
1

jaarverslag 2021

Samen naar beter



2

Inhoud
0 Inleiding: 2021, het eerste jaar van de beleidsperiode ..........................................................3

1.  Inhoudelijke rapportage ..................................................................................................................5
1.1.  Bijsturing op drie werven: inhoud, personeel, gebouw ......................................................................5
1.2.  De impact-oefening ..................................................................................................................................................8
1.3.  De werking in 2021 ...................................................................................................................................................13
1.3.1.  Duurzaamheid ...........................................................................................................................................................13
1.3.2.  Diversiteit .......................................................................................................................................................................14
1.3.3.  Digitale inclusie .........................................................................................................................................................15
1.3.4.  Kwetsbare groepen ..................................................................................................................................................15
1.3.5.  Burgerschap .................................................................................................................................................................16
1.3.6.  Cultuur en erfgoed...................................................................................................................................................17
1.3.7.  Andere thema’s en opdrachten ...................................................................................................................... 18
1.3.7.1.  Een thematisch breed open aanbod in eigen huis ............................................................................ 18
1.3.7.2.  Contact houden met elke regiogemeente ...............................................................................................20
1.4.  Jaarplan 2022, de eerste accenten ................................................................................................................ 23

2.  Inhoudelijke bedenkingen ............................................................................................................30
2.1.  Niet-formele educatie: van centrale opdracht naar de marge ....................................................30
2.2.  Structurele subsidies, projecten en onafhankelijkheid ....................................................................31

3.  Avansa in cijfers ................................................................................................................................36
3.1.  De cijfers van 2021 ...................................................................................................................................................36
3.2.  De cijfers van 2015 tot 2021 ................................................................................................................................36 
3.3.  Brede kijk op publieksbereik ............................................................................................................................38
3.2.1.  Het open aanbod ....................................................................................................................................................38
3.2.2.  Het projectwerk ........................................................................................................................................................ 39

4.  Persmap ...............................................................................................................................................43



3

0 - Inleiding:  
2021, het eerste jaar  
van de beleidsperiode
2021 is het eerste jaar van de beleidscyclus 2021-2025. Eind 2019 diende Avansa - toen nog Vorming-
plus - een beleidsplan in bij de administratie cultuur (op het decreet van 7 juli 2017 over sociaal-cul-
tureel volwassenenwerk). Begin 2020 volgde een visitatie door een onafhankelijke commissie en kort 
daarna een positieve beoordeling van de werking en het beleidsplan. Dat betekent dat Avansa tot en 
met 2025 recht heeft op de subsidie die voorzien is in het decreet.

Het positieve oordeel van de commissie bevestigt dus de keuzes die we gemaakt hebben de voorbije 
jaren. De commissie formuleert wel één aanbeveling. De link tussen het inhoudelijke en zakelijke 
beleid moeten we beter onderbouwen. De commissie vindt de manier waarop mensen en middelen 
aan de doelstellingen worden gekoppeld niet helder en ziet niet hoe die inzet wordt opgevolgd en 
bijgestuurd. De commissie suggereert dat we de doelstellingen impactgericht verwoorden en zo de 
link tussen inhoudelijk en zakelijk beleid duidelijker te maken.

Die aanbeveling houdt steek. We kunnen bedenkingen formuleren over het begrip impact, dat 
stoemelings in de toepassing van het decreet is geslopen, de strengheid van de interpretatie van de 
commissie en het niet horen van een wederwoord. Maar inhoudelijk heeft de commissie een punt. 
De aanbeveling heeft ons geholpen om op een andere manier te rapporteren dan we bij het indie-
nen van het beleidsplan hadden voorzien. 

We beschouwen dit document als een voorafname op het voortgangsrapport (in te dienen begin 
2023, halverwege de beleidsperiode) en op het volgende beleidsplan (2026-2030, in te dienen eind 
2024). In dat nieuwe beleidsplan zullen we de doelstellingen op een andere, impactgerichte manier 
formuleren.

Het rapport dat je nu in handen hebt, is dus een intern jaarverslag. We proberen je een helder over-
zicht te geven van de werking van Avansa in 2021 en de keuzes en bijsturingen die gemaakt zijn. Dat 
2021 een moeilijk jaar was, hoeven we niet uit te leggen. We hebben in het voorbije jaar vooral gepro-
beerd om iedereen in de organisatie goed door de storm te loodsen, de essentie van de werking te 
bewaren en te zorgen dat we klaar staan om na de corona-crisis (of tussen de corona-golven door…?) 
verder te werken aan onze doelstellingen.

We hebben dit rapport beknopt gehouden, leesbaar en zonder franjes. Waar dit kon, hebben we de 
tekst geïllustreerd met verhalende info en foto’s. 

Veel leesplezier.
het team van Avansa

Stilte is het verschil tussen niks 
zeggen en alles al gezegd hebben.
Herman De Coninck 
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TUSSENDOOR

8 maart 2021: Vormingplus wordt 
Avansa
 
What’s in a name… Toch wel iets, 
zo blijkt. Uitstraling, perceptie, 
herkenbaarheid, publieksbinding, 
missie-gedrevenheid.

Na bijna 17 jaar trouwe dienst ging 
‘Vormingplus’  de kast in. De term 
werd te krap en gaf niet langer 
weer wat we doen en wie we zijn. 
Een stoffige vlag die de lading al lang niet meer dekte. We zijn meer dan een ‘vormingscentrum’ en 
doen meer projectwerk voor steeds diversere groepen met een breed vertakt netwerk.

Dit was de gedeelde mening van de Vlaamse Vormingpluscentra. Samen met het communicatiebu-
reau Comm’sa bereidden we de naamsverandering met bijhorende campagne een jaar lang voor. Een 
hele operatie waarbij alle gelederen van het Vlaamse Vormingplus-landschap meegepakt werden. En 
we als collega’s van 13 verschillende organisaties nauw samenwerkten.

Als Avansa regio Brugge vervolgen en verbreden we nu onze koers. We houden vast aan een sterk 
cursusaanbod en zetten vol in op vernieuwende projecten, we slaan bruggen naar diverse mensen 
en organisaties en zijn niet bang van een uitdaging.

‘Samen naar beter’ is de ietwat verzachtende baseline. Als Avansa willen we zachtjes vooruit, op naar 
een betere samenleving, met iedereen mee, op een haalbare cadans.

Onze ambities zijn scherp. En daarbij hoort een strak en fris pak. Samen met de nieuwe naam kregen 
we ook een volledig nieuwe look: een nieuw logo, verse kleurtjes, een opgefriste huis-sfeer. Die pas-
seren nu al een jaar lang de revue: in de nieuwsbrieven, op Facebook, in de gedrukte brochures… en 
op onze fonkelnieuwe website www.avansa-brugge.be.
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1. Inhoudelijke rapportage
1.1. Bijsturing op drie werven:  
inhoud, personeel, gebouw
In de loop van 2020 en 2021 hebben we beslist om op drie terreinen grondig bij te sturen: inhoud, 
personeel en gebouw. Verschillende elementen hebben ons daartoe gebracht: onze bevindingen 
sinds 2015, de coronacrisis, de opmerkingen van de beoordelingscommissie en niet in het minst het 
financiële kader dat de minister van Cultuur voor ons heeft uitgetekend. De bijsturingen kregen vorm 
op drie “werven”;

INHOUD
De opdracht van het sociaal-cultureel werk is om bij te dragen aan maatschappelijke verandering. 
Dat kan via verschillende wegen, waaronder vorming in open aanbod of niet formele educatie (zie 
ook verder, in hoofdstuk 2, over de plek van niet-formele educatie in het decreet). Er zijn ook nog 
andere wegen. Al enkele jaren zetten we meer in op projectwerk, omdat we niet al onze doelen 
kunnen realiseren via de educatieve functie of via niet-formele educatie. Een aantal suggesties van 
de visitatie sloten daarbij aan, onder meer de vraag om onze doelstellingen meer impactgericht te 
formuleren.

