandemie   voorbij   is,   online   zullen   
doen   of   net   niet.   Is   het   onze   opdracht   om   sociaal-cultureel   werk   ook   online   te   proberen   

Jaarrapport   2020   -   Vormingplus   regio   Brugge   vzw 19   



doen?   Kunnen   we   dat   aan   als   organisatie:   technisch,   maar   ook   qua   capaciteit?   Kunnen   we   
er   zomaar   even   nog   een   context   bij   nemen?   In   welke   contexten   kan   online   werken   zinvol   
zijn,   en   in   welke   contexten   niet?   Hoe   organiseren   we   online   contexten   waar   we   benaderen   
wat   we   live   kunnen   op   het   vlak   van   ontmoeting   en   gemeenschapsgevoel?   Wat   betekent   dat,   
online   sociaal-cultureel   werk?   Hoe   zit   het   “businessmodel”,   de   centen?   Over   die   vragen   zijn   
we   al   doende   aan   het   nadenken.   We   nemen   aan   dat   er   ook   op   andere   plekken,   in   
academische   kringen   onder   agogen   en   bij   SoCius   bijvoorbeeld,   zal   over   nagedacht   worden.   
We   zijn   benieuwd,   we   zijn   vragende   partij   voor   hun   input.   
  

De   online-activiteiten   in   open   aanbod   van   Vormingplus   in   2020:   
Aan   de   slag   met   eID   en   Itsme   -   online   
CoronART   -   digitale   kunstbabbels   
Corona   en   klimaat:   hoe   overleven   we   een   schizofrene   verhouding?   -   online   gesprek   
Maak   je   eigen   ecologische   schoonmaakmiddelen   +   online   vragenuur   met   Anne   Drake   
Contactloos   betalen   -   online   
Android-smartphone   voor   beginners   -   online   
SamenLeesgroep   Sint-Jozef   -   online   
Genieten   van   kunst   en   cultuur   vanuit   je   kot   -   online   
Corona   en   je   centen   -   blijvende   en   nieuwe   zekerheden   
Zero   Waste:   Leven   zonder   afval   -   online  
Soefisme,   een   kennismaking   -   online   
Linux   Café   -   online   
CoronART   -   digitale   kunstbabbel   
Corona   en   je   centen   -   blijvende   en   nieuwe   zekerheden   
Mondharmonica   voor   beginners   –   videolessen   
Verrassende   vegetarische   salades   -   online   kookworkshop   
Samen   online   kunst   bekijken   
Linux   Café   -   online   
Android-smartphone   voor   beginners   -   online   
Online   kunst   kijken   
Leren   werken   met   je   Android-smartphone   -   online   
Verhalen   schrijven   -   online   cursus   voor   wie   al   wat   ervaring   heeft   
Rust   in   je   hoofd   -   infosessie   piekeren   -   online   webinar   
Online   kunst   kijken   
Bleri   Lleshi   over   een   solidaire   en   zorgzame   toekomst   -   online   event   
Linux   Café   -   online   
Lala...   liveliedjes   met   Bart   Merlevede   
Soep   en   Feiten:   Pascale   Cockhuyt   -   online   
Online   kunst   kijken   
Coronalert:   de   app   -   online   
Linux   Café   -   online   
Stervensrituelen   bij   de   verschillende   religieuze   tradities   
Online   constructief   discussiëren.   Kan   dat?   -   online   event   
LEIF:   info   over   het   levenseinde   -   online   
De   beleggingsdokter   online   
Christophe   Busch:   wij   versus   zij   
'De   cloud'   in   vogelvlucht   -   online   
Mondharmonica   voor   beginners   -   online   via   Zoom   
Leven   met   een   psychische   kwetsbaarheid   
Linux   Café   -   online   
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Vergroot   je   veerkracht   
Online   kunst   kijken   
Goede   muren   maken   goede   buren   
De   juiste   smartphone   kiezen   -   online   

  

4.4.   Vormingplus   wordt   Avansa   

  
In   de   loop   van   2020   is   in   het   coördinatorenoverleg   van   de   Vormingpluscentra   beslist   om   bij   
het   begin   van   de   nieuwe   beleidsperiode   van   naam   te   veranderen.   We   waren   het   erover   eens   
dat   “Vormingplus”   de   lading   niet   meer   dekt:   er   is   de   eenzijdige   associatie   met   “vorming”   
terwijl   onze   methodische   trukendoos   veel   breder   is,   de   eeuwige   tussen-s   in   vorming-s-plus,   
de   associatie   met   een   seniorenvereniging   (“plus”),   de   verwarring   met   BruggePlus...   Het   
oude   jasje   werd   te   krap.   
  

  
  

Een   traject   om   van   naam   te   veranderen   met   13   autonome   organisaties   is   geen   sinecure.   We   
waren   het   erover   eens   dat   het   geen   goede   zaak   zou   zijn   dat   er   een   nieuwe   naam   zou   
gekozen   worden   waaraan   als   puntje   bij   paaltje   komt   één   of   meerdere   partners   niet   zou   
meedoen,   zoals   in   2004.   Het   gevoel   van   samen   te   werken   aan   dezelfde   opdracht   in   een   
gemeenschappelijkheid   context   is   ondertussen   groot   genoeg   om   die   fout   niet   meer   te   
herhalen.   
  

Er   is   in   het   coördinatorenoverleg   beslist   om   het   traject   te   doorlopen   onder   leiding   van   een   
stuurgroep   bestaande   uit   vier   coördinatoren   en   externe   specialisten,   om   op   een   aantal   
momenten   stakeholders   en   teamleden   te   betrekken,   om   in   het   coördinatorenoverleg   de   
ultieme   beslissing   te   nemen   en   om   deze   beslissing   dan   ook   in   alle   13   centra   loyaal   uit   te   
voeren.   Dat   impliceert   vertrouwen   in   de   uitkomst   van   een   proces   waarbij   je   zelf   als   
Vormingpluscentrum   (team,   maar   ook   raad   van   bestuur)   niet   meer   alle   beslissingen   zelf   
neemt.   Voorwaar,   een   oefening   in   onthechting.   
  

Onder   begeleiding   van   communicatiebureau   Comm’sa   is   uiteindelijk   gekozen   voor    Avansa ,   
met   bijhorende   baseline   (“ Samen   naar   beter ”),   logo   en   huisstijl.   
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De   nieuwe   naam   klinkt   activerend   en   de   baseline   
verwijst   naar   een   proces,   naar   verandering.   We   gaan   
samen   naar   beter.   En   beter   is   niet   altijd   méér,   maar   
kan   ook   minder,   of   gewoon   anders   zijn.   Centraal   in   ons   
logo   staat   een   niet   mis   te   verstaan   streepje.   Een   linkje   
zeg   maar,   want   Avansa   gelooft   sterk   in   de   kracht   van   
verbinding.   Samen   naar   een   duurzame,   inclusieve,   

solidaire   en   democratische   samenleving.   
  

De   uitleg   over   praktische   consequenties   besparen   we   u:   website,   domeinnamen,   hosting,   
andere   huisstijl   en   brochures,   briefpapier,   de   voorgevel   laten   herschilderen   met   het   nieuwe   
logo   erop…   De   introductie   vindt   plaats   in   februari   2021.   Het   kost   moeite   om   Vormingplus   los   
te   laten,   maar   het   is   het   waard.   We   maken   van   die   nieuwe   naam   een   nieuw   begin.   
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5.   Een   panorama   van   onze   projecten   
  

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

Als   volwassene   leren   fietsen   
Praattafels   NT2   
Tijd   voor   Afscheid   -   Brochure   Levenseinde   
Vitamine   T(oekomst)   
Mis-Verstand   
Activiteiten   op   weg   naar   inclusie,   de   Gempersteeg   
#AllemaalMensenBrugge   2020   
Activiteiten   in   het   Rode   Kruis   Opvangcentrum   
Start   to   run   -   start   to   meet  
De   Vlaamse   Vredesweek   in   Brugge   
SamenLezen   in   de   Brugse   regio   
Erfgoeddag   –   De   Nacht   
In   de   tuin   van   Gezelle   
Vertelcollectief   De   Op-Lichters   
Pastorie   Préférée   
DIALOOG   –   we   moeten   het   eens   over   herstel   hebben   
Samen   met   de   Brugse   Cultuurpartners   
Krijg   jij   de   eindjes   aan   elkaar   geknoopt?     
Women   after   work   –   Internationale   Vrouwendag   
OpStap   
Internationale   Vrouwendag:   Vrouwen   die   raken   
Wie   ben   Jij    -   Jij   maakt   de   buurt   
Zinderin(g)!   
Grootouders   voor   het   Klimaat   
Digipunt   Bibliotheek   Brugge   
Foodlab   Brugge  
Sint-Pieters   Deelt   
EUtopia   
Bondgenoten   Damme   
SerVies   
E-inclusie   Brugge   -   vrijwilligers   aan   zet   
Repair   Café   Brugge   
Soep   en   Feiten   
Brugge   maakt   mondmaskers   
House   of   Time   
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Als   volwassene   leren   fietsen   
  

Wat   
Al   vele   jaren   organiseren   we   een   cursus   om   volwassenen   te   leren   fietsen.   Twee   reeksen   in   
april-mei-juni,   op   donderdagnamiddag   en   op   zaterdagvoormiddag,   en   omwille   van   de   grote   
belangstelling   nog   eens   eentje   in   augustus-september-oktober   op   zaterdagvoormiddag.   
  

Beoogde   impact   
De   reeks   heeft   de   directe   doelstelling   om   mensen   te   
leren   fietsen.   Dat   kan   een   opstap   zijn   naar   werk,   
mobiliteit   en   onafhankelijkheid.   Tegelijk   is   de   cursus   een   
manier   om   dames   met   een   andere   etnisch-culturele   
achtergrond   te   bereiken   en   uit   een   isolement   te   laten   
treden.   We   willen   van   de   cursus   een   vertrekpunt   maken   
om   aan   te   sluiten   bij   andere   sociaal-culturele   
initiatieven.   
  

Bereik,   deelnemers   
Ondanks   de   corona-problemen   konden   alle   cursussen   afgewerkt   worden.   We   bereikten   in   2020   50   
deelnemers.   Bijna   allen   zijn   dames   met   een   andere   etnisch-culturele   achtergrond.   De   sociale   mix   is   
groot:   jong   en   oud,   arm   en   rijk,   belgen   en   niet-belgen,   bewoners   van   het   rode-kruis-opvangcentrum,   
nieuwkomers,   maar   ook   oudkomers   en   mensen   die   met   een   Belg   getrouwd   zijn.   Er   werkten   14   
vrijwilligers   mee.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   fietscursus   is   een   klassieker   in   de   regio,   de   vraag   blijft   groot.   Er   zijn   contacten   met   andere   
organisaties   in   de   regio   die   ook   denken   aan   een   fietscursus,   onder   meer   in   Knokke-Heist,   
Blankenberge   of   Torhout.   Vormingplus   kan   die   starters   bijstaan   met   advies   en   praktische   
ondersteuning.   Er   is   een   denkoefening   bezig   om   de   cursus   in   Brugge   op   een   andere,   meer   
professionele   leest   te   schoeien,   waarbij   we   ons   laten   inspireren   door   het   model   van   de   Antwerpse   
fietsschool,   waar   modulair   gewerkt   wordt.   
  

In   samenwerking   met   
Diversiteitsdienst   stad   Brugge,   Viva-SVV,   Buurtsport,   een   gemotiveerde   en   ervaren   groep   
vrijwilligers/begeleiders,   een   ruime   groep   verwijzers   
  

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

Praattafels   NT2   
  

Wat   
Sinds   begin   2016   komt   een   groep   vrijwilligers,   Nederlandstaligen   en   anderstaligen,   samen   om   in   een   
informele   omgeving   Nederlands   te   oefenen.   De   praattafels   zijn   stelselmatig   gegroeid,   van   één   
bijeenkomst   op   maandagavond   in   2016,   naar   vijf   bijeenkomsten   per   week   in   2020,   verspreid   over   de   
week   en   over   het   grondgebied   van   de   stad   Brugge.   
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Beoogde   impact   
De   Praattafels   willen   mensen   in   een   niet-schoolse   context   Nederlands   laten   oefenen.   Tegelijk   zorgen   
we   voor   meer   ontmoetingskansen   tussen   belgen   en   nieuwkomers   en   zijn   de   praattafels   een   startpunt   
voor   andere   projecten   en   initiatieven.   
  