Om het begrip ‘impact’ helder te krijgen, hebben we de hulp ingeroepen van Marc 
Jans, onderzoeker bij SoCius. Hij heeft ons op weg gezet om stapsgewijs ons doe-
lenkader te herbekijken. Zo hebben we er voor gekozen om via onze inhoudelijke 
speerpunten te formuleren welke impact we willen bereiken. Dat was een grondige 
oefening, die heel wat tijd en denkwerk heeft gevraagd van het educatieve team. Het 
resultaat van de denkoefening geeft vorm aan dit jaarverslag. Dit jaarverslag volgt 
dus niet de strategische doelen van het beleidsplan, maar is opgebouwd rond de 
denkoefening over impact.

Een gevolg van deze denkoefening is dat we verder gaan met het afbouwen van 
het cursorisch werk. Dat wil niet zeggen dat dit cursuswerk niet zinvol is, maar we 
stellen vast dat het te veel van onze tijd in beslag neemt . Ten koste van ons vermo-
gen om onze prioriteiten te realiseren. Het planningsinstrument dat vastlegt hoeveel 
activiteiten we zelf in open aanbod organiseren en welke inhoud die activiteiten 
hebben, is aangepast. In het themaveld “creatief” gaan lesgevers en groepen ver-
zelfstandigen: zij krijgen de kans om als vrije ateliers in eigen beheer verder te gaan. 
Avansa organiseert niet meer, maar faciliteert. De inhoudelijke begeleiding, de organisatie en de 
communicatie van deze reeksen komt in handen van de lesgevers en de groepen zelf. Deze beslissing 
heeft ook een forse financiële implicatie.

We creëren zo meer ruimte voor het beoogde projectwerk. Tegelijk moeten we op een betere manier 
formuleren hoe we onze beslissingsstructuur, workflow en planning rond projectwerk organiseren: 
door middel van een helder doelenkader, projectfiches, tijd- en centenbegrotingen per project, aan-
passingen in het CRM Salesforce, etcetera. Nu al voorzien we meer intern overleg. Naast de maande-
lijkse educatieve bijeenkomst zijn er nu regelmatige coachende één-op-één gesprekken tussen de 
coördinator en de educatieve medewerkers, zodat we ons op de educatieve teamvergaderingen beter 
kunnen richten op de grote lijnen, meer tijd hebben om uit te wisselen en elkaar inhoudelijk kunnen 
ondersteunen.

Via onze 
inhoudelijke 
speerpunten 
formuleren we 
welke impact we 
willen bereiken. 
We bouwen het 
cursorisch werk 
verder af en 
maken ruimte voor 
projectwerk.
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PERSONEEL
Dat we in het verleden kozen voor een groot aantal vormende activiteiten in eigen huis, had gevolgen 
voor de huisvesting en de personeelsinzet. Een groot cursusaanbod vraagt een intensieve adminis-
tratieve opvolging: lokalenplanning, freelancers begeleiden, communicatie van het aanbod, verwer-
king van inschrijvingen en  betalingen, permanentie en omkadering van de vormingsactiviteiten. 
Het team is de voorbije decennia met die opdracht voor ogen samengesteld en doet dat grondig en 
efficiënt. Maar - als we vergelijken met andere Avansa-centra - stellen we vast dat de verhouding 
tussen het aantal logistieke/administratieve medewerkers enerzijds en educatieve medewerkers 
anderzijds onevenwichtig was. We sturen daarom geleidelijk aan bij. In april 2021 is een extra edu-
catieve kracht aan de slag gegaan, vanaf 1 september is een logistiek medewerker in een halftijdse 
landingsbaan gegaan. Begin 2021 was die verhouding 60/40 adm/log ten opzichte van educatief 
bijgestuurd tot 50/50. Ook de komende jaren blijven we een beter evenwicht zoeken.

Andere opdrachten vereisen andere competenties: van educatieve medewerkers moeten meer 
kunnen en doen dan programmeren, agogische vaardigheden hebben en freelancers begeleiden in 
hun lesopdracht. Het opzetten en opvolgen van projecten, netwerking en beleidsvoorbereidend werk 
komt er bovenop. Ook de administratieve medewerkers zien een uitbreiding van hun opdracht: die 
beperkt zich niet meer tot inschrijvingsadministratie. Een grotere IT-vaardigheid is verondersteld, 

net als flexibiliteit om te kunnen meewerken in het projectwerk. Ook het 
zakelijk beheer en de coördinatie zijn de voorbije jaren een stuk complexer 
geworden.

De taakverdeling wordt intern voortdurend aangepast aan de noden en 
mogelijkheden. We scholen ons bij op die punten waar we noden zien 
(educatief: burgerschap, projectwerk, agogiek… administratief: IT en com-
municatie…). IT wordt maximaal uitbesteed aan vzw Parcours, we zoeken 
samenwerking met anderen rond zowel inhoudelijke als zakelijke aspecten.

GEBOUW
De keuze voor het organiseren van een groot aantal vormende activiteiten in eigen huis was ook be-
palend voor onze locatie. We bezitten een groot gebouw met acht leslokalen, een leskeuken en een 
cafetaria. Dat is ongetwijfeld een kracht en zorgt voor heel wat mogelijkheden, maar het weegt zwaar 
op de tijdsbesteding. ‘s Avonds zijn de meeste lokalen bezet, overdag en in de schoolvakanties staat 
het gebouw te veel leeg.

Verhuizen is geen optie, zo ver willen we niet gaan. Kunnen beschikken over veel ruimte in het cen-
trum van de regio is ook een groot pluspunt. We waren er wel van overtuigd dat we het gebouw bre-
der moesten inzetten en meer gebruiken. Zo kan de grote investering in de locatie beter renderen.

De cursuslokalen zijn goed ingericht, daaraan moeten we  voorlopig niets aan veranderen. De zoek-
tocht om de creatieve cursussen te verzelfstandigen kan vanaf midden 2022 zorgen voor een ander 
gebruik van één of twee lokalen. De ontmoetingsruimte of cafetaria blijft belangrijk, omdat ontmoe-
ting en verbinding belangrijk zijn bij onze invulling van informeel leren. Gezelligheid en groepsgevoel 
zijn daar een wezenlijk deel van. We hebben geïnvesteerd in een koffie- en een watermachine, om de 
cafetaria zo automatisch mogelijk te laten functioneren, met minder personeelsinzet van Avansa.

Andere opdrachten 
vereisen andere 
competenties
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Na een aantal gesprekken met potentiële partners, verhuren we overdag drie lokalen aan Ligo. Het 
contract loopt een jaar lang, met de intentie om de samenwerking voor onbepaalde tijd verder te 
zetten. We hebben er bewust voor gekozen om met deze partner in zee te gaan, omdat we een gelijk-
aardige doelstelling hebben.

1.2. De impact-oefening
We beslisten om de doelstellingen uit het beleidsplan niet meteen in het begin van de beleidspe-
riode aan te passen. We focussen eerst op die onderdelen van de doelstellingen die we wel op een 
impactgerichte manier kunnen formuleren: onze inhoudelijke speerpunten diversiteit, duurzaamheid, 
digitale inclusie, kwetsbare groepen, burgerschap. Onderweg hebben we daar ook het thema cultuur 
en erfgoed aan toegevoegd.

Met deze oefening willen we grip krijgen op het concept impact, in de aanloop 
naar het volgende beleidsplan. We vertrekken van onze contextanalyse en we 
formuleren via aannames over interventiestrategieën (“theories of change”) 
onze aspiraties. Deze aspiraties geven we een concrete vorm in het jaarplan 
2022 met de planning van onze werking in 2022. Zo kunnen we er begin 2023 
goed over rapporteren. Op basis van de opgedane ervaring kunnen we dan 
met een bijgewerkte contextanalyse nieuwe, impactgerichte strategische en 
operationele doelen formuleren in het beleidsplan 2026-2030. Die opdracht lijkt 
ver weg, maar moet al eind 2024 klaar zijn. De vorige beleidsplanningsrondes 
hebben geleerd dat je met die oefening anderhalf jaar mee bezig bent: we 
moeten er dus al in het najaar van 2023 mee beginnen.

De focus op deze speerpunten betekent niet dat we de “reguliere werking” 
afstoten of opzij schuiven. We maken wel de keuze om het begrip impact onder 
de knie te krijgen en de koerswijziging die we willen aanhouden te accentueren. In een volgende 
ronde moet ook de verhouding tussen de speerpunten en de reguliere werking verder uitgewerkt 
worden.

Per speerpunt geven we hieronder weer wat onze aspiraties zijn en welke impact we nastreven.

1.2.1. Duurzaamheid
We willen onze expertise inzetten bij de opmaak van de klimaatplannen in onze regiogemeenten. 
We werken samen, zoeken synergie en vullen aan waar nodig. Dat veronderstelt een analyse van de 
gemeentelijke plannen en het afstemmen van de inzet. We stellen ons in die oefening op als bond-
genoot van lokale overheid en middenveld. Als een gemeente geen uitgewerkt plan heeft, werken we 
productgericht toe naar een minimale inzet van de gemeente.
Dit gebeurt vanuit ons civiel perspectief, als middenveldspeler. We zijn partner, geen uitvoerder van 
overheidsbeleid of dienstverlener. Waar het kan en zinvol is werken we samen, waar dat nodig is 
zetten we vanuit onze eigen kracht een thema in de aandacht.
We zoeken het experiment op. We richten dat experiment onder andere op minder evidente of soci-
ale aspecten van een duurzaamheidsbeleid of het werken aan duurzaamheid in contexten waar dat 
niet spontaan gebeurt.

Met deze oefening 
willen we grip 
krijgen op het 
concept impact, 
in de aanloop 
naar het volgende 
beleidsplan
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1.2.2. Diversiteit
Diversiteit is geen nieuw thema in de regio Brugge. Toch is er in vergelijking met andere regio’s in 
Vlaanderen nog heel wat te doen. Onze inzet rond diversiteit moet daarom vele terreinen bestrijken.
We willen werken aan de interculturele competentie van alle inwoners van de regio. Dat veronder-
stelt een groot en laagdrempelig aanbod kwalitatieve activiteiten rond het thema, gericht op ont-
moeting en positieve kennismaking.
We willen mensen met migratieachtergrond empoweren. We willen hen waar mogelijk laten deelne-
men aan de activiteiten van Avansa. Inclusief waar mogelijk, exclusief waar het moet. De activiteiten 
van Avansa die gericht zijn op de doelgroep, moeten bijdragen aan hun zelfredzaamheid, bewustwor-
ding en integratie.
We willen de zelforganisaties van mensen met migratieachtergrond bijstaan en hen slagkrachtig, 
zichtbaar en aanspreekbaar maken. We helpen hen om ontmoetingsactiviteiten te organiseren en 
connectie te maken met het Belgische publiek. We zijn een bondgenoot voor alle organisaties die 
van diversiteit werk willen maken, we versterken het lokale middenveld rond dit thema.
Waar nodig thematiseren of politiseren we aspecten van het thema diversiteit. We staan lokale 
besturen en het middenveld bij om te werken aan visie, ervaring en daadkracht om meer werk te 
maken van diversiteit.

1.2.3. Digitale inclusie
We veronderstellen dat lokale spelers zoals bibliotheken, culturele centra en dienstencentra het best 
geplaatst zijn om groepen te bereiken die de grootste digitale kloof ervaren. Daarom focussen we op 
de ondersteuning van deze lokale, niet-formele partners. We proberen hun aanbod groter, diverser 
en methodisch beter te maken, zodat we samen de digitale kloof kunnen dichten.
We beperken ons niet tot een activiteitenaanbod, we ontwikkelen ook projecten. In die projecten 
richten we ons ook tot die groepen het reguliere programma minder goed bereikt. We werken samen 
met partners die deze groepen bereiken of die gelijkaardige aspiraties hebben.

1.2.4. Kwetsbare groepen
Met onze acties willen we bijdragen aan een volwaardige participatie van kwetsbare groepen aan 
de maatschappij. We zetten ons in op de eerste eerste lijn, en we zorgen dat onze praktijken empo-
werend, oplossingsgericht en politiserend zijn. We werken inclusief waar mogelijk, exclusief waar dat 
moet. We werken zoveel mogelijk drempels weg om deel te nemen aan de eigen activiteiten.
We zetten ons in om de kloof tussen bevolkingsgroepen te verkleinen. Avansa is een bondgenoot van 
zelforganisaties van kwetsbare mensen: we helpen de organisaties van en voor kwetsbare groepen 
om slagkrachtig en aanspreekbaar te zijn en erkend te worden als partner.
We benadrukken de emancipatorische kracht van cultuurparticipatie en sociaal cultureel werk voor 
kwetsbare groepen om kansarmoede aan te pakken en participatie te bevorderen. Avansa adviseert, 
faciliteert en werkt samen met organisaties die aan inclusie willen werken.
We hanteren de principes van het kruispuntdenken of intersectionaliteit om af te wegen waar we pri-
oritair aan werken. We houden rekening met o.m. de bevindingen in de West-Vlaamse kansarmoede-
atlas om te bepalen hoe we onze middelen inzetten. We doen dat pro-actief in de kansarme buurten 
in Brugge-stad, Heist, Torhout en Blankenberge, en voor de doelgroepen mensen in armoede en 
gevangenen. Onze inzet in andere delen van de regio en voor andere doelgroepen is eerder vraagge-
richt en gestuurd door opportuniteiten.
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1.2.5. Burgerschap
We zijn nog niet klaar met het formuleren van een visie rond dit thema. We hebben nog wat tijd, stu-
die en gesprek nodig. We kunnen wel al enkele bedenkingen formuleren:

• We ondersteunen mensen en/of organisaties met een goed idee, of dat nu nieuwe burgerinitia-
tieven zijn, gevestigde organisaties of lokale besturen. (De ICA-principes kunnen hierbij bepalend 
zijn: vrijwillige en open lidmaatschap, democratische controle, autonomie en onafhankelijkheid, 
vorming en info, samenwerking, aandacht voor de gemeenschap).

• We spelen met termen die gedachten vorm geven, zoals “samenstroom organiseren”, “verenigings-
bouwer” of “grenswerken”, met de bedoeling om partners te ondersteunen in het omgaan met 
burgerinitiatieven en “grenswerken”.

• Als selectiecriterium denken we aan de prioritaire plekken uit de kansarmoede-atlas en/of initia-
tieven die aansluiten bij onze speerpunten.

• We vinden dat we ook hier een onafhankelijke rol vanuit het middenveld moeten innemen, dat 
onze aanpak een politiserend karakter moet hebben en het burgerinitiatief moet versterken. Of 
een “megafoonfunctie” heeft, het maken van een brug naar een ruimer publiek.