Bereik   
De   opkomst   was   in   het   voorjaar   van   2020   groter   dan   ooit:   er   
namen   in   de   periode   1   januari   -   12   maart   gemiddeld   75   
anderstaligen   en   54   Nederlandstaligen   per   week   deel   aan   de   
praattafels.   Na   de   overschakeling   naar   individuele   
online-gesprekken   viel   het   aantal   anderstaligen   terug   tot   circa   30   
en   het   aantal   nederlandstaligen   terug   tot   circa   27   per   week.   Door   
de   andere   formule   -   online   gesprekken   -   bereikten   we   ook   
enkele   nieuwe   anderstalige   deelnemers.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   praattafels   hebben   een   moeilijk   jaar   achter   de   rug,   omwille   van   de   corona-problemen,   maar   ook   
omdat   ze   zo   groot   geworden   zijn   dat   er   meer   professionele   omkadering   nodig   is.   Vormingplus   heeft   
de   concrete   begeleiding   van   de   vrijwilligers   eind   2019   aan   de   Diversiteitsdienst   overgedragen,   maar   
ook   die   dienst   is   te   krap   bemand   om   het   hele   project   te   blijven   dragen.   De   vrijwilligers   blijven   op   het   
terrein   de   dragende   kracht,   maar   moeten   voldoende   omkaderd   worden   door   professionele   krachten   
om   het   project   te   kunnen   blijven   verderzetten.   We   rekenen   op   het   Brugse   stadsbestuur   om   hierin   
stappen   te   zetten.   
De   vorming   van   vrijwilligers   is   online   zo   goed   als   het   kan   verdergezet,   de   pogingen   om   de   situatie   in   
Blankenberge   te   verkennen   om   daar   een   gelijkaardige   werking   te   beginnen   zijn   stilgevallen.   
  

In   samenwerking   met   
Diversiteitsdienst   stad   Brugge,   Agentschap   Integratie   en   Inburgering,   de   aanbieders   NT2   in   Brugge   
(Open   School,   CVO-IVO,   CVO-SNT),   Mintus   zorgvereniging   Brugge.   
  

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

  
Tijd   voor   Afscheid   -   Brochure   Levenseinde   
  

Wat   
Geïnspireerd   door   een   project   van   de   collega’s   van   Vormingplus   Oostende-Westhoek   maken   we   een   
brochure   rond   afscheidsrituelen   in   verschillende   culturen.   We   hernemen   stukken   van   de   tekst   en   
passen   ze   aan   aan   de   Brugse   context.   
Na   een   voorbereidingstraject   in   de   tweede   helft   van   2019,   is   een   freelancers   in   2020   aan   de   slag   met   
een   reeks   interviews   om   de   brochure   samen   te   stellen.    De   Brochure   werd   in   volle   corona-lockdown   
gepubliceerd   en   is   te   vinden   op    https://www.brugge.be/tijdvoorafscheid     
De   geplande   preview   op   de   erfgoeddag   kon   niet   doorgaan.   De   voorstelling   van   de   brochure   vond   
plaats   zonder   publiek,   maar   met   pers   en   de   Brugse   burgemeester   Dirk   de   Fauw.   In   het   najaar   
organiseerden   we   een   online   gespreksavond   “Stervensrituelen   bij   de   verschillende   religieuze   
tradities”,   die   werd   gevolgd   door   45   deelnemers.   
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Beoogde   impact   
We   willen   hulpverleners   en   welzijnswerkers   een   beeld   geven   van   de   levensbeschouwelijke   diversiteit   
in   Brugge   en   hen   praktische   tips   en   contacten   bezorgen.   Tegelijk   willen   we   met   de   brochure   en   de   
randactiviteiten   ook   het   brede   publiek   in   contact   brengen   met   levensbeschouwelijke   diversiteit   in   
Brugge.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Afhankelijk   van   de   omstandigheden,   willen   we   enerzijds,   aan   de   hand   
van   de   brochure,   interlevensbeschouwelijke   dialoog   organiseren,   en   
anderzijds   verkennen   of   we   ook   andere   thema’s   (geboorte,   
levensovergangen,   opvoeding…)   op   deze   manier   kunnen   
behandelen.   
  

In   samenwerking   met   
Diversiteitsdienst   stad   Brugge,   Huis   van   de   Mens,   FMDO,   
Erfgoedcel,   Musea   Brugge,   DKO/Fotohuis,   Vormingplus   
Oostende-Westhoek   
  

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

  
  

Vitamine   T(oekomst)   
  

Wat   
Tijdens   de   eerste   lockdown   gingen   de   Vormingpluscentra   op   zoek   naar   nieuwe   formats.   Het   
aanbieden   van   online   lezingen,   gesprekken   lagen   voor   de   hand.   We   vonden   het   verstandig   om   
daarvoor   de   krachten   te   bundelen,   om   de   ervaring   met   online   formats   te   delen   en   samen   een   groter   
en   kwalitatiever   aanbod   te   kunnen   opzetten.   Van   oktober   2020   tot   en   met   2021   vindt   één   lezing   /   
gesprek   /   interview   plaats,   telkens   rond   het   thema:   hoe   geven   we   de   toekomst,   de   na-corona-tijd,   
vorm?   Er   vonden   sessies   plaats   met   Blehri   Leshi,   Ruben   Mersch   en   Philippe   Van   Parijs.   

  
  

Beoogde   impact   
We   willen   samenwerken   om   ervaring   te   delen,   om   het   contact   met   het   publiek   niet   te   verliezen,   om   
sprekers   en   formats   te   kunnen   aanbieden   waarvoor   de   slagkracht   van   één   centrum   te   klein   is.   
  

Bereik,   deelnemers   
Elk   van   de   activiteiten   bereikte   een   publiek   van   meer   dan   100   mensen.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   reeks   wordt   verdergezet   tot   minstens   mei   2021.   In   de   loop   van   het   voorjaar   van   2021   moet   
bekeken   of   de   samenwerking   wordt   verder   gezet,   en   zo   ja   op   welke   manier.   
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In   samenwerking   met   
de   13   Vormingpluscentra   in   Vlaanderen   
  

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

Mis-Verstand   
  

Wat   
Enkele   regionale   spelers   in   de   geestelijke   gezondheidszorg   organiseren   in   oktober,   tijdens   de   Week   
van   de   Geestelijke   Gezondheidszorg,   een   regionale   versie   van   de   “Te   Gek”   -   campagne   onder   de   titel   

“Mis-Verstand”.   Vormingplus   participeert   aan   de   stuurgroep,   
faciliteert   een   deel   van   de   externe   communicatie   en   organiseert   
enkele   activiteiten   voor   het   ruime   publiek.   
Omwille   van   de   corona-problemen   konden   in   2020   geen   
activiteiten   georganiseerd   worden.   Ook   de   geplande   editie   van   
“Straffe   Streken”   op   het   domein   van   PZ   Onze-Lieve-Vrouw   moest   
om   die   reden   worden   afgelast.   
  

Beoogde   impact   
Bedoeling   is   om   het   taboe   rond   geestelijke   gezondheidszorg   te   

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

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Zodra   het   kan,   wordt   de   campagne   hervat.   
  

In   samenwerking   met   
PZ   Onze-Lieve-Vrouw,   Beschut   Wonen   Brugge,   CM,   de   Gempersteeg,   netwerk   GGZ   
Noord-West-Vlaanderen,   kunstatelier   Ardéfoo,   vzw   Speling,   ZoWe   Verpleegkunde,   sociaal   restaurant   
Pas   Partout,   Inghelburgh,   LOGO   Brugge-Oostende,   Warme   Stad   Brugge,   Vormingplus,   de   
ONT-moeting,   Buurtwerking   Sanderskwartier,   Bibliotheek   Beernem,   Gezondheidsbib   Brugge...   
  

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

  
Activiteiten   op   weg   naar   inclusie,   de   Gempersteeg   
  

Wat   
De   Gempersteeg   is   een   samenwerkingsproject   van   verschillende   actoren   in   de   Geestelijke   
gezondheidszorg.   In   de   Gempersteeg   wordt   gewerkt   aan   de   re-integratie   van   cliënten.   Mensen   
kunnen   zich   via   activiteiten   in   het   gebouw   van   de   Gempersteeg   en   op   verplaatsing   voorbereiden   op   
het   opnieuw   deelnemen   aan   de   maatschappij.   Vormingplus   werkt   samen   met   de   Gempersteeg   en   
organiseert   op   vraag   van   de   Gempersteeg   enkele   activiteiten   aan.   Er   is   een   jaarlijks   plannings-   en   
adviesgesprek.   
In   2020   konden   omwille   van   de   Corona-problemen,   geen   activiteiten   georganiseerd   worden.   
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Beoogde   impact   
We   willen   enerzijds   de   werking   van   de   Gempersteeg   bijstaan,   de   overstap   van   cliënten   van   de   
Gempersteeg   aan   het   reguliere   aanbod   gemakkelijker   maken   en   bijdragen   een   het   wegnemen   van   
taboes   rond   Geestelijke   Gezondheidszorg.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Zodra   het   weer   mogelijk   is,   hernemen   we   de   samenwerking.   We   bekijken   of   en   zo   ja   hoe   we   ook   met   
de   Herstelacademie   kunnen   samenwerken.   
  

Is   samenwerking   met   
De   Gempersteeg   
  

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

# AllemaalMensenBrugge   2020   
  

  
  

Wat   
Sinds   2017,   toen   11.11.11   het   thema   migratie   ter   sprake   bracht   in   hun   campagne,   hebben   we   een   
lokaal   platform   gecreëerd   om   rond   de   thema’s   migratie   en   diversiteit   een   reeks   activiteiten   op   te   
zetten.   We   gebruiken   -   ook   na   het   aflopen   van   de   11.11.11   campagne   in   2018   -   nog   steeds   de   naam   
en   de   huisstijl   van   de   campagne.   
De   deelnemende   organisaties   richtten   een   of   meerdere   activiteiten   in.   Door   alle   activiteiten   onder   de   
paraplu   van   de   #AllemaalMensenBrugge   te   plaatsen   en   de   communicatie   te   stroomlijnen,   werd   een  
groot   publiek   bereikt.   Ook   in   2020   waren   er   heel   wat   soorten   activiteiten   in   het   programma   
opgenomen:   kookavonden,   gesprekken,   lezingen,   ontmoetingsactiviteiten.   In   totaal   werden   15   
activiteiten   georganiseerd.   
  

Beoogde   impact   
We   wilden   met   dit   initiatief   wegen   op   het   maatschappelijk   debat.   Over   migratie   wordt   te   eenzijdig   en   
te   oppervlakkig   gesproken.   We   wilden   met   dit   initiatief   wegen   op   het   maatschappelijk   debat,   ook   op   
het   lokale   beleid   (onder   meer   met   betrekking   op   de   thematiek   van   de   vluchtelingen   in   Zeebrugge).   
Het   middenveld   wil   het   gesprek   sereen   voeren   en   begrippen   als   mensenrechten   en   solidariteit   
opnieuw   centraal   zetten   in   de   discussie.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
We   hopen   de   activiteiten   na   de   corona-problemen   te   kunnen   hervatten.   In   welke   vorm   dat   moet   
gebeuren,   is   vandaag   nog   niet   duidelijk.   
  

In   samenwerking   met   
Een   grote   initiatiefgroep   met   o.m.   11.11.11,   Amnesty   International,   Chamna   (FMDO),   
Diversiteitsdienst,   Howest,   Huis   van   de   Mens,   Openbare   Bibliotheek,   Oxfam-wereldwinkel,   Pax   
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Christi,   Rode   Kruis   Opvangcentrum,   Solidariteit   Onthaalhuis   Kristus   Koning,   Taranta,   UNIA,   
Vormingplus...   
  

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

Activiteiten   in   het   Rode   Kruis   Opvangcentrum   
  

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

  
Met   wie   
Begin   2020   organiseerden   we   een   workshop   “gitaar   spelen”,   voor   
gemengd   publiek:   bewoners   en   deelnemers   Vormingplus.   Bedoeling   was   
om   drie   keer   samen   te   oefenen   en   af   te   sluiten   met   een   klein   optreden   in   
het   Opvangcentrum.   Na   één   sessie   moesten   we   de   workshops   stoppen,   
omwille   van   de   corona-maatregelen.  
  