1.2.6. Cultuur en erfgoed
Avansa vat het thema cultuur en erfgoed breed op: als kunst met grote en kleine K, maar ook als 
cultuurbeoefening, als passieve kunst - en cultuurbeschouwing en als erfgoed.
Deelnemen aan culturele activiteiten heeft een waarde op zich. Culturele ontwikkeling is een nood-
zakelijke voorwaarde voor de individuele ontplooiing van mensen en voor de participatie van elke 
persoon aan de maatschappij. Cultuur draagt bij aan de vorming van een gedeeld burgerschap.
In een stad als Brugge neemt erfgoed een niet te negeren plaats in. We ontsluiten daarom het 
regionaal erfgoed naar het grote publiek via een waaier van methodieken en in samenwerking met 
diverse partners. We houden het (lokale, diverse) erfgoed levend via bezoeken, lezingen, workshops 
en trajecten.
Een cultureel aanbod vormt ook een belangrijke opstap naar een ander thema. Daarom ontwikke-
len we activiteiten en projecten die op het kruispunt zitten van cultuur en inclusie en/of diversiteit, 
bijvoorbeeld in sociaal-artistiek werk. Kunst en cultuur als hefboom voor participatie.
Er zijn heel wat andere spelers actief op het culturele veld: het thema biedt daardoor veel ruimte tot 
samenwerking, binnen en buiten de cultuursector, in de stad Brugge en daarbuiten.

“Kunst kent geen grenzen maar maakt een 
opening naar elkaar en naar de buitenwereld. 
Net wat we nu nodig hebben.” 
Een deelnemer aan ‘Online kunst kijken’
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TUSSENDOOR
“Psychische kwetsbaarheid is 
overal aanwezig. We zoeken 
allemaal oplossingen voor  
dezelfde vragen.”
Avansa en de HerstelAcademie gaan binnenkort samen in zee. Tijd voor een 
gesprek met co-voorzitters Bart Meeus en Pieter Declercq.

Avansa: Bart en Pieter, de Herste-
lAcademie is vrij recent in Vlaan-
deren. Wat moeten we er ons bij 
voorstellen?
P: De HA is ontstaan in de Angelsak-
sische landen als een ondersteu-
nend aanbod voor mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Sedert 
2017 bestaat de HerstelAcademie 
ook in Vlaanderen. We richten ons 
tot hulpverleners, tot mensen die 
het zelf meemaken en tot mensen 
die hiermee te maken krijgen in 
hun omgeving.

Avansa: Tot nu toe zijn jullie met de HerstelAcademie heel actief binnen de geestelijke gezond-
heidszorg, maar jullie zijn grote pleitbezorgers om uit te breken naar het ruime publiek.
P: Psychische kwetsbaarheid is iets wat we eigenlijk allemaal kennen. Iedereen vindt linken naar zijn 
eigen leven of omgeving in onze vormingen. Iedereen is dus zonder onderscheid welkom.

Avansa: Jullie hebben een specifieke visie op psychische kwetsbaarheid: niet genezen, maar her-
stellen?
B: Genezen is een medische term die betekent dat je ziek bent en achteraf genezen verklaard wordt. 
Maar voor psychische en psychiatrische klachten is genezen vaak niet mogelijk. Herstel wel. Herstel 
legt de klemtoon op je krachten en kwaliteiten en niet op je beperkingen.
Je kan op verschillende vlakken het onderste uit de kan te halen om een zinvol en betekenisvol leven 
te leiden. We richten ons op hoop en kracht en niet, zoals in de medische wereld, op problemen en 
oplossingen. Dit is een heel andere insteek!
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Avansa: Wat maakt een activiteit van de HerstelAcademie zo anders dan andere vormingen?
P: Bij de Academie gaat het over vorming en niet over therapie. De inhoud van die vorming is we-
tenschappelijk onderbouwd en we brengen die op een rustig en aangenaam tempo, zonder zware 
theoretische kaders. Ook de groep heeft een heel belangrijke inbreng.
B: Typisch is ook de duo-begeleiding: de voorbereiding en begeleiding van de activiteit gebeurt in 
een duo van een professional en een ervaringsdeskundige. De inbreng van die ervaring is zó belang-
rijk. Dit is het wezen van de HA.
P: Ja, inderdaad. Dit zijn vaak twee verschillende manieren van kijken naar de dingen. En eigenlijk 
zelfs niet twee, maar veel meer nog. Want het zorgt ook voor een flow en dynamiek waarbij de ‘pro-
fessional’ ook zijn eigen ervaring inbrengt. Dat stimuleert dan weer de groep om ervaringen te delen 
en oplossingen te vinden. Het is zoveel rijker om als begeleider tussen de groep te staan en niet van 
achter je tafel te doceren.

Avansa: Kan je wat meer vertellen over het theoretische kader?
B: Het herstelkader is weergegeven in het letterwoord: CHIME: connectedness (verbondenheid), hope, 
identity, meaning (betekenis) en empowerment (eigen regie). Dus wat is een cursus van de HA? Een 
welbepaalde inhoud die de lesgever en de ervaringsdeskundige samen opbouwen en zo brengen 
naar een groep. Met die groep ontstaat dan iets wat de cursus naar een nieuw niveau brengt met een 
rijkdom aan inhoud. Het is dan aan de cursist om er in eigen regie uit te halen wat voor hem of haar 
bruikbaar is. Dus er is een inhoud, er is interactie en er is wat mensen er zelf mee aanvangen.

Avansa: Wat is jullie grootste drijfveer om samen te werken met Avansa?
B: De geestelijke gezondheidszorg is een vrij gesloten luik binnen de zorg. Terwijl je psychische 
kwetsbaarheid overal in de maatschappij vindt. We willen uit ons gesloten wereldje breken. Jullie 
brede blik en publiek trekken ons aan. We hebben heel wat knowhow, kennis en mogelijkheden en 
willen die graag delen met een breed publiek. Psychische kwetsbaarheid is overal aanwezig en veel 
mensen vinden ons (nog) niet, dus kan het voor iedereen heel vruchtbaar zijn. We willen geen drem-
pels. Tenslotte zoeken we allemaal oplossingen voor dezelfde vragen…

Avansa en de HerstelAcademie organiseren in 2021 
drie activiteiten samen: “Kom tot rust in de natuur”, 
“Je goed gevoel schatkist” en “Omgaan met een-
zaamheid”. Alle activiteiten konden plaatsvinden, 
ondanks de corona-problemen. Ook in 2022 zijn er 
activiteiten samen gepland.
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1.3. De werking in 2021
Hieronder beschrijven we de werking in het jaar 2021. En we doen dit opnieuw met de speerpunten 
als kapstok. We raken de vele activiteiten en projecten even aan, zonder in detail te gaan.

We beschouwen de speerpunten als transversale thema’s. Onze 
activiteiten en projecten zitten vaak op het snijpunt van meer-
dere thema’s en zijn in die zin een spontane invulling van het 
kruispuntdenken. De werkorganisatie in het educatieve team sluit 
daarbij aan: elk speerpunt vormt het terrein van één educatieve 
medewerker, maar dat wil niet zeggen dat we elk in ons hokje 
blijven. Grotere projecten worden door meerdere mensen samen 
gedragen. Op het educatieve team rapporteert elke educatieve 
medewerker over alle projecten en staan we elkaar bij met raad en 
daad. De coördinator zorgt voor helikopterzicht en legt verbanden 
waar nodig. Netwerking behoort tot ieders taken. 

Naast de inhoudelijke taakverdeling, hebben we nog het plan-
ningsinstrument voor het open aanbod, dat acht themavelden verdeelt over het educatieve team. 
Ook de opvolging van de partners in de regiogemeenten behoort tot de verschillende educatieve 
takenpakketten.

1.3.1. Duurzaamheid
Vanaf 2022 willen we onze inzet verder aflijnen ten opzichte van de gemeentelijke klimaatplannen. 
We deden in 2021 al een voorafname op die oefening, door ons op te stellen als bondgenoot van de 
transitie, voor zowel lokale overheden als middenveld. We spelen in op wat er gaande is in de regio.
We thematiseren en/of politiseren thema’s die minder goed of niet aan bod komen.
We zoeken het experiment op, om minder evidente of sociale aspecten aan bod te laten komen en 
door het thema duurzaamheid aan te brengen waar het thema niet spontaan wordt opgepikt.