Beoogde   impact   
Door   activiteiten   te   organiseren   en   door   die   activiteiten   aan   het   grote   publiek   te   communiceren,   
werken   we   mee   aan   het   integreren   en   normaliseren   van   het   centrum   in   de   stad.   Niet   alleen   door   de   
activiteiten   zelf,   maar   ook   door   de   quasi   permanente   aanwezigheid   van   het   Opvangcentrum   in   het   
aanbod   van   Vormingplus   werken   we   mee   aan   de   integratie   van   van   het   centrum   in   de   stad.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Zodra   mogelijk,   hernemen   we   de   samenwerking   en   plannen   we   twee   à   drie   activiteiten   per   jaar.   
  

In   samenwerking   met   
Rode   Kruis   Opvangcentrum   Brugge   
  

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

Start   to   run   -   start   to   meet   
  

Wat   
Geïnspireerd   door   de   cursus   “Als   volwassene   leren   fietsen”   
mikken   we   met   dit   project   op   deelneemsters   met   een   
migratieachtergrond.   Het   is   een   moeilijk   te   bereiken   groep,   
vaak   eerste-generatie-migranten,   voor   wie   een   exclusief   
vrouwelijk   omgeving   de   stap   om   deel   te   nemen   kan   verlagen.   
Onder   begeleiding   van   loopcoach   Beryl   Otieno   
(zelforganisatie   Talkpoint,   aangesloten   bij   FMDO)   gaan   we   
met   een   deelneemsters   met   een   migratieachtergrond   aan   de   
slag   met   de   methode   “start   to   run”.   
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Beoogde   impact   
We   willen   de   zelforganisaties   in   de   stad   Brugge   steunen,   en   de   mensen   die   we   bereiken   in   andere   
projecten   toeleiden   naar   die   zelforganisaties.   
  

Bereik,   deelnemers   
Ondanks   de   corona-problemen   zijn   we   er   toch   in   geslaagd   -   en   vooral   dankzij   het   enthousiasme   met   
loopcoach   Beryl   -   om   van   de   loop-bijeenkomsten   een   succes   te   maken.   Er   namen   in   totaal   een   
veertigtal   verschillende   dames   deel.   De   deelname   was   minder   stabiel   dan   we   hadden   gehoopt;   het   
lukte   maar   gedeeltelijk   om   met   een   groep   het   strikte   programma   “start   tot   run”   af   te   werken,   maar   er   
namen   flink   wat   meer   dames   deel   dan   we   hadden   verwacht.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   eerste   betrachting   nu   is   om   de   loopmomenten   verder   te   zetten.   Als   dat   verder   lukt,   kunnen   we   de   
intentie   om   een   aantal   deelneemsters   toe   te   leiden   naar   de   “Ladies   Running   Club”,   een   Brugse   
dames-loopclub,   opnieuw   vastnemen.   
  

In   samenwerking   met   
FMDO,   zelforganisatie   Talkpoint,   Viva-SVV,   Loopclub   “Ladies   running   centre”   
  

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

De   Vlaamse   Vredesweek   in   Brugge   
  

Wat   
Elk   jaar   organiseert   Pax   Christi   een   Vlaamse   Vredesweek.   De   Brugse   Pax   Christi-kern,   een   groep   
vrijwilligers,   organiseert   lokaal   een   aantal   activiteiten.   Vormingplus   faciliteert   en   helpt   de   groep,   zoekt   
verbreding   van   het   thema   en   zorgt   mee   voor   een   groter   bereik   met   de   activiteiten.   
In   2020   was   het   thema   “Bruggen   bouwen”.   We   organiseerden   samen   3   fietstochten   (die   alle   drie   
omwille   van   Corona   werden   afgelast),   een   interculturele   avond   met   Nsanga   (ook   afgelast   omwille   van   
die   reden,   een   straatactie   “silence   for   peace”   en   twee   gesprekken   over   Bruggen   Bouwen   met   
gevangenen   (een   lezing/gesprek   met   Jan   De   Cock   en   een   panelgesprek   met   
gevangenisaalmoezenier   Geertrui   Verdonck   en   vormingswerker   Olivier   Forges.   
De   activiteiten   werden   ruim   aangekondigd   in   de   Brugse   stadskrant.   
In   de   rand   werden   er   contacten   gelegd   met   andere   Brugse   organisaties   die   rond   het   thema   werken   
(Vredesactie   en   VOS),   naar   aanleiding   van   de   Brugse   Vredesprijs   (een   initiatief   van   de   stad   Brugge).   
  

Beoogde   impact   
In   de   eerste   plaats   willen   we   het   thema   vrede   lokaal   in   de   aandacht   houden   en   vorm   geven   aan   het   
Vlaamse   initiatief   van   de   Vredesweek.   Daarnaast   wil   Vormingplus   de   werking   van   Pax   Christi   Brugge   
ondersteunen   en   de   slagkracht   van   de   vrijwilligersvereniging   vergroten,   onder   meer   door   praktische   
ondersteuning,   netwerking   en   inhoudelijke   steun.   
  

Bereik,   deelnemers   
De   gespreksavonden   werden   bijgewoond   door   40   mensen   (20   per   avond,   het   maximum   volgens   de   
toen   geldende   corona-maatregelen)   en   via   een   livestream   thuis   door   evenveel   mensen   gevolgd.   Aan   
de   straatactie   participeren   30   mensen.   
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Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   is   momenteel   onduidelijk   in   welke   vorm   de   Vlaamse   Vredesweek   verder   gaat.   De   intentie   in   
Brugge   blijft   om   een   lokaal   educatief   aanbod   te   blijven   aanbieden   onder   de   paraplu   van   de   Vlaamse   
Vredesweek.   
Het   overleg   rond   de   Brugse   Vredesprijs   is   -   omwille   van   de   corona-maatregelen   en   een   
personeelswissel   in   de   Noord-Zuiddienst   -   voorlopig   opgeschort.   Dit   wordt   hernomen   zodra   het   kan.   
  

In   samenwerking   met   
Pax   Christi   Brugge,   Nsanga,   Noord-Zuiddienst   stad   Brugge   
  

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

SamenLezen   in   de   Brugse   regio   
  

“ In   onze   SamenLeesgroep   proeven   de   deelnemers   van   verhalen   en   gedichten.   Via   de   teksten   komen   
ze   in   verbinding   met   anderen   en   met   zichzelf.”   (begeleider   Roza   Delva)   

  
Wat   
Sterke   verhalen   en   goede   literatuur   bereikbaar   maken   voor   iedereen   via   laagdrempelige   
voorleessessies:   dat   is   wat   ‘Samen   Lezen’   doet.   Beleving   en   verbinding   staan   centraal.   
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Op   diverse   plaatsen   in   de   Brugse   regio   ondersteunt   Vormingplus   lokale   actoren   (bibliotheken,   
dienstencentra,   verenigingen,   psychiatrie...)   die   met   het   concept   aan   de   slag   gaan.   Daarnaast   
organiseert   een   vrijwilliger   van   Vormingplus   de   West-Vlaamse   intervisiegroep   SamenLezen.   

In   2020   hebben   we   geen   opleidingen   voor   de   begeleiders   
georganiseerd.   In   2019   hadden   we   al   een   vrij   intensief   
aanbod.   Bovendien   kwamen   in   2020   door   corona   nauwelijks   
live   groepen   bijeen   en   was   er   geen   mogelijkheid   tot   ‘live’   
opleidingen   (er   was   ook   geen   vraag).   Waar   we   (‘dankzij’   
corona)   wel   op   ingezet   hebben:   de   groep   van   Sint-Kruis   en   
Sint-Jozef   overtuigen   en   begeleiden   om   online   te   gaan   
SamenLezen.   Een   geslaagd   experiment.   
Begin   juli   en   eind   augustus   hielden   we   ook   twee   gesmaakte   
sessies   in   open   lucht   (op   de   koer   van   De   Dijk   en   in   de   tuin   
van   het   Gezellemuseum).   Iedereen   –   deelnemers,   
begeleiders   en   organisatoren   –   hebben   zichtbaar   genoten   

van   deze   intermezzo’s   in   een   moeilijk   jaar.   
De   intervisie   vond   in   2020   maar   éénmaal   samen   (14   februari).   Een   tweede   poging   werd   doorkruist   
door   corona.  

  
Beoogde   impact   
SamenLezen   is   een   sterk   instrument   voor   actoren   als   bibliotheken   en   dienstencentra   om   kwetsbare   
groepen   te   bereiken.   Deze   eenvoudige   en   laagdrempelige   methodiek   brengt   de   deelnemers   in   
contact   met   mooie   verhalen   en   poëzie.   Het   samen   praten   over   een   goed   verhaal   kan   –   mits   een  
goede   begeleiding   –   gebeuren   in   diverse   contexten   en   met   uiteenlopende   doelgroepen.   SamenLezen   
verbindt   de   deelnemers   en   doorbreekt   hun   isolement.     

  
Bereik   deelnemers   
Er   zijn   in   onze   regio   SamenLeesgroepen   in   Sint-Jozef,   Sint-Pieters,   Sint-Michiels,   Sint-Kruis,   
Oostkamp,   Ruddervoorde,   Zedelgem,   Beernem   (Sint-Amandus)   en   Knokke-Heist.     
Elke   groep   bereikt   komt   (normaal   gezien)   om   de   twee   weken   samen   en   bereikt   tussen   de   5   en   12   
personen   met   een   diverse   achtergrond.   
Een   poging   om   een   groep   op   te   richten   in   Zeebrugge   werd   voorlopig   (ook   door   corona)   niet   opgepikt   
door   de   buurtwerker   van   Zeebrugge.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Op   8   mei   organiseerde   Vormingplus   samen   met   de   bibliotheek   een   online   evaluatiemeeting   met   alle   
begeleiders   en   organisatoren   uit   de   Brugse   regio.   Daaruit   bleek   dat   de   reguliere   werking   én   
samenwerking   goed   verloopt   goed   op   de   verschillende   locaties.   Ook   het   voorzien   van   boeken   (en   de   
langere   uitleentermijn   voor   de   SL-begeleiders)   door   de   bibliotheek   wordt   geapprecieerd.   
Uit   deze   evaluatie   vloeide   ook   het   idee   voort   om   online   te   gaan.   Hoewel   de   SL-methodiek   het   moet   
hebben   van   samenzijn,   sfeer   en   gezelligheid   en   hoewel   er   heel   wat   koudwatervrees   bestond,   zijn   we   
erin   geslaagd   om   een   vrijwilliger   en   haar   groepen   de   stap   te   laten   zetten   naar   online   sessies.   En   dat   
was   tot   grote   tevredenheid   van   de   deelnemers:   het   lukte   beter   dan   gedacht   en   het   is   ‘beter   dan   niets’.   
Vormingplus   bood   hierin   de   nodige   begeleiding   en   technische   ondersteuning.   Eind   2020   stond   de   
online   groep   op   eigen   benen   en   ze   organiseert   nu   zelfstandig   de   online   sessies.   Een   serieuze   digitale   
sprong   uit   de   comfortzone!   
  

Daarnaast   blijft   het   doel   om   de   samenwerking   met   meerdere   organisaties   die   werken   met   kwetsbare   
groepen   aan   te   halen,   bvb   in   Zeebrugge.   
We   blijven   de   intervisie   tussen   de   West-Vlaamse   leesbegeleiders   stroomlijnen   en   ondersteunen.   Er   is   
een   grote   nood   aan   informatie,   uitwisseling   van   ervaringen.   
Voorlopig   plannen   we   enkel   online   sessies.   Ook   de   eerstvolgende   intervisie   in   2021   zal   online   
gebeuren.   
  

In   samenwerking   met   
Onze   partners   zijn   de   bibliotheken,   dienstencentra   en   buurtcentra   van   de   regio.   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   4,   “Binnen   ieders   bereik”.   
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Erfgoeddag   –   De   Nacht   
  

Wat   
Elk   jaar   doet   Vormingplus   Brugge   actief   mee   aan   de   Erfgoeddag,   samen   met   verschillende   partners.   
In   Brugge   -   erfgoedstad   bij   uitstek   –   is   de   Erfgoeddag   uitgegroeid   tot   een   heel   weekend,   

gecoördineerd   door   de   Brugse   Erfgoedcel.     
  