Bondgenoot van de transitie
We pleegden overleg tijdens de opmaak van het Brugse Klimaatplan.
We ondersteunden de Grootouders voor het Klimaat met advies, vergaderaccommodatie en commu-
nicatie.
We participeerden aan het Brugse Foodlab.
We coördineerden de Repair Cafés in de regio Brugge, beheerden de kalender, zetten lokale organisa-
toren op weg en hielden de ploeg vrijwilliger samen.

Thematiseren en politiseren
We werkten mee aan een project rond vervoersarmoede op Sint-Pieters.

Experiment
We participeerden verder aan de stuurgroep van Sint-Pieters-Deelt.
Via de samenwerking in het Brugs Foodlab tastten we af welke rol we kunnen spelen in dit thema.

Onze activiteiten 
en projecten 
zitten vaak op 
het snijpunt van 
meerdere thema’s.
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1.3.2. Diversiteit
We werken aan het versterken van interculturele competenties en we creëren ontmoetingskansen 
tussen mensen.

We programmeerden activiteiten in open aanbod rond diversiteit (een kennismaking met Soefisme, 
bezoeken aan het Rode Kruis Opvangcentrum, culturele uitstappen met een gemengde groep…). 
Soms via open inschrijving, waar mogelijk ook met partners om zo een mensen te bereiken met en 
zonder migratieachtergrond. Ook in kader van de campagne AllemaalMensenBrugge organiseerden 
we laagdrempelige ontmoetingskansen, vaak in samenwerking met zelforganisaties (Dialoogavond 
met zelforganisatie Taranta, Ethiopische kookavond, fototentoonstelling “50 Humans”...).
We bleven de Praattafels faciliteren (lokalen ter beschikking stellen, communicatie naar het Belgische 
publiek, ondersteuning via vorming van vrijwilligers i.s.m. het Agentschap).
We startten met een tuin-project i.s.m. Crea-Thera en organiseerden zo een nieuwe ontmoetingskans.

Elk jaar op 8 maart lanceren we een aanbod naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag. Dit 
jaar werd het een afgeslankte, corona-veilige editie, in de vorm van een radio-uitzending vanuit Villa 
Bota. Enkele Brugse vrouwen vertelden er hun verhaal, via vragen als “hoe voel je je verbonden met 
de vrouwen om je heen?” en “hoe kunnen vrouwen elkaar beter ondersteunen?”.

We organiseerden projecten die mensen met een migratieachtergrond empoweren. We bleven de 
vier fietscursussen in Brugge ondersteunen, adviseerden partners in Knokke-Heist en Torhout, en we 
namen de begeleiding van een fietscursus i.s.m. Werkkracht 10 (= een intergemeentelijk samenwer-
kingsverband rond tewerkstelling, vooral voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) 
in Blankenberge op ons.
Ook in samenwerking met Werkkracht 10 lanceerden we het proefproject Stuur je toekomst. Dit pro-
ject wil mensen in vervoersarmoede via de inzet van rij-buddies helpen om een rijbewijs te halen.

We ondersteunden de federaties van zelforganisaties op het terrein, waar samenwerking of hulp 
nodig was. We adviseerden de bibliothecaris van de gevangenisbibliotheek over de uitbreiding van 
de collectie met seculiere Arabische literatuur. We namen deel aan Bruggelink (een adviesorgaan 
diversiteit van de stad Brugge) en aan een lerend netwerk diversiteit in de cultuursector. Op vraag 
van het Cultuurcentrum participeerden we aan een denkoefening rond het diversifiëren van het 
Cultuurcentrum.

We zetten de gidsen die rondleidingen voorzien in het Brugse Concertgebouw op weg om die rond-
leidingen ook te kunnen doen voor anderstalige groepen.

We thematiseerden of politiseerden het thema diversiteit, onder meer via de campagne Allemaal-
MensenBrugge. Met een ruime groep actoren programmeerden we heel wat activiteiten, om samen 
het thema op een positieve manier onder de aandacht te brengen en het beleid in de stad Brugge te 
ondersteunen.
We faciliteerden de zoektocht naar een zogeheten BBB+ project (bed, bad, brood én begeleiding voor 
mensen zonder wettig verblijf) i.s.m. Orbit, Diaconie, 11.11.11 en anderen.
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1.3.3. Digitale inclusie
Onze aandacht ging vooreerst naar het ondersteunen van lokale, niet-formele partners. We proberen 
hun aanbod groter, diverser en methodisch beter te maken om zo de digitale ongelijkheid weg te 
werken. Daarnaast engageerden we ons in projecten die de digitale kloof dichten.

Ondersteunen lokale actoren
We ondersteunden lokale actoren zoals bibliotheken, culturele centra en dienstencentra rond 
e-inclusie, met laagdrempelige infosessies onder de titel ‘Digidokters’ (ruim 20 sessies, waarvan een 
aantal online).
Samen met de bib van Brugge gaven we het project ‘Digipunt’ verder vorm. We deden dit via het 
aanreiken van methodieken en de screening van vrijwilligers.

Projecten e-inclusie
Samen met o.m. het OCMW van Brugge, Ligo en armoedevereniging Wieder startten we het project 
‘Digi-Welcome’ op. Via dit project krijgen vrouwen die in Brugge wonen, maar niet in België geboren 
zijn, een laptop ter beschikking. Ze krijgen bovendien de nodige lessen om er mee te leren werken. 
Avansa zorgde mee voor de werving, intakegesprekken en de uitwerking van de cursussen.
Samen met andere Avansa’s zijn we ook in het project ‘ODOK’ gestapt (Ondersteuning Digitale Oe-
fenkansen). Het doel: freelancers opleiden om aan de slag te gaan bij organisaties die werken voor 
diverse kwetsbare groepen (Dienstencentra, zelforganisaties of armoedeorganisaties).

1.3.4. Kwetsbare groepen
We hebben gekozen om op de eerste lijn actief te zijn, als bondgenoot van organisaties voor kwets-
bare groepen. We willen de kloof tussen groepen verkleinen en de emancipatorische kracht van 
sociaal-cultureel werk en vrijetijdsparticipatie benadrukken. We 

Op de eerste lijn
We waren op de eerste lijn actief in een reeks projecten in samenwerking met het OCMW Brugge, on-
der de titel Boost, OpStap en Zindering. Deze projecten brengen cliënten samen om te werken aan 
zelfredzaamheid en het doorbreken van isolement. Om samen een stap te zetten naar reïntegratie. 

Bondgenoot
Avansa participeerde aan Brugge Dialoogstad, een samenwerkingsverband van Brugse organisaties 
waar armen het woord nemen en het stadsbestuur. Brugge Dialoogstad is een volwaardige stedelijke 
adviesraad geworden. Avansa participeert aan de raad en ad-hoc subgroepen waar adviezen gefor-
muleerd worden.
Samen met de partners in Brugge Dialoogstad werkte Avansa een programma uit op 17 oktober, de 
Dag van Verzet tegen Extreme Armoede.
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De kloof verkleinen
Niet alleen de actiedag tegen armoede op 17 oktober, ook de campagne Mis-Verstand (de Brugse 
invulling van de week van de GGZ) bleven we volgen. Er zijn contacten gelegd met het Huis met vele 
Kamers en de Herstelacademie om het taboe rond GGZ te doorbreken.

In 2021 stapten we in het meerjarige, Vlaamse project DIALOOG, met verschillende partners 
(Avansa’s, gevangenissen, Rode Antraciet, De Huizen vzw…). Dit project is een hefboom om onze 
werking in én naast de gevangenis te versterken en beter te verankeren. Daartoe sloten we ook aan 
bij het West-Vlaamse netwerk Rondom Prison. We organiseerden verschillende online activiteiten, 
films, een SamenLeesgroep rond het thema gevangenis en een Samenspraak sessie met Moderator. 
Het project Café Winket dat focust op een betere opvang van bezoekers aan gedetineerden werd in 
stelling gezet en kreeg een toelage van Stad Brugge. Dit project wordt in 2022 uitgevoerd.