Beoogde   impact   
Via   en   laagdrempelig   aanbod   in   het   Vormingplushuis   en   een   
gezamenlijk   traject   met   partner   Buurtcentrum   Sint-Pieters   
willen   we   lokaal   erfgoed   bereikbaar   maken   voor   een   breed   en   
divers   publiek.   Zo   werken   we   aan   een   hechter   
gemeenschapsgevoel   en   betrokken   burgerschap.   Erfgoeddag   
is   ook   een   hefboom   om   erfgoed   uit   verschillende   culturen   in   
de   kijker   te   zetten.   

  
Bereik   deelnemers   
Door   corona   is   de   editie   in   2020   volledig   afgelast.   Het   aanbod   rond   de   thema   ‘De   Nacht’   wordt   
verschoven   naar   2021   (o.v.).   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   programma   van   Erfgoeddag   2020   zal   –   indien   dit   kan   en   mag   –   worden   herhaald   op   24   april   2021   
(zie    https://avansa-brugge.be/projecten/erfgoeddag-2021-de-nacht ).  
We   blijven   een   mix   nastreven   van   laagdrempelige   activiteiten   voor   iedereen,   lokaal   erfgoed   en   
kwetsbare   groepen.   Zo   staan   avondlijke   verhalenwandelingen   in   Sint-Pieters   op   het   programma   die   
worden   gebracht   door   de   inwoners   zelf,   die   daarvoor   een   opleidingstraject   kregen.   
  

In   samenwerking   met   
Erfgoedcel   Brugge   en   Buurtcentrum   Sint-Pieters   
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   1,   “Een   betekenisvol   niet-formeel   aanbod”   en   bij   doelstelling   3,   
“Vorm   geven   aan   de   samenleving”.   
In   de   tuin   van   Gezelle   

  
Wat   
Het   Brugse   Gezellemuseum   verliest   zijn   museale   functie   en   wordt   een   plek   waar   organisaties   
evenementen   en   activiteiten   kunnen   organiseren.   Vormingplus   zat   mee   aan   tafel   met   de   Brugse   
Schepen   van   cultuur   en   de   cultuurpartners   om   op   korte   termijn,   tijdens   het   opstartjaar   2020,   een   
zomer   in   de   tuin   van   Gezelle   te   organiseren.   

  
Beoogde   impact   
Het   Gezellemuseum   met   bijbehorende   tuin   is   een   erfgoedparel   in   
Brugge,   die   er   vaak   verlaten   bij   ligt.   Door   een   aanbod   
laagdrempelige   activiteiten   –   met   een   thematische   link   naar   de   figuur   
Gezelle   (literatuur)   en   de   tuin   (ecologie)   –   komt   een   breder   publiek   in   
aanraking   met   deze   plek.   Lokaal   erfgoed   als   bindmiddel   en   opstap   
naar   betrokken   burgerschap.   

  
Bereik   deelnemers   
We   hadden   een   aanbod   van   zeven   activiteiten   rond   literatuur   en   

ecologie.   Door   corona   is   enkel   de   SamenLees-sessie   in   de   tuin   op   20   augustus   kunnen   doorgaan.   Er   
waren   twee   groepen   van   elk   12   personen.     

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   SamenLees-sessie   was   een   succes.   Een   gemengde,   diverse   groep   kwam   in   aanraking   met   een   
bijzondere   plek.   De   gekozen   teksten   hadden   ook   een   link   met   de   plaats.   
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De   rest   van   het   programma   wordt   (in   de   mate   van   het   mogelijke   en   wenselijke)   verzet   naar   de   zomer   
van   2021   (nog   te   bespreken).   
  

In   samenwerking   met   
Bibliotheek   Brugge   en   Brugge   Musea.   

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

  
  
  

Vertelcollectief   De   Op-Lichters   
  

Wat   
Sinds   eind   2018   organiseert   Vormingplus,   samen   met   begeleidster   Karin   Bral,   
de   reeks   ‘Vertel   je   verhaal’,   een   cursus   vertellen   voor   beginners.   In   de   loop   van   
2019   groeide   een   vaste   kern   deelnemers   uit   tot   het   collectief   De   Op-Lichters.   Zij   
maken   een   repertoire,   komen   bijeen   om   elkaar   te   coachen   en   luisteren   
evenementen   (Erfgoeddag,   Lichtfeest   Lissewege,   ‘K   Luister   in   de   Foyer,   De   
Belgiek   in   Sint-Pieters…)   op   met   hun   vertellementen.   Eind   2020   verliet   dit   
collectief   het   ‘nest’   van   Vormingplus   en   werd   het   volledig   zelfstandig.   We   blijven   
De   Op-Lichters   wel   ondersteunen   via   promotie   en   het   mee   zoeken   naar   
podiummomenten.     
Daarnaast   blijven   we   de   beginnersreeks   ‘Vertel   je   verhaal’   organiseren.   Zo   kan   

nieuw   en   vers   bloed   doorstromen   naar   het   bestaande   collectief.   
  

Beoogde   impact   
Verhalen   verbinden   mensen   en   brengen   een   boodschap   op   een   indringende,   empathische,   intuïtieve   
manier.   De   vertelmethodiek   laat   toe   om   aan   te   sluiten   bij   evenementen   en   activiteiten   en   thema’s   
vanuit   een   ander   oogpunt   te   benaderen.   
Het   ontstaan   van   een   zelfstandig   vertelcollectief,   gegroeid   vanuit   een   vorming   als   opstap,   past   perfect   
in   onze   opdracht   van   ‘verenigingenmaker’:   deelnemers   krijgen   via   onze   werking   vaardigheden,   
praktijken   kansen   aangereikt   om   zelfstandig   verder   te   gaan,   zichzelf   te   ontplooien   en   op   eigen   benen   
te   staan.     

  
Bereik   deelnemers   
De   vaste   kern   van   de   Op-Lichters   bestaat   uit   een   8-tal   mensen.   De   beginnerscursus   die   wij   zullen   
blijven   organiseren,   zorgt   voor   toeleiding   van   nieuw   talent.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Dat   de   Op-Lichters   nu   op   eigen   benen   staan   zien   wij   als   een   belangrijke   stap.    Gestart   als   
deelnemers   van   een   cursus,   zijn   de   leden   van   de   Op-Lichters   geëvolueerd   naar   initiatiefnemers,   
mede-bedenkers,   organisatoren   en   performers.    
We   blijven   de   groep   volgen   en   betrekken   bij   evenementen   in   de   regio.   Via   de   beginnersreeks   zullen   
we   ook   nieuw   talent   toeleiden   naar   de   Op-Lichters.   
  

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

  
Pastorie   Préférée   

  
Wat   
Pastorie   Préférée   is   nog   een   voorbeeld   van   een   groep   losse   mensen   die   vanuit   een   georganiseerd   
traject   doorgroeide   naar   een   zelfstandig   initiatief.   
De   Préférés   zijn   een   burgerwerkgroep   van   inwoners   van   Sint-Pieters,   ontstaan   in   het   kielzog   van   de   
Erfgoeddag   2018.   Met   de   steun   van   Buurtwerk   Sint-Pieters   en   Vormingplus   Brugge   maken   zij   van   de   
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pastorie   van   Sint-Pieters   een   plek   voor   ontmoeting   en   verbinding,   een   plek   die   ontsloten   wordt   voor  
alle   inwoners   van   Sint-Pieters.   
In   2019   lanceerden   ze   twee   pop-up   zomerweekends.   In   2020   werd   een   nieuwe   editie   geannuleerd   
door   corona   maar   vervangen   door   een   online   evenement.   Voor   2021   zijn   er   nieuwe   plannen.   

  
Beoogde   impact   
Sint-Pieters   is   een   versnipperde   wijk   met   een   
heel   diverse   bevolking.   Pastorie   Préférée   zoekt   
met   een   zinvol   maar   laagdrempelig   en   gratis   
aanbod   op   een   mooie   erfgoedplek   naar   meer   
ontmoeting   en   verbinding.   De   inwoners   vullen   
het   aanbod   zelf   in   en   bereiken   een   heel   breed,   
gemengd   publiek.   De   leden   van   Pastorie   
Préferée   zijn   uitgegroeid   tot   volwaardige   denkers   
en   doeners   van   het   hele   project.   

  
Bereik   deelnemers   
In   2020   was   er   geen   editie   van   Pastorie   Préférée   .   De   online   quiz   bereikte   een   100-tal   mensen.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   werkgroep   De   Préférés   is   intussen   uitgegroeid   tot   een   zelfstandig   burgercollectief.   Pastorie   
Préférée   is   er   voor   en   door   Sint-Pietersnaren.   Vormingplus   heeft   zich   in   2020   uit   de   directe   
organisatie   teruggetrokken.   Het   project   is   immers   verankerd   en   bestendigd.     
Voor   promotionele   en   educatieve   steun   kan   Pastorie   Préférée   nog   steeds   bij   ons   terecht.     
  

In   samenwerking   met   
Buurtwerk   Sint-Pieters   

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

  
  

DIALOOG   –   we   moeten   het   eens   over   herstel   hebben   
  

Wat   
DIALOOG   is   een   nieuw   overkoepelend   project   van   verschillende   Vormingplussen,   De   Rode   Antraciet,   
de   Vlaamse   gevangenissen   en   de   Huizen   vzw.   
Samen   willen   we   het   thema   ‘Herstel’   op   de   kaart   zetten.   Dit   zullen   we   nastreven   via   een   brede   mix   
aan   sociaal-culturele   praktijken   –   op   regionaal   en   bovenregionaal   vlak   –   waarin     burgers   actief   
participeren,   zich   verhouden   tot   de   kwestie   en   in   verbinding   gaan   met   anderen.   

  
Beoogde   impact   
DIALOOG   wil   een   maatschappelijk   draagvlak   voor   een   
herstelgerichte   samenleving   creëren.     
In   plaats   van   de   polarisering   op   te   zoeken,   wil   DIALOOG   werken   
aan   een   samenleving   waar   er   ruimte   is   voor   herstel   met   een   
bevredigende   uitkomst   voor   slachtoffer,   dader   én   die   
samenleving.   DIALOOG   draagt   zo   bij   aan   het   ‘publieke   debat’   
over   hoe   wij   onze   samenleving   vormgeven.     

  
Bereik   deelnemers   
Dit   project   werd   voorbereid,   ingediend   en   goedgekeurd   in   2020.   

Het   project   loopt   van   2021   tot   en   met   2023.   
Vanaf   2021   zullen   verschillende   activiteiten   uitgerold   worden   zodra   corona   dit   toelaat.   
Zowel   direct   betrokkenen   –   zoals   dader,   (ex)-gedetineerden,   slachtoffer,   familie...   –,   professionals   uit   
de   detentiecontext,   hulp-   en   dienstverlening   -   zoals   bemiddelaars   en   justitieel   welzijnswerk,   
advocatuur...   –    als   de   ogenschijnlijk   niet-direct   betrokken   burger,   zullen   tijdens   het   
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project   verschillende   rollen   opnemen.   DIALOOG   bevindt   zich   op   het   snijvlak   van   herstel   in   een   
justitiële   en   maatschappelijke   context.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   project   wordt   vanaf   begin   2021   geïmplementeerd.   We   bekijken   momenteel   of   er   een   voorlopig   
digitaal   luik   kan   komen   (corona):   Vitamine   D.   De   focus   zal   in   het   begin   liggen   op   lokale   en   regionale   
activiteiten   rond   herstel.   In   het   derde   projectjaar   voorzien   we   een   Vlaamse   Herstelconferentie.   
  

In   samenwerking   met   
De   Vlaamse   Vormingplussen,   De   Rode   Antraciet,   de   gevangenissen   en   de   Huizen   vzw   

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

  
  
  

Samen   met   de   Brugse   Cultuurpartners   
  

Wat   
Jaarlijks   werken   we   nauw   samen   in   verschillende   projecten   en   trajecten   met   het   Cultuurcentrum,   het   
Concertgebouw   en   de   Brugse   musea.   Ook   in   2020   waren   verschillende   initiatieven   voorzien.   Corona   
stak   er   een   stokje   voor.   
Bar   Literair,   het   jaarprogramma   met   het   Concertgebouw,   In   de   Tuin   van   Gezelle,   ambachten   in   het   
Gruuthusemusem…   alles   werd   afgelast.     
  