Participatie
We voerden in 2019-2020 een verregaande aanpassing van onze prijzenpolitiek door. Een belangrijk 
resultaat daarvan is de sociale prijs (20% van de gewone bijdrage, op vertrouwensbasis).
We steunden de poging om de UITPAS in de regio van de grond te krijgen.
Avansa participeert aan de stuurgroep van het Brugse Netwerk Vrijeteijdsparticipatie.

1.3.5. Burgerschap
Voor dit thema maakten we een verschuiving van een aanbodgerichte aanpak over structurele sa-
menwerking met een aantal partners naar een in 2022 verder uit te werken visie.

We organiseerden een online-versie van de State of the region, samet de IGS’en en Avansa’s van 
West-Vlaanderen.
Samen met de andere Avansa’s werkten we de reeks online lezingen onder de paraplu Vitamine 
T(oekomst) af (met lezingen van Patrick Loobuyck, Warda El-Khadouri, Lieven Annemans, Michael Van 
Peel, Reinhilde Decleir).
We werkten samen met andere aanbieders rond maatschappelijke thema’s voor een ruim publiek. 
Partners zijn o.m. Denktank Eutopia, het Masereelfonds, de Republiek (met die laatste loopt nog 
steeds de reeks ‘Tussen soep en feiten’, over regionale maatschappelijke thema’s.)
Eind 2021 zijn de eerste stappen gezet om een werkgroep Stolpersteine / Struikelstenen samen te 
brengen.
We blijven samenwerken met de Brugse Buurtwerken: we promoten en ondersteunen buurtinitia-
tieven en we nemen deel aan verschillende werkgroepen  (o.m. Sint-Pieters-Deelt, de activiteiten van 
het burgerinitiatief Pastorie Préférée in Sint-Pieters, de gezamenlijke Erfgoeddagactiviteiten, projecten 
als Bouwstof, het gezamenlijk ingediende dossier voor een socio-cultureel Schuifhuis in Sint-Pieters 
in 2022).
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1.3.6. Cultuur en erfgoed
Naast bovenstaande speerpunten besteden we ook aandacht aan de culturele functie.
We houden de thema’s cultuur en erfgoed in ons open aanbod. Dit zijn waardevolle thema’s voor 
de deelnemers (participatie, ontwikkeling, betrokkenheid en mede-eigenaarschap van cultuur en 
erfgoed). Daarnaast is een cultuuraanbod van groot belang voor onze erfgoedrijke regio en biedt dit 
waardevolle kansen tot samenwerking met andere actoren.
We besteden extra aandacht aan activiteiten en projecten die op het kruispunt zitten tussen cultuur 
en inclusie en/of diversiteit.

Open aanbod
We organiseerden in eigen huis of bij partners in de regio een beperkt aanbod culturele activiteiten 
met zowel actieve als beschouwende reeksen.

Actieve kunstbeoefening: in ons open aanbod vind je vooral muzikale activiteiten voor beginners 
met een lage instapdrempel (mondharmonica, gitaar, zang…), schrijfworkshops en poëzie ateliers, 
verhalen vertellen, reeksen plastische kunstbeoefening (aquarel voor beginners, kalligrafie…). De 
lange ateliers (boetseren, grafiek, letterkappen, acryl…) bouwen we af.

Cultuurbeschouwend: per seizoen telt ons aanbod twee tot drie kunstbeschouwende activiteiten: 
kijken naar kunst, muziekgeschiedenis, een historische lezing…

We trekken ook de straat op voor erfgoedwandelingen in Brugge en de regio.

Via SamenLeesgroepen in de regio, de samenwerking met het Brugse buurtwerk, activiteiten die een 
brug slaan tussen Brugs erfgoed en groepen met een andere etnisch-culturele oorsprong, de activi-
teiten rond detentie… verbinden we cultuur en inclusie.

Samenwerking met andere culturele actoren
We houden contact met de Brugse cultuurhuizen (Cultuurcentrum, Concertgebouw, Republiek, Brugge 
Plus, Kaap) en werken samen bij stadsfestivals en themaweken (het gezamenlijke programma met 
het Concertgebouw, het Stadsfestival Belmundo met het Cultuurcentrum, DocTalks met de Republiek, 
de gezamenlijke subsidiedossiers met Brugge Plus, Republiek, Concertgebouw…).
We houden contact met erfgoedorganisaties, in de eerste plaats de Erfgoedcel Brugge, Musea Brugge, 
de gidsenorganisaties. We participeerden aan de Erfgoeddag met een beperkt online programma 
rond het thema de Nacht en via de samenwerking met Buurtcentrum Sint-Pieters aan enkele avond-
wandelingen met lokale verhalen (via een QR-code). 
We zijn junior partner in een bovenlokaal cultuurproject rond de Sint-Janssite in Damme, een cultu-
rele samenwerking tussen de steden Brugge en Damme.
We thematiseerden het afkalven van het open aanbod rond cultuurreflectie bij de andere culturele 
actoren.
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Culturele projecten als hefboom
Het Vertelcollectief De Op-Lichters groeide uit onze reeks ‘Vertel je verhaal’. Dit collectief blijven we 
ondersteunen en opvolgen. We brengen hen in contact met lokale actoren en gemeenten.
We zorgen voor de instroom van nieuw talent via ons open aanbod (‘Vertel je verhaal’) en we spelen  
podiumopportuniteiten toe, die we ook mee faciliteren en promoten. 
Intussen zijn de Op-Lichters een graag geziene gast op verschillende Brugse initiatieven. In 2021  
namen ze deel aan de zondagse vertelochtend ‘K Luister in de foyer van de Schouwburg, ze brachten 
gefilmde vertellingen over WOI voor de Erfgoeddag in Zedelgem, we werkten samen een vertelpar-
cours uit in de Lage Moeren van Meetkerke aan de hand van het boek van Ann Vanneste, we zetten 
hen op weg om een dossier in te dienen voor deelname aan de volgende Brugse Reiefeesten. Ze 
brachten Kerstverhalen voor het publiek van ‘t Sas en momenteel bereiden we we samen een vertel-
project voor rond Houtig Erfgoed voor Zedelgem en Regionaal Landschap Houtland.

In 2021 stapten we in het meerjarige, Vlaamse project DIALOOG rond conflict en herstel, met verschil-
lende partners (Avansa’s, gevangenissen, Rode Antraciet, De Huizen vzw…). Dit project is een hefboom 
om onze werking in én naast de gevangenis te versterken en beter te verankeren. Daartoe sloten 
we ook aan bij het West-Vlaamse netwerk Rondom Prison. We organiseerden verschillende online 
activiteiten, films, een SamenLeesgroep rond het thema gevangenis en een Samenspraak sessie met 
Moderator.

Samen met Pax Christi, De Rode Antraciet, Tralies uit de weg, Brugge Plus, De Huizen, Without Walls 
en Avansa Mid- en Zuidwest lanceerden we Café Winket, een gloednieuw project binnen Dialoog. 
Café Winket focust op een betere opvang van bezoekers aan gedetineerden. In 2022 kampeert Winket 
een maand lang naast de gevangenis met een uitgebreid programma voor bezoekers, personeel 
van de gevangenis, buurtbewoners, het grote publiek - met een brug naar de gedetineerden zelf. We 
kregen hiervoor een impulssubsidie van Stad Brugge en van de Warmste Week. 

We ondersteunen het SamenLezen in de regio door lokale organisatoren bij te staan met raad en 
daad. Rond en in de gevangenis zetten we een verbindend SamenLeesproject op poten (met dia-
loogvliegers), we verkennen een SamenLeesgroep voor anderstaligen in Oostkamp en begeleiden de 
intervisie voor begeleiders/vrijwilligers.