Beoogde   impact   
Door   verschillende   samenwerkingen   en   kruisbestuivingen   bereiken   we   ook   het   publiek   van   andere   
culturele   organisatoren.   We   blijven   het   daarom   belangrijk   vinden   dat   de   culturele   spelers   in   Brugge   
Vormingplus   als   een   vaste   en   waardevolle   partner   erkennen.   
Bovendien   geven   deze   diverse   samenwerkingsbanden   de   deelnemers   van   onze   activiteiten   vaak   een   
forum   voor   hun   creatief   werk   (bvb   Bar   Literair,   ‘K   Luister…).     

  
Bereik   deelnemers   
In   2020   werd   alles   geschrapt.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
We   plannen   een   heropstart   in   2021.   
  

–   We   zijn   partner   in   het    belevingsfestival   Belmundo    van   het   
Cultuurcentrum   (eind   mei   2021),   in   en   rond   de   Stadsschouwburg,   
met   als   thema   ‘taal,   schrift,   woord’.   (o.v.   van   corona)/   We   plannen   er   

twee   activiteiten   rond   het   thema   diversiteit.   
  

–   We   werken   ook   in   2021   samen   met   het    Concertgebouw    aan   een   thematisch   luik   bij   hun   
programmatie.   We   gaan   ook   dieper   in   op   de   samenwerking   op   langere   termijn,   in   het   kader   van   het  
nieuwe   beleidsplan   van   het   Concertgebouw.   Welke   bijdrage   kunnen   wij   leveren   vanuit   onze   vijf   
thematische   speerpunten   ( diversiteit,   duurzaamheid,   digitale   inclusie,   kwetsbare   groepen,   
burgerschap. )?   Hoe   kunnen   we   de   ‘hoge   muren’   van   het   concertgebouw   helpen   doorbreken   en   een   
diverser   publiek   te   bereiken?   
  

–   We   plannen   een   hername   van   het   programma    ‘In   de   tuin   van   Gezelle’    in   de   zomer   2021   rond   
ecologie   en   literatuur.   (o.v.   van   corona)   
  

–   We   onderzoeken   een   samenwerking   n.a.v.    De   Triënnale    (mei   –   september   2021).   (o.v.   van   corona)   
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2,   “Binnen   ieders   bereik”   
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Krijg   jij   de   eindjes   aan   elkaar   geknoopt?     
  

Wat   
Elk   jaar   opnieuw   werken   we   samen   met   heel   wat   partners   uit   de   
brede   armoedesector   om   een   actie   op   touw   te   zetten   in   het   
kader   van   17   oktober.   Omdat   ook   verschillende   
armoede-organisaties   rond   de   tafel   zitten   is   dit   een   co-creatief   
proces.   In   kleine   stapjes,   in   maandelijkse   bijeenkomsten   en   vaak   
ook   in   subgroepjes   werken   we   naar   een   gedragen   actie   toe.   Er   
liep   een   facebookcampagne,   gedragen   door   Maaike   Cafmeyer,   
die   meter   was   van   ons   initiatief,   er   was   een   persactie   om   zoveel   
mogelijk   politici   op   de   been   te   krijgen   en   de   dag   werd   afgesloten   
met   een   evenement   waar   in   woord   en   beeld   gebracht   werd   hoe   

kwetsbare   mensen   extra   geleden   hebben   onder   de   Corona-crisis.   Schrijfster   Lara   Taveirne   zorgde   
voor   de   literaire   toets.   

  
Beoogde   impact   
Dit   evenement   heeft   tot   doel   om   enerzijds   politici   én   een   zo   ruim   mogelijk   publiek   te   sensibiliseren   
rond   armoede   en   anderzijds   verbindingen   te   versterken   tussen   de   actoren   en   betrokkenen   uit   de   
verschillende   armoede-organisaties.     
  

Bereik,   deelnemers   
De   FB-actie   genereerde   zo’n   20.000   kliks,   en   werd   240   keer   gedeeld.   Via   de   pagina’s   van   heel   wat   
politici   kende   onze   doe-actie   (letterlijk   de   eindjes   aan   elkaar   knopen)   voor   de   pers   ook   heel   wat   extra   
bijval.   Het   evenement   in   de   Magdalenakerk   telde   een   80-tal   deelnemers.   Gezien   de   
Corona-maatregelen   was   dit   een   onverhoopt   grote   groep,   ook   gezien   het   feit   dat   we   geen   gedrukte   
flyers   verspreid   hebben.     
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   mix   van   activiteiten,   het   gebruik   van   verschillende   media   en   de   stijlvolle   afsluiter   in   de   
Magdalenakerk   in   de   vooravond   werd   als   zeer   positief   ervaren.   We   nemen   dit   zeker   mee   naar   de   
toekomst     
  

In   samenwerking   met   
Amnesty-Brugge,   ATD-Brugge,   Beweging.net,   CAW   Noord-West-Vlaanderen,   CM,   De   Kantel,   
Diaconie,   Inloophuis   ‘t   Sas,   Integraal,   Oarm   in   oarme,   Samenlevingsopbouw   West-Vlaanderen,   Ûze   
Plekke,   Viva-Svv,   vzw   Wieder    en   met   steun   van   :   Stad   Brugge,   OCMW   Brugge   en   Mintus   
  

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

Women   after   work   –   Internationale   Vrouwendag   
  

Wat   
0p   8   maart   zetten   we   Woman   Power   extra   in   de   verf.   Het   is   een   dag   die   vrouwen   wereldwijd   viert,   
steunt   en   inspireert.   Ook   in   Brugge   zetten   we   elk   jaar   opnieuw   'de   vrouw'   in   de   schijnwerpers.   Voor   
het   tweede   jaar   op   rij   gebeurt   dit   met   een   bruisend   after   work   event   voor   jong   en   oud.   Op   6   maart   kon   

Jaarrapport   2020   -   Vormingplus   regio   Brugge   vzw 37   



men   luisteren   naar   inspirerende   Ted-talks   van   (lokale)   vrouwen,   even   tijd   nemen   voor   het   project   
‘vrouwen   die   raken’,en   tijdens   een   hapje   en   een   drankje   bijpraten.     
  

Beoogde   impact   
Elke   dag   zou   vrouwendag   moeten   zijn.   Op   Internationale   Vrouwendag   (8   maart)   staat   de   ongelijkheid   
tussen   mannen   en   vrouwen   wereldwijd   centraal   maar   ook   de   kracht   en   ongelofelijke   sterktes   van   alle   
vrouwen   die   onze   maatschappij   mee   doen   draaien.   Spijtig   genoeg   blijken   universele   verklaringen   

zoals   die   voor   de   Rechten   van   de   Mens   onvoldoende   om   
dezelfde   rechten   te   garanderen   op   vlak   van   onderwijs,   
gezondheid,   werk   en   vertegenwoordiging   in   de   politieke   
en   economische   besluitvoering.   Gendergelijkheid   
nastreven   blijft   een   streefdoel   elke   dag!   
  

Bereik,   deelnemers   
We   bereikten   in   2020   163   deelnemers   met   een   heel   
verscheiden   profiel,   opvallend   veel   jonge   vrouwen   en   ook   
een   aantal   mannen.     
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
We   hoorden   achteraf   heel   wat   positieve   reacties,   zowel   op   de   formule   (een   after-work   event)   als   op   
de   inhoud.   Er   kwamen   boeiende   vrouwen   aan   het   woord   en   achteraf   was   er   veel   stof   tot   napraten.   
Ook   het   project   ‘vrouwen   die   raken’   werd   met   enthousiasme   onthaald.   We   hopen   om   dit   volgend   jaar   
in   min   of   meer   dezelfde   formule   te   kunnen   herhalen.   
  

In   samenwerking   met   
Diversiteitsdienst   stad   Brugge,   Viva-SVV,   Femma,   Vrouw   en   Maatschappij   en   vzw   Wieder   
  

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

OpStap   
  

Wat   
Een   reeks   vormende   bijeenkomsten   om   samen   met   vrouwelijke   cliënten   van   het   Brugse   OCMW   te   

werken   aan   meer   zelfvertrouwen   en   het   opbouwen   van   sociale   vaardigheden.   
Tijdens   een   tiental   sessies   gaan   de   vrouwen   samen   aan   de   slag.   Ze   ontdekken   
hun   kwaliteiten   en   talenten,   leren   luisteren   naar   anderen   en   naar   zichzelf,   
oefenen   in   sociale   vaardigheden   en   assertieve   reageren,   …   De   methodieken   
zijn   heel   divers   met   ook   heel   veel   plaats   voor   creatieve   verwerking.   Het   
ontmoeten   van   vrouwen   die   in   gelijkaardige   omstandigheden   leven   en   het   
opbouwen   van   prille   vriendschappen   zijn   van   niet   te   onderschatten   belang.   
  

Beoogde   impact   
Het   is   de   bedoeling   om   vrouwen   die   leven   in   een   kwetsbare   situatie   te   
versterken,   zodat   ze   weer   durven   buiten   komen   en   sociale   contacten   aangaan   

met   anderen.   We   willen   hen   een   OpStap   bieden   naar   meer   zelfvertrouwen,   verbondenheid,   
vriendschap,   levensvreugde,...   In   eerste   instantie   leiden   we   ze   toe   naar   het   project   Zinderin(g)!   (zie   
verder),   maar   ook   naar   andere   laagdrempelige   activiteiten   van   bv   buurtcentra,   armoedeverenigingen,   
bibliotheek,   onze   eigen   organisatie,   of...   
  

Bereik,   deelnemers   
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We   bereikten   een   8-tal   deelneemsters,   van   verschillende   leeftijd   en   achtergrond.   Helaas   zorgden   de   
verstrengde   Corona-maatregelen   ervoor   dat   we   deze   bijeenkomsten   vervroegd   hebben   moeten   
stopzetten.   We   zijn   zeker   van   plan   om   dit   in   2021   opnieuw   op   te   nemen.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   reeks   veranderde   dit   jaar   van   naam,   maar   ook   een   stukje   van   aanpak.   Mieke   Serruys,   de   nieuwe   
begeleidster   van   de   reeks,   heeft   er   ook   een   nieuwe   draai   aan   gegeven.   Elke   bijeenkomst   bestaat   nu   
uit   een   mix   van   inbreng   van   de   begeleidster,   werken   met   de   talenten   van   de   deelneemsters   en   
creatieve   verwerking.   Dit   voelde   aan   als   een   zeer   goede   formule   die   we   zeker   in   de   toekomst   verder   
willen   uitdiepen.   
  

In   samenwerking   met   
Ocmw   Brugge,   dienst   trajectbegeleiding.   
  

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

Internationale   Vrouwendag:   Vrouwen   die   raken   
  

Wat   
Het   project   ‘Vrouwen   die   raken’   geeft   een   stem   aan   de   anonieme   vrouw   die   niet   op   een   podium   staat   
om   haar   verhaal   te   brengen.   Omdat   ook   haar   verhaal   waardevol   en   belangrijk   is.   Dit   project   wil   
verbinding   maken   tussen   vrouwen   én   mannen,   zonder   vooroordeel   en   met   vertrouwen.   Er   zijn   
verschillende   luiken:   een   fotoreportage   van   vrouwen   die   anoniem   (geblinddoekt)   geportretteerd   
worden,    6   podcasts   met   een   mix   van   een   15-tal   interviews   en   twee   workshops   handmassage.   
Tijdens   de   uiteindelijke   toonmomenten   wordt   het   brede   publiek   uitgenodigd   om   plaats   te   nemen   aan   
de   tafel   en   zich   over   te   geven   aan   de   verhalen   en   de   aanraking.   

  
Beoogde   impact   
Enerzijds   willen   we   het   zelfwaardegevoel   van   de   vrouwen   die   hun   verhaal   
vertellen   ondersteunen,   anderzijds   willen   we   zoveel   mogelijk   mensen   
(vrouwen   én   mannen)   in   contact   brengen   met   hun   verhalen.   We   willen   ze   
letterlijk   en   figuurlijk   laten   raken   door   anonieme   vrouwen.   Daarom   
luisteren   de   deelnemers   naar   de   podcasts   geblinddoekt   en   worden   ze   
aangeraakt   tijdens   een   zachte   handmassage.   Hiermee   willen   we   een   

warme   verbinding   creëren   tussen   anonieme,   gewone   mensen   
  

Bereik,   deelnemers   
We   vonden   een   15-tal   vrouwen   bereid   om   hun   levensverhaal   te   delen   en   daarnaast   ook   nog   een   
10-tal   vrouwen,   om   de   handmassages   te   geven,   allen   van   diverse   etnische   origine.   Op   6   maart   
(tijdens   de   viering   van   de   Internationale   Vrouwendag   in   Brugge)   konden   we   de   eerste   keer   naar   
buiten   komen   met   ons   project.   We   konden   op   heel   wat   belangstelling   rekenen   en   heel   wat   vrouwen,   
en   enkele   mannen   kwamen   aan   de   tafel   zitten   om   geblinddoekt   te   luisteren   en   ondertussen   de   
handen   te   laten   masseren.     
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
We   hebben   heel   wat   positieve   reacties   gekregen,   zowel   van   de   vrouwen   die   nauw   bij   het   project   
betrokken   waren,   als   van   de   deelnemers   aan   de   tafels.   Jammer   genoeg   heeft   Corona   stokken   in   de   
wielen   gestoken.   De   geplande   ‘voorstellingen’   op   de   zaterdags-   en   zondagsmarkt   zijn   niet   meer   
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kunnen   doorgaan.   Ook   ons   idee   om   dit   te   herhalen   n.a.v.   de   nationale   vrouwendag   in   november   is   
omwille   van   dezelfde   reden   in   het   water   gevallen.   We   moeten   nu   met   alle   betrokken   partijen   nog   
bekijken   wat   er   in   de   toekomst    eventueel   nog   kan.     
  

In   samenwerking   met   
vzw   Wieder   en   Diversiteitsdienst   Brugge   
  

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

Wie   ben     
                Jij     
                      maakt   de   buurt   
  

Wat   
Wie   ben   jij?   Jij   maakt   de   buurt!   Is   een   project   in   de   schoot   van   het   buurtcentrum   Den   Heerd.   Want   
een   fijne   buurt   wordt   gemaakt   door   de   mensen   die   er   wonen.   Buurtbewoners   zetten    een   kleurrijke   
tentoonstelling   in   elkaar   met   oude   Barbiepoppen.   Die   poppen   vertellen   hun   levensverhaal,   hun   
kwetsuren   en/of   hun   dromen.   Na   deze   buurt   gaan   de   poppen   op   reis   naar   andere   buurten    waar   de   
tentoonstelling   verder   zal   groeien.   Eind   2021   komt   deze   dan   terug   naar   Den   Heerd.   
  

Beoogde   impact   
Het   buurtcentrum   opende   pas   begin   2020   haar   deuren.   Veel   
activiteiten   konden   niet   of   nauwelijks   opgestart   worden   omwille   van   
Corona.   Dit   project   biedt   toch   de   mogelijkheid   om   contacten   te   leggen   
met   buurtbewoners   en   geeft   ook   als   doel   om   mensen   samen   te   
brengen.   Door   –   elk   vanuit   zijn/haar   huis   én   met   ondersteuning   van   
medewerkers   van   het   buurthuis   –   jezelf   op   een   creatieve   manier   te   
verbeelden   en   dit   dan   te   tonen   aan   de   mensen   uit   jouw   omgeving,   
scheppen   we   een   band   ,   maken   we   verbindingen   in   het   sociaal   
weefsel.   Dit   initiatief   kan   meehelpen   om   van   de   buurt   een   plek   te   

maken   waar   iedereen   zich   thuis   voelt   en   zichzelf   kan   zijn.     
  

Bereik,   deelnemers   
We   bereikten   met   dit   project   een   20-tal   buurtbewoners,   divers   in   leeftijd,   gender   en   afkomst,   die   zelf   
actief   hebben   meegewerkt,   en   nog   een   20-tal   andere   buurtbewoners   die   hun   raam   ter   beschikking   
gesteld   hebben   om   een   pop   tentoon   te   stellen.   Op   een   tweetal   dagen   werden   ook   begeleide   
wandelingen,   telkens   met   3   personen   en   iemand   van   het   buurthuis   georganiseerd.   Ook   hier   kwamen   
een   20-tal   mensen   op   af.   
    
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   project   heeft   heel   wat   weerklank   gevonden   bij   een   heel   diverse   groep   en   heeft   zeker   de   band   met   
het   buurtcentrum   en   met   de   buurt   versterkt.   We   kijken   uit   hoe   de   tentoonstelling   zal   groeien   tijdens   
haar   rondreis.   Eind   2021   komt   ze   terug   naar   Sint-Pieters   voor   een   afsluitend   evenement.   
  

In   samenwerking   met   
Mintus/buurtcentrum   Den   Heerd   en   Inge   Rappé   
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Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   3,   “Vorm   geven   aan   de   samenleving”.   
  
  
  

Zinderin(g)!   

  
Wat   
Wekelijkse   bijeenkomsten,   op   maandagmorgen,   voor   vrouwen   die   deelgenomen   hebben   aan  
‘OpStap’,   of   vrouwen   die   toegeleid   worden   door   de   maatschappelijk   werkers   van   het   OCMW   Brugge   
en   door   de   verantwoordelijke   van   het   Buurthuis   Den   Heerd,   in   afwachting   van   een   nieuwe   cursus   
‘OpStap’.   We   zorgen   voor   ontmoeting,   crea-activiteiten,   kooklessen,   uitstappen,   gesprek   en   informele   
ondersteuning   in   een   veilige   omgeving.    

Beoogde   impact   
Vrouwen   die   in   armoede   leven   zijn   vaak   erg   eenzaam.   Ze   missen   
eigen   netwerken,   deugddoende   sociale   contacten,   een   zinvolle   
invulling   van   hun   tijdsbesteding.   Door   hen   de   kans   te   geven   om   
deel   te   nemen   aan   Zinderin(g)!   kunnen   ze   de   hoopvolle   resultaten   
van   ‘OpStap’   bestendigen.    Dit   jaar   zijn   we   ook   ingebed   in   de   
werking   van   het   buurtcentrum   den   Heerd.   We   hopen   dat   hierdoor   
ook   drempels   naar   andere   initiatieven   wegvallen   en   dat   de   dames   
ook   buiten   Zinderin(g)!   hun   netwerk   uitbreiden.     

  
Bereik,   deelnemers   
We   bereikten   in   2020   een   groep   van   15-tal   vrouwen   van   diverse   nationaliteiten,   met   een   vlotte   in-   en   
uitstroom.   Tijdens   de   eerste   lockdown   hebben   we   een   gesloten   Facebookpagina   gemaakt   om   op   die   
manier   contact   te   kunnen   houden.   Ze   kregen   allerlei   opdrachtjes    en   gebruikten   het   ook   als   forum   om   
met   elkaar   in   contact   te   blijven.   Daar   zijn   we   vrij   goed   in   geslaagd.   Toen   het   tijdens   de   lente   en   in   het   
najaar   weer   even   kon   hebben   we   telkens   met   succes   de   groep   opnieuw   live   bijeengebracht.   

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   dienstencentrum/buurthuis   is   dit   jaar   onze   nieuwe   stek   geworden.   Dat   biedt   veel   kansen.   Nu   
kunnen   ook   vrouwen   die   geen   directe   link   hebben   met   het   OCMW   instromen   én   de   stap   naar   een   
activiteit   los   van   de   vertrouwde   groep   is   gemakkelijker.   We   hebben   gezien   hoe   dames   blijven   voor   
een   warme   maaltijd,   meegaan   op   de   georganiseerde   wandelingen,   een   tekencursus   volgen   of   zich   
inschrijven   voor   een   spelletjesnamiddag.   Sommigen   hebben   ook   de   stap   naar   vrijwilligerswerk   gezet.   
We   hopen   in   2021   weer   helemaal   voluit   de   werking   te   kunnen   opstarten.   
  

In   samenwerking   met   
OCMW   Brugge,   Mintus   Brugge,   Buurtcentrum   den   Heerd   
  

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

Grootouders   voor   het   Klimaat   
  

Wat   
Vormingplus   regio   Brugge   gaf   de   Grootouders   voor   het   Klimaat   Brugge   in   2020   advies   bij   het   
uitbouwen   van   hun   promotiekanalen.   Daarnaast   gaven   we   ook   namen   en   contactgegevens   uit   ons   
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netwerk   door   voor   hun   project   ‘Klappen   op   de   trappen’:   een   zevental   lezingen   die   plaatsvonden   
tijdens   de   zomermaanden.   Die   reeks   werd   ook   door   Vormingplus   gepromoot.   

  
Beoogde   impact   

- meer   ‘grootouders’   bereiken   en   overtuigen   om   aan   te   sluiten   of   minstens   in   te   schrijven   op   de   
nieuwsbrief   

- een   meer   uitgebouwde   werking   en   duidelijke   rol   van   de   ‘Grootouders   voor   het   Klimaat’   in   
Brugge   

  

  
  

Bereik   deelnemers   
Tijdens   ‘Klappen   op   de   Trappen’   waren   telkens   een   60-tal   mensen   aanwezig   (x   7   =   ca.   400   mensen).   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
In   de   toekomst   wil   Vormingplus   de   Grootouders   nog   meer   ondersteunen.   We   bieden   onze   
communicatiekanalen   en   logistiek   (Zoom-abonnement,   lokalen…)   aan.   Daarnaast   geven   we   ook   
advies   ivm   inhoud   en   aanpak   activiteiten,   positie   tov   de   stadsdiensten...   
  

In   samenwerking   met   
Grootouders   voor   het   Klimaat   Brugge   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   vernieuwing   en   doelstelling   3:   vorm   
geven   aan   de   samenleving.   
  

  

Digipunt   Bibliotheek   Brugge   
  

Wat   
Vormingplus   regio   Brugge   ondersteunt   nog   steeds   het   digipunt   in   de   Biekorf,   de   
openbare   bibliotheek   van   Brugge.   We   zijn   stand-by   als   het   gaat   om   de   vrijwilligers   
die   als   digidokter   werken   en   we   organiseren   samen   met   de   bib   laagdrempelige   
cursussen   voor   mensen   die   niet   zo   digitaal   vaardig   zijn.   
Daarnaast   is   Vormingplus   ook   als   extern   jurylid   betrokken   bij   de   aanwerving   van   
een   digicoach.   Deze   digicoach   zal   het   digipunt   nog   verder   uitbouwen.   

  
Beoogde   impact   

- Bruggelingen   digitaal   vaardiger   maken   met   laagdrempelige   1-op-1   contacten   (digidokter)   of   
cursussen   

  
Bereik   deelnemers   

- Helaas   hebben   we   geen   cijfers   van   het   aantal   digidokter-bezoekers.  
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- Omwille   van   corona   is   de   cursus   ‘werken   met   je   android-smartphone’   online   moeten   
doorgaan   en   konden   er   slechts   7   mensen   deelnemen.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Het   digipunt   is   een   absolute   meerwaarde   voor   de   bibliotheek   en   mooie   plek   om   ook   vanuit   andere   
digi-cursussen   naar   te   verwijzen.   In   de   toekomst   wordt   het   aantal   digidokter-moment   allicht   
opgedreven   en   zullen   er   ook   meer   cursussen   in   samenwerking   met   de   bib   georganiseerd   worden.   
  

In   samenwerking   met   
Openbare   bibliotheek   Brugge   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   4:   binnen   ieders   bereik   en   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   
vernieuwing.   

  

  

Foodlab   Brugge   
Wat   
Het   Food   Lab   werd   in   2015   opgericht,   in   kader   van   het   Food   Smart   Cities   for   Development   project   
met   volledige   ondersteuning   van   de   stad   en   een   externe   facilitator   (Coduco   en   Foodwin)   en   maakte   

gedurende   die   periode   de   duurzame   Brugse   voedselstrategie,   
Bruggesmaakt,   op   en   werkte   acties   hierrond   uit.   
Sinds   2018   is   het   Food   Lab   met   een   divers   scala   aan   leden   geëvolueerd   
tot   een   overkoepelend   zelfstandig   platform.   
Een   stuurgroep   is   gevormd   om   het   beleid   en   de   kerntaken   van   het   Food   
Lab   op   te   maken   en   de   duurzame   voedselstrategie   van   Stad   
(Bruggesmaakt)   op   te   volgen.   Vormingplus   maakt   deel   uit   van   de   
stuurgroep   van   het   Foodlab.   in   2020   organiseerde   Vormingplus   een   
netwerkavond   voor   alle   leden   van   het   Foodlab.   We   schreven   ook   mee   aan   
de   nota   gericht   aan   het   stadsbestuur,   met   daarin   de   vraag   naar   middelen   
om   een   coördinator   aan   te   werven.   Met   succes!   Omwille   van   corona   is   
(H)eerlijk   Brugge   dit   jaar   niet   kunnen   doorgaan.     