1.3.7. Andere thema’s en op-
drachten
Avansa is geen niche-organisatie. We hebben de decretale op-
dracht om een werking voor het het grote publiek te ontplooien 
en een relevante aanwezigheid in de hele regio aan te tonen. We 
willen voeling houden met de partners in de brede cultuursec-
tor, onze speerpunten bij een groot publiek aanbrengen en een 
brug slaan tussen dat publiek en minder evidente thema’s of 
kwetsbare doelgroepen. Daarom blijven we inzetten op niet-for-
mele educatie, samenwerking met regionale culturele (en andere) 
partners en op een thematisch breed aanbod in eigen huis.

We willen voeling 
houden met de brede 
cultuursector, onze 
speerpunten bij 
een groot publiek 
aanbrengen en een 
brug slaan tussen 
dat publiek en 
minder evidente 
thema’s of kwetsbare 
doelgroepen.
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1.3.7.1. Een thematisch breed open aanbod in eigen huis
In het eigen Avansa-huis behouden we een in volume beperkt maar thematisch breed open aanbod. 
Elke educatieve medewerker is verantwoordelijk voor één of meerdere inhoudelijke thema’s. We han-
teren een planningsinstrument dat de aard van de activiteiten en het aantal activiteiten vastlegt.
We proberen de speerpunten duidelijk tot uiting te laten komen in het open-aanbod-programma, 
het opvallendste deel van onze werking voor het grote publiek. Toch geven we ook andere thema’s, 
die niet meteen verbonden zijn met de speerpunten, een plaats in het aanbod. Ook dat blijven we 
belangrijk vinden. Het is immers onze decretale opdracht om een breed publiek te bereiken. Dat 

doen we via een inhoudelijk breed en laagdrempelig aanbod niet-for-
mele educatie.
Dit brede aanbod moet toegankelijk zijn voor kwetsbare groepen. We 
nemen daarom zoveel mogelijk drempels weg, onder meer via het 
instellen van een ‘sociale prijs’.

Tijdens de corona-crisis hebben we onze publieksbrochure verder 
bijgestuurd. Minder edities, minder pagina’s, meer verhaal. De brochure 
bevat duidelijke verwijzingen naar het projectwerk, via oproepen, inter-
views, achtergrondinfo die relevant is voor het grote publiek. We zetten 
voor publiekscommunicatie verder in op het digitale spoor.  

In hoofdstuk 3, ‘Avansa in cijfers’, krijg je een idee van de omvang en 
aard van het open aanbod. Hieronder geven we kort de inhoudelijke 
focus weer. In 2015 beschreven we voor het eerst in detail hoe groot 
het open-aanbod-programma moet zijn en welke inhoudelijke lijn we 
willen trekken. Sindsdien is dit planningsdocument een vast instrument 
dat we stelselmatig bijsturen.

Creatief
Dit veld omvat enerzijds de creatieve ateliers (acryl, grafiek, beeldhouwen, boetseren…) die vanaf me-
dio 2022 verzelfstandigen. Daarnaast is er nog een aanbod rond textiel, sieraden, kalligrafie, karton-
nage. We vinden het zinvol om dat aanbod deels aan te houden, omdat het een lage instap heeft en 
tegemoet komt aan de vraag en behoeften partnerorganisaties.

Kunst en cultuur
Avansa verzorgt een aanbod rond erfgoed, wat in een erfgoedstad als Brugge onontbeerlijk is. Daar-
naast hebben we in ons programma een aantal cultuur-reflexieve cursussen en een beperkt aanbod 
rond actieve muziekbeoefening, schrijven (poëzie en verhalen) en vertellen. Deze activiteiten haken 
geregeld in op langere sociaal-artistieke projecten of trajecten.

Levensstijl en gezondheid
Dit thema omvat activiteiten rond thema’s als gezondheid, koken en mode. We willen ook dat aanbod 
behouden, omdat de instapdrempel laag is en er vaak een connectie is met de thema’s duurzaam-
heid en diversiteit (kooklessen door mensen met een migratie-achtergrond, bijvoorbeeld).

Multimedia en techniek
De cursussen computeren zijn zo goed als helemaal verplaatst naar de locaties van de regiopartners. 
In huis behouden we een beperkt aantal fotografie-cursussen.
In samenspraak met House of Time programmeert Avansa cursussen klussen.

Dit brede aanbod 
moet toegankelijk 
zijn voor kwetsbare 
groepen. We 
nemen daarom 
zoveel mogelijk 
drempels weg, 
onder meer via de 
‘sociale prijs’.
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Natuur en milieu
Ook op dit thema blijven we inzetten en aankaarten bij het publiek, om nieuwe onderwerpen te 
belichten en om het draagvlak groot te houden. Dit aanbod omvat ook een aantal cursussen vegeta-
risch koken.

Persoon en relatie
Het aanbod Persoon en relatie komt tot stand met de hulp van andere organisaties (waaronder PRH 
of Impuls) en enkele zelfstandige lesgevers. Het blijft nodig om expertise rond dit thema in huis te 
hebben, omdat onze partners er beroep op doen en omdat we een kwalitatieve referentie willen zijn 
in het hele grote aanbod rond dit thema in de regio. 

Samenleving en filosofie
Ook voor dit segment van het programma gaan we steeds vaker samenwerkingen aan met andere 
aanbieders. We letten erop om een ideologisch en thematisch divers aanbod uit te werken. Dit the-
ma omvat ook activiteiten waarin het thema diversiteit expliciet aan bod komt.

1.3.7.2. Contact houden met elke regiogemeente
Ons beleidsplan omschrijft grondig hoe de regio in elkaar zit en wat we 
verstaan onder een relevante aanwezigheid. Dat is in elke gemeente anders, 
en varieert in de tijd. Het belangrijkste is dat we contact houden met alle 
relevante actoren, zoals culturele centra, bibliotheken en dienstencentra, 
maar ook met andere diensten van de lokale overheid en met het lokale 
middenveld.
Waar er raakpunten zijn, werken we samen: rond niet-formele educatie in 
het algemeen en waar het kan ook rond onze speerpunten.
Elke educatieve medewerker volgt één of meerdere regiogemeenten en 
werkt daar transversaal en over inhoudelijke thema’s heen, volgens lokale 
noden en opportuniteiten.
Het coronajaar 2021 was voor de werking in de regio geen gemakkelijke 
periode. Veel activiteiten werden geschrapt en het was bij momenten lastig 
om de contacten te onderhouden.

Beernem
We houden contact met een aantal actoren: OC, bib, GROS, Velt, het Zorgoverleg… Avansa staat de 
bibliotheek en het Ontmoetingscentrum bij met een gezamenlijk ontwikkeld, aanvullend aanbod. 
In 2021 omvatte dat een achttal cursussen, waaronder een beginnerscursus gitaar, vier digidok-
ter-sessies, een cursus ipad voor beginners, twee kruidenworkshops. Een tiental activiteiten werden 
afgelast.

Blankenberge
Avansa houdt contact met heel wat actoren (CC, DC, bib, de kinderarmoede-coördinator, de Milieu-
dienst, Velt, Gezinsbond, Sint-Vincentiusvereniging, het OCMW, de seniorenraad…) en is aanwezig in 
het Cultuurcentrum en de bibliotheek met een gezamenlijk ontwikkeld aanvullend aanbod. Op basis 
van de indicatoren van de kansarmoedeatlas, hechten we veel belang aan onze inzet in Blankenber-
ge. In 2021 omvatte het aanbod boekbinden, een workshop over geluk en een kookles. Zes activitei-
ten werden afgezegd.
We realiseerden in het najaar een cursus ‘Leren fietsen voor volwassenen’, in samenwerking met 
Jobkracht 10 (een dienst tewerkstelling en sociale activering van het OCMW).