  
Beoogde   impact   

- meer   Co2-reductie   in   Brugge   door   duurzame   voeding   en   minder   voedselverspilling   
(toepassing   Bruggesmaakt)   

- Foodlab   op   de   kaart   zetten   als   het   centrale   punt   in   Brugge   ivm   duurzame   voeding   
  

Bereik   deelnemers   
- 50   mensen   namen   deel   aan   het   netwerkevent   (pecha   kucha-avond)   
- 50   gezinnen   werkten   mee   aan   het   project   rond   voedselverlies   (met   tips   ivm   indeling   frigo,   

koken   met   restjes…)   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Vormingplus   is   heel   tevreden   dat   het   gelukt   is   om   middelen   te   verkrijgen   voor   een   vaste   coördinator.   
We   blijven   wel   lid   van   de   stuurgroep,   maar   nemen   geen   ‘dagelijkse   leiding-taken’   meer   op.   
  

In   samenwerking   met   
Foodlab   Brugge,   stad   Brugge   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   3:   vorm   geven   aan   de   samenleving.   
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Sint-Pieters   Deelt   
Wat   
Sint-Pieters   Deelt   is   een   platform   voor   verschillende   activiteiten,   georganiseerd   door   organisaties   of   
burgers,   rond   het   thema   ‘delen’   en   met   als   doelgroep   de   Sint-Pieternaar.   Sint-Pieters   is   een   
deelgemeente   van   Brugge   (waar   ook   het   Vormingplushuis   zich   bevindt).   In   2020   stond   vooral   ‘de   

pastorie’   centraal.   Een   fysieke   plek   die   dmv   een   projectsubsidie   verbouwd   zal   
worden   tot   een   ‘deelhuis’.   We   dachten   na   over   de   verschillende   mogelijkheden   
van   het   gebouw   en   welke   ingrepen   best   gebeuren.   Omwille   van   corona   
werden   veel   publieksactiviteiten   geannuleerd.   Gelukkig   kon   ‘Sint-Pieters   Eet’   
(het   vlaggenschip   van   Sint-Pieters   Deelt,   waarbij   elke   week   maaltijden   bereid   
worden   met   voedseloverschotten)   wel   blijven   doorgaan   -   in   
take-away-formule.In   augustus   konden   we   met   betrokken   partners   en   
geïnteresseerden   wel   op   bezoek   bij   twee   buurtprojecten   in   Gent,   waar   we   
inspiratie   uit   putten   voor   de   werking   en   invulling   van   ‘de   pastorie’.   

  
Beoogde   impact   

- meer   mensen   laten   delen   
- laagdrempelige   activiteiten   en   ruimte   aanbieden   voor   inwoners   van   Sint-Pieters   

  
Bereik   deelnemers   

- Elke   week   komen   zo’n   vijftigtal   mensen   een   maaltijd   afhalen.   
- 15   mensen   gingen   mee   op   inspiratie-bezoek   naar   Gent   

  
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Sint-Pieters   Deelt   mag   nog   groeien,   maar   wil   vooral   inspelen   op   de   noden   van   de   buurt.   Binnenkort   
experimenteren   we   bv.   met   een   deelfrigo.   De   pastorie   zal   in   2021   nog   meer   vorm   moeten   krijgen   als   
‘deelplek’.   
  

In   samenwerking   met   
Buurtwerk   Sint-Pieters,   Oranje   vzw,   Mintus...   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   3:   vorm   geven   aan   de   samenleving   en   doelstelling   4:   binnen   
ieders   bereik.   

  

  

EUtopia   
  

Wat   
Eutopia   is   een   denktank   die   ongebonden   en   kritisch   over   de   
toekomst   van   de   EU   wil   nadenken   en   daartoe   discussies   en   
lezingen   organiseert.   
Het   wil   ook   de   banden   aanhalen   tussen   de   bevolking,   het   
Europacollege   en   de   universiteit   van   de   Verenigde   Naties   

(UNU-CRIS).   Ondanks   Ondanks   Corona   konden   we   in   2020   toch   2   grote   lezingen   organiseren   en   
maakten   we   werk   van   een   nieuwe   huisstijl   voor   EUtopia.   

  
Beoogde   impact   

- meer   kennis   over   Europa   
- een   betere   band/inbedding   met/van   het   Europacollega   in   Brugge   
- impact   voor   meer   specifiek   voor   Vormingplus:   een   groep   vrijwilligers   denkt   mee   na   over   

inhoud,   gebruikt   eigen   netwerk   en   contacten   (wat   tijdbesparend   voor   ons   is)   
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Bereik   deelnemers   
Voor   beide   lezing   waren   er   ongeveer   50   deelnemers.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
De   samenwerking   met   Vormingplus   is   voor   EUtopia   een   grote   meerwaarde   omdat   wij   een   breed   
bereik   hebben   en   logistiek   kunnen   ondersteunen.   We   blijven   in   de   toekomst   dus   samen   activiteiten,   
lezingen…   organiseren.   Het   is   ook   de   bedoeling   dat   we   iets   actiever   inzetten   op   een   samenwerking   
met   het   Europacollege.   
  

In   samenwerking   met    EUtopia   Brugge   
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   vernieuwing   en   doelstelling   1:   een   
betekenisvol   aanbod.   

  

  

Bondgenoten   Damme   
Wat   
Sinds   2019   zetten   de   culturele   diensten   van   Damme   en   Brugge   in   op   maximale   kruisbestuiving.   
Verschillende   pistes   zitten   nog   in   de   pijplijn   maar   één   project   is   al   heel   concreet:   ‘Erfgoedlab   in   

Sint-Janshospitaal   Damme’.   
Het   Sint-Janshospitaal   in   Damme   is   al   meer   dan   750   jaar   een   
onthaalplek   voor   zieken,   pelgrims   en   ouderen.   Maar   nu   staat   deze   
historische   site   leeg   en   wil   Damme   op   participatieve   wijze   
onderzoeken   hoe   de   erfgoedsporen   voeding   kunnen   geven   aan   een   
nieuwe   cultureel-toeristische   invulling.   
Het   Erfgoedlab   brengt   Damse   en   Brugse   collecties   met   elkaar   in  
dialoog.   Die   samengestelde   werkcollectie   wordt   vervolgens   
toevertrouwd   aan   curatoren,   die   deze   in   drie   tijdelijke   kabinetten   
(telkens   in   het   voorjaar,   vanaf   2021)   verrijken   met   eigen   verhalen.   
De   uitwerking   is   doorheen   het   hele   proces   participatief:   ook   het   

publiek   kan   eigen   verhalen   aan   het   Erfgoedlab   toevoegen.   Na   3   jaar   werking   worden   de   sterkste   
erfgoedverhalen   gebundeld,   als   leidraad   voor   de   nieuwe   structurele   invulling   van   de   site.   
Vormingplus   zal   het   participatieve   luik   van   dit   project   mee   invullen.   Dit   is   een   uitbreiding   van   de   
bestaande   samenwerking,   waarbij   Vormingplus   al   jaren   niet-formele   educatie   op   vraag   van   en   in   
Damme   organiseert.   In   2020   werden   de   eerste,   voorbereidende   vergaderingen   georganiseerd.   
  

Beoogde   impact   
- brede   publiek   kennis   laten   maken   met   de   site   en   haar   erfgoed   
- goede   samenwerking   tussen   de   cultuurdiensten   van   Brugge   en   Damme   

  
Bereik   deelnemers   
Met   dit   project   mikken   we   op   het   brede   publiek.   Hoeveel   mensen   we   precies   bereiken   zal   pas   in   de   
loop   van   2021-2022   duidelijk   worden.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Dit   project   is   pas   gestart.   Vormingplus   zal   in   de   toekomst   instaan   voor   een   aantal   activiteiten   in   en   
rond   de   site.   
  

In   samenwerking   met    Stad   Damme,   Stad   Brugge,   Erfgoedcel   Brugge   
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   vernieuwing   en   doelstelling   1:   een   
betekenisvol   aanbod.   
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SerVies   
  

Wat   
SerVies   is   een   project   van   Republiek   Brugge.   Zij   haalden   het   Rotterdamse   project   naar   Brugge.     
Langs   drukke   wegen   en   binnensteden,   leveren   auto’s   de   grootste   bijdrage   aan   roet   en   fijn   stof   in   de   
lucht.    In   Vlaanderen   is   houtverbranding   (30%)   de   belangrijkste   bron   van   fijn   stof   (2015).   In   dit   project   
wordt   dit   fijn   stof   verzameld   en   gebruikt   om   borden   mee   te   glazuren.   Op   die   manier   ontstaat   een   

uniek   en   ‘plaatselijk’   servies.   
Naast   het   creëren   van   een   servies   wordt   in   2021   ook   een   groot   
evenement   georganiseerd   om   de   problematiek   van   fijn   stof   aan   te   
kaarten   bij   het   brede   publiek.   
Vormingplus   was   betrokken   bij   de   voorbereiding   voor   het   
vormgeven   van   het   project   en   het   evenement.   We   gaven   advies   
ivm   formats,   sprekers…   En   in   2021   zullen   we   dit   project   zeker   mee   
promoten.   
  

Beoogde   impact   
- betere   kennis   bij   het   brede   publiek   over   de   oorzaken   en   

gevolgen   van   fijn   stof   
  

Bereik   deelnemers   
Zowel   Republiek   Brugge   als   Vormingplus   bereiken   een   breed   publiek.   Hoe   groot   dit   bereik   precies   zal   
zijn   valt   nog   af   te   wachten.   
  

Evaluatie   en   toekomstplannen   
Vormingplus   regio   Brugge   zal   in   2021   dit   evenement   mee   bekendmaken.   
  

In   samenwerking   met    Republiek   Brugge   

  
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   vernieuwing   en   doelstelling   1:   vorm   
geven   aan   de   samenleving.   

  

E-inclusie   Brugge   -   vrijwilligers   aan   zet   
Wat   
De   Brugse   Digitale   Week   is   geschrapt   maar   toch   blijven   de   Brugse   partners   (Stad   Brugge,   Mintus,   
Vormingplus   regio   Brugge,   Open-School,   SNT…)   samenwerken.   Ons   doel:   digitale   inclusie   stevig   op   
de   Brugse   kaart   zetten   en   iedereen   aan   boord   krijgen   in   een   steeds   digitalere   samenleving.   Omdat   er   
veel   nood   is   aan   individuele   ondersteuning   legt   Vormingplus   samen   met   Mintus,   de   Brugse   
Bibliotheek   en   Open   School   een   vrijwilligerspoule   aan   om   digitale   initiatieven   op   te   zetten.   Hoe   werkt   
dit?   De   partners   verspreiden   samen   een   vacature.   De   kandidaten   worden   verzameld   in   een   
gemeenschappelijke   databank.   Wanneer   een   organisatie   vrijwilligers   zoekt   voor   een   digitaal   project   
kunnen   zij   uit   deze   databank   putten   en   ter   plekke   intake-gesprekken   organiseren.   Naast   initiatieven   
door   de   organisaties   zelf,   zullen   vrijwilligers   ook   hun   steentje   bijdragen   aan   nieuwe   trajecten,   zoals   
een   digitale   huis-aan-huis-service   en   een   samenwerking   met   scholen   om   ouders   te   ondersteunen   op   
digitaal   vlak.   

  
Beoogde   impact   

- meer   mensen   digitale   skills   bijbrengen   
- laagdrempelige   oplossing   bieden   voor   mensen   die   geen   cursus   kunnen   of   willen   volgen   

  
Bereik   deelnemers   
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Gezien   de   grote   samenwerking   bereiken   we   een   heel   breed   publiek.   Onze   bedoeling   is   toch   vooral   
om   die   groep   te   bereiken   voor   wie   de   drempel   om   een   cursus   te   volgen   te   hoog   is.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Dit   is   een   eerste   concreet   project   van   de   Brugse   partners   die   samenwerken   rond   e-inclusie.   Het   is   de   
bedoeling   dat   de   samenwerking   in   de   toekomst   nog   uitgebreid   wordt.   Zo   is   er   bv   ook   nog   een   idee   om   
alles   rond   het   thema   ‘digitaal’   in   Brugge   in   kaart   te   brengen   (printshops,   free   wifi-plekken…).   
  

In   samenwerking   met   
Stad   Brugge,   Mintus,   bib   Brugge,   Open-School...   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   4:   binnen   ieders   bereik.   

  

  

Repair   Café   Brugge   
Wat   
We   gooien   ontzettend   veel   weg,   waaronder   ook   dingen   waar   bijna   niets   mis   mee   is   en   die   na   een   
eenvoudige   reparatie   terug   bruikbaar   zijn.   Helaas   verdwijnt   die   reparatie   kennis   zienderogen:   mensen   
weten   minder   en   minder   goed   hoe   iets   te   herstellen   valt.   Het   Repair   Café   wil   hierin   verandering   
brengen:   waardevolle   praktische   kennis   wordt   overgedragen,   spullen   worden   langer   bruikbaar   
gemaakt   en   hoef   je   dus   niet   weg   te   gooien.   De   hoeveelheid   grondstoffen   die   nodig   is   om   nieuwe   

producten   te   maken   wordt   beperkt,   net   als   de   CO²   uitstoot.   
In   het   Repair   Café   kijken   de   mensen   op   een   andere   manier   
naar   hun   spullen   en   zien   ze   er   terug   de   waarde   van   in,   wat   
een   meer   duurzame   samenleving   ten   goede   komt.   
Vormingplus   organiseert   jaarlijks,   en   meestal   in   
samenwerking   met   Mintus,   een   7   tal   Repair   Café’s.   Wij   
doen   een   oproep   naar   de   vrijwilligers   en   zorgen   voor   een   
regionale   spreiding.   In   2020   hadden   we   ook   een   Repair   
Café   gepland   op   de   site   House   of   Time.   Helaas   kon   geen   
enkel   Repair   Café   doorgaan   omwille   van   corona.   
Vormingplus   organiseerde   voor   de   Repair   Café   vrijwilligers   
wel   een   bezoek   aan   de   site   House   of   Time.   Veel   vrijwilligers   

kenden   deze   site   niet   en   zullen,   nu   ze   er   geweest   zijn,   misschien   sneller   toezeggen   om   daar   aan   een   
Café   deel   te   nemen.   Bovendien   was   het   bezoekje   goed   voor   de   team   spirit   en   waren   de   vrijwilligers   
heel   blij   met   deze   ontmoetingskans.   

  
Beoogde   impact   

- CO2-reductie   en   afvalberg   verkleinen   
- vrijwilligers   betrokken   houden  

  
Bereik   deelnemers   
We   bereikten   dus   jammer   genoeg   geen   publiek   in   2020.   Aan   het   bezoek   van   de   site   House   of   Time   
namen   10   vrijwilligers   deel .   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Van   zodra   het   weer   kan/mag   worden   de   Café’s   opnieuw   ingepland.   
  

In   samenwerking   met    Mintus,   House   of   Time   
  

Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   3:   vorm   geven   aan   de   samenleving.   
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Soep   en   Feiten   
Wat   

Samen   met   een   aantal   Brugse   partners   organiseren   we   maandelijks   een   lezing/interview   over   een   
actueel   thema..   Elke   maand,   op   dinsdag   om   12u,   komt   een   ander   thema   aan   bod:   wereldpolitiek,   
economie,   geschiedenis,   maatschappij,   Brugse   vraagstukken...    Ondertussen   krijgen   deelnemers   een   
tas   soep   en   kunnen   ze   hun   meegebrachte   lunch   opeten.   Wanneer   mogelijk   proberen   we   de   lezing   

ook   te   streamen   zodat   ook   mensen   thuis   of   tijdens   de   lunchpauze   op   het   
werk   (live   of   achteraf)   kunnen   volgen.   In   2020   moesten   we   helaas   een   
aantal   edities   schrappen.   We   konden   gelukkig   ook   een   tweetal   edities   
laten   doorgaan   met   een   kleiner   publiek,   in   bubbels   op   1,5   m   afstand.   De   
lezing   van   oktober   maakte   deel   uit   van   het   stadsfestival   AMOK,   
georganiseerd   door   KAAP.  
We   proberen   de   Bruggeling   op   een   laagdrempelige   manier   kritisch   te   
laten   nadenken   over   een   aantal   actuele   thema’s.   Door   het   op   de   middag   
en   op   een   centrale   plek   in   de   stad   te   doen,   hopen   we   ook   mensen   die   in   
Brugge   werken   en   studenten   te   bereiken.   

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

Beoogde   impact   
- kritische   reflectie   op   actuele   thema’s   
- mooie   samenwerking   met   verschillende   partners   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Gezien   de   grote   opkomst   (gemiddeld   100   pers.)   en   de   goede   samenwerking   blijven   we   nog   even   
verder   doen   met   dit   format.   

In   samenwerking   met   
Republiek,   Masereelfonds   Brugge,   Bibliotheek   Brugge   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   1:   een   betekenisvol   aanbod.   

  

  

Brugge   maakt   mondmaskers   
Wat   
Samen   met   Howest,   stad   Brugge,   Handmade   in   Brugge,   Atelier   
Slabbinck   en   SNT   zetten   we   in   april,   toen   er   nog   niet   voldoende   
mondmaskers   waren,   een   actie   op   touw   om   Bruggelingen   mondmaskers   
en   schorten   te   laten   naaien.   Er   werden   pakketten   stof   en   lint   gemaakt   en   
we   zamelden   de   genaaide   maskers   ook   weer   in   om   ze   te   kunnen   
verdelen   over   verschillende   woonzorgcentra   en   andere   zorginstellingen.   
Vormingplus   regio   Brugge   nam   deel   aan   de   voorbereiding   en   zorgde   
voor   extra   communicatie   rond   deze   actie.   

  
Beoogde   impact   

- aantal   mondmaskers   in   Brugge   verhogen   op   een   moment   dat   er   weinig   voorraad   was   
- burgers   wijzen   op   het   belang   van   een   mondmasker   

  
Bereik   deelnemers   
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De   actie   werd   breed   gecommuniceerd   en   er   waren   zo’n   50   vrijwilligers   die   maskers   en   schorten   
naaien.   

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Deze   actie   werd   heel   snel   op   poten   gezet   en   het   was   snel   duidelijk   welke   rol   elke   partner   had.   Die   
rollen   werden   goed   opgenomen   zodat   er   snel   resultaat   was.   De   pakketten   waren   in   geen   tijd   
verdeeld!   
  

In   samenwerking   met   
Howest,   stad   Brugge,   Handmade   in   Brugge,   Atelier   Slabbinck   en   SNT   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   2:   expertise,   innovatie   en   vernieuwing   en   doelstelling   3:   vorm   
geven   aan   de   samenleving.   

  
House   of   Time   
Wat   

Tijdens   de   Triënnale   in   2018   kregen   kwetsbare   jongeren   een   plaats   op   House   of   Time,   op   de   Site   
DuPont,   aan   de   oude   Gistfabriek.   Hier   konden   ze   hun   ervaringen   en   dromen   over   het   samenleven   in   

onze   stad   delen.   Het   project   wordt   nu   voortgezet   
door   BruggePlus   en   zo   blijft   House   of   Time   ook   in   
2020   een   plek   voor   ontmoeting   en   co-creatie.   Iedere   
zaterdag   kun   je   bij   House   of   Time   terecht   voor   een   
creatief   atelier   met   hout   of   metaal.   

Vormingplus   engageert   zich   om   mee   na   te   denken   
over   de   invulling   van   de   site.   In   een   eerste   fase   gaat   
het   vooral   om   technische   of   praktische   cursussen   
waarbij   we   dankbaar   gebruiken   maken   van   het   
aanwezig   atelier   en   materiaal.   De   lokalen   in   ons   
cursushuis   zijn   niet   altijd   geschikt   voor   ‘vuil’   werk   of   
grote   projecten   die   even   kunnen   blijven   staan   tot   er  
aan   verder   gewerkt   wordt.   We   organiseerden   in   2020   

2   cursussen   (constructie   +   bevestiging   en   elektriciteit),   maar   moesten   die   helaas   annuleren.   We   
zullen   deze   cursussen   zeker   opnieuw   inplannen   in   2021   want   beide   waren   volzet   en   hadden   een   
wachtlijst.   

Beoogde   impact   
- House   of   Time   als   site   meer   bekend   maken   
- een   laagdrempelig   aanbod   kluscursussen     

  
Evaluatie   en   toekomstplannen   
Van   zodra   het   weer   kan/mag   worden   de   kluscursussen   opnieuw   ingepland.   
  

In   samenwerking   met   
House   of   Time   

  
Deze   actie   sluit   aan   bij   doelstelling   1:   een   betekenisvol   aanbod   en   doelstelling   3:   vorm   geven   aan   de   
samenleving.   
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6.   Persoverzicht   
  

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

Omdat   de   veelheid   van   die   samenwerking   niet   evenwaardig   tot   uiting   komt   in   onze   
eigen   communicatiekanalen,   bekijken   we   't   hier   eens   van   de   andere   kant.   We   
presenteren   je   allerlei   communicatiekanalen   waarin   Vormingplus   passeert:   
brochures,   e-zines,   krantenartikels,   advertenties,   aankondigingen,   flyers…   Kortom,   
allerlei   kanalen   waarin   onze   werking   aan   een   publiek   of   aan   partners   is   
gecommuniceerd.   Een   selectie,   onvolledig   en   in   willekeurige   volgorde.   
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De    programmabrochure    van   Vormingplus.   Verspreid   op   12.000   exemplaren,   in   de   
hele   regio.   Ja,   we   zijn   terug   (of   toch   weer   niet?)   
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Pagina   twee   van   de   brochure.    2020   is   een   digitaal   jaar.    Geen   dikke   gedrukte   brochure   
meer.   
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Het   V-Zine,    de   zes-wekelijkse   nieuwsbrief   van   Vormingplus,   bezorgd   aan   17.000   
abonnees.   
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Lopende   Zaken ,   onze   nieuwsbrief   voor   netwerkpartners,   bestuurders,   vrijwilligers,  
freelancers.   Op   450   exemplaren.   
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Dag   van   Verzet   tegen   Armoede :   aankondiging   van   de   dag   in   het   Brugse   stadsmagazine   
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#AllemaalMensenBrugge:   de   facebookpagina   en   een   krantenartikel   
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Het   “kleine   geluk”   van   Laurence:    leren   fietsen    (Bond   Moyson   magazine)   
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Eutopia    organiseert   i.s.m.   Vormingplus   en   andere   partners   lezingen   en   gespreksavonden   
over   actuele   Europese   Thema’s   
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Het    Foodlab    werkt   aan   het   vermijden   van   voedselverspilling   
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In   het   atelier   van   het    House   of   Time    organiseert   Vormingplus   DIY-activiteiten.   
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De    praattafels    houden   via   een   nieuwsbrief   contact   met    anderstalige     deelnemers ,   ook   in   
de   lockdown.   
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De    praattafels    houden   via   een   nieuwsbrief   contact   met   de    vrijwilligers .   
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“Je   n’aime   plus   la   mer”.    Film   in   het   Opvangcentrum ,   voor   bewoners   en   publiek   van   
Vormingplus.   
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Similes   en   Vormingplus   organiseren   samen   info-avonden.   
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Start   to   run,   start   to   meet.   Een   loopclub   voor   en   door   dames   van   allerlei   achtergrond.   I.s.m.   
Tal   Point,   Viva-SVV,   FMDO,   Running   Center.   
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De   Vlaamse   Vredesweek   in   Brugge.   Aankondiging   in   het   Stadsmagazine   Brugge.   
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7.   Bijlagen   
  

7.1.   Samenstelling   Algemene   Vergadering,   na   bijeenkomst   van   10   maart   2020   

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

  
Vormingplus   meet   haar   output   aan   de   hand   van   de   SISCA-richtlijnen.   De   evolutie   
van   deze   cijfers   is   samengevat   in   een   intern   document,   dat   we   hier   weergeven.   
  

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

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

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.   
  

Het   Corona-jaar   2020   gooit   de   cijfers   natuurlijk   grondig   dooreen.   Niets   is   nog   
hetzelfde,   2020   is   in   niets   te   vergelijken   met   de   voorgaande   jaren.   De   Vlaamse   
overheid   verwacht   rapportage,   maar   niet   over   “spreiding”   en   “communicatie”.   Tegelijk   
is   aangekondigd   dat   2021   een   overgangsjaar   wordt,   naar   een   nieuw   
registratiesysteem.   We   zijn   benieuwd.      
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