Waar er raakpunten 
zijn, werken we 
samen: rond niet-
formele educatie 
in het algemeen 
en waar het kan 
ook rond onze 
speerpunten.
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Damme
Avansa heeft contact met het CC, bib, OCMW, den Naturen Blomme… en is aanwezig in de Cultuurfa-
briek en de bib met een gezamenlijk ontwikkeld aanvullend aanbod.
In 2021 omvatte dat aanbod onder meer een cursus aquarel, een tuinworkshop, digidokter-sessies en 
een lezing door mobiliteitsdeskundige Kris Peeters. Vier activiteiten werden afgezegd.

Jabbeke
Avansa heeft contact met alle relevante actoren (het Vrijetijdscentrum, de bibliotheek, het Buurthuis 
/ DC de Post, de Cultuurraad, de Milieudienst …) en is aanwezig in het Vrijetijdscentrum en de biblio-
theek met een gezamenlijk ontwikkeld aanbod.
In 2021 werd drie digidokter-sessies, twee cursussen kalligrafie, twee cultuurbeschouwende activitei-
ten en twee online lezingen georganiseerd. Tien activiteiten werden afgelast.

Knokke-Heist
Avansa houdt ook in Knokke-Heist contact met de lokale actoren. Het CC Scharpoord biedt op eigen 
kracht een groot en divers aanbod niet-formele educatie aan. Avansa verkent mogelijkheden om 
rond de speerpunten actief te zijn in Knokke-Heist.

Oostkamp
Avansa houdt contact met het CC de Valkaart, de bibliotheek, welzijnsschakels Tope en ‘t Gezelleke, 
het OCMW, de Milieu- en Communicatiedienst, het dienstencentrum De Stip. De Cultuurbeleidsco-
ordinator en Avansa verzamelen elk jaar alle relevante actoren rond de tafel om een gezamenlijk, 
complementair jaarprogramma uit te werken. De activiteiten vinden plaats in de Valkaart, de biblio-
theek, Tope, De Stip of op een andere locatie (bvb de Fietsbibliotheek).  In 2021 bestond het aanbod 
in Oostkamp uit een cursus kalligrafie, een zangcursus, een infosessie over dementie, een online 
cursus persoonlijkheidsvorming, 4 digidokter-sessies en een bezoek aan een verpakkingsvrije winkel. 
Er werden 10 activiteiten afgelast.

Torhout
Avansa heeft contact met enkele, maar onvoldoende actoren. Avansa is niet aanwezig in Torhout met 
een aanvullend aanbod. De banden met in de eerste plaats het CC De Brouckère en de bibliotheek 
moeten vernieuwd worden.
De bovenlokale bijeenkomst ‘State of the region’, in samenwerking met De Federatie, de collega’s van 
Avansa Oostende-Westhoek en Avansa Midden-en-Zuid-West-Vlaanderen en enkele intergemeente-
lijke samenwerkingsverbanden vond in Torhout plaats en genoot de steun van het stadsbestuur van 
Torhout.

Zedelgem
Avansa heeft contacten met een aantal actoren, waaronder de bibliotheek, het Ontmoetingscentrum 
en de vzw Vloethemveld. Door personeelswissels bij de partners zijn de banden minder sterk dan 
vroeger.
Er was in 2021 één (online) activiteit over het natuurdomein Vloethemveld, een andere activiteit (over 
Zero Waste) werd uitgesteld.

Zuienkerke
Avansa onderhoudt contacten via de Culturele Raad. De gemeente is te klein om een open aanbod 
uit te werken, in 2021 vonden geen activiteiten plaats.
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TUSSENDOOR
Burgers, hun initiatieven en het 
middenveld.
Wat is een burgerinitiatief precies? Leven lokale besturen en het lokale middenveld echt in een 
LAT-relatie samen? Wat is een grenswerker? En is het waar dat het vrijwilligerswerk van vandaag er 
helemaal anders uitziet dan gisteren? Boeiende vragen. We halen ze uit twee recente publicaties: 
“Burgerinitiatieven en de ondersteuning ervan. Een veldverkenning” een publicatie van SoCius en 
“Middenveld. Tussen aanval en verdediging”, de slotpublicatie van het onderzoeksproject CSI Flan-
ders. We spraken erover met Marc Jans, mede-auteur van de veldverkenning, Bruggeling, en onder-
zoeker bij SoCius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk. (foto: SoCius / Yvan Mahieu)
Avansa: Dat burgers initiatief nemen, is toch een goede zaak?
Marc: Zeker! Burgers nemen al sinds mensenheugenis initiatief. Dat is vandaag niet anders. Dat 
burgers initiatief namen en nemen is zeker in een democratische samenleving van groot belang. Dat 
geeft burgers veel meer mogelijkheden om bij te dragen aan de lokale gemeenschap, veel meer dan 
wanneer ze enkel om de vijf à zes jaar zouden kunnen stemmen.
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Avansa: Zijn die burgerinitiatieven het klassieke verenigingsleven aan het vervangen?
Marc: Niet per se. Klassieke verenigingen waren in hun beginperiode net zo informeel als de burge-
rinitiatieven die we vandaag zien opkomen. Ze hebben alleen een langere traditie en vestigden zich 
als een vaste waarde op het middenveld. Vandaag zoeken ze opnieuw meer en meer aansluiting bij 
de leefwereld van hun doelgroepen. Sommige verenigingen slagen daar ook heel goed in en nemen 
zo initiatieven die heel gelijkaardig zijn als nieuwe initiatieven van gedreven burgers. Net als nieuwe 
burgerinitiatieven slagen ze er dan in om goed aan te sluiten bij wat er leeft in het dagelijkse leven 
van burgers.

Avansa: Zetten mensen zich nu minder in als vrijwilliger dan vroeger?
Marc: Helemaal niet. Onderzoek toont dit heel duidelijk aan. In Vlaande-
ren kunnen we nog steeds rekenen op heel wat vrijwillige inzet. Alleen 
is de aard van die inzet veranderd en kunnen vrijwilligers zich op heel 
veel verschillende manieren engageren. Lang niet meer alleen als lid 
van een adviesraad of een afdelingsbestuur. Naast dat soort langdurig 
engagement, nemen veel burgers vandaag ook kortere en wisselende 
engagementen op. Ze sluiten ook niet altijd meer levenslang aan bij één 
organisatie.

Avansa: De CSI-onderzoekers poneren dat de lokale overheid en het 
lokale middenveld vaak naast elkaar werken.
Marc: Er is inderdaad soms sprake van een LAT-relatie (living alone 
together). Vaak nemen ze onafhankelijk van elkaar initiatief, terwijl ze er 
even vaak bij uitkomen dat ze elkaar nodig hebben om hun doelen te 
bereiken. Dat wekt - zeker bij lokale besturen en gevestigde middenvel-

dorganisaties - groeiende interesse op in de vele nieuwe burgerinitiatieven. Besturen zijn dan ook 
vaak op zoek hoe ze met burgerinitiatieven moeten omgaan.

Avansa: Hoe kunnen lokale besturen zich anders opstellen tegenover burgerinitiatieven of het 
middenveld?
Marc: Lokale besturen kunnen hun band met burgers versterken wanneer ze voeling zoeken en 
krijgen met de eigen initiatieven van burgers - nieuwe initiatieven of acties van groepen die al langer 
bestaan. Dat lukt vandaag niet altijd meer binnen de bestaande adviesraden in de schoot van de 
gemeente. Ambtenaren en burgers die elkaar in het veld zelf tegenkomen leggen sterkere verbanden 
tussen wat burgers doen en de agenda van de gemeente. We noemen deze ambtenaren en burgers 
grenswerkers. Zij spelen een belangrijke in de lokale gemeenschap.

Avansa: Bedank, Marc, en veel succes verder met je onderzoek.

Burgerinitiatieven 
vervangen 
het klassieke 
verenigingsleven 
niet. Sommige 
verenigingen 
slagen er goed in 
aan te sluiten bij 
wat er leeft.
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1.4. Jaarplan 2022, de eerste accenten
Door de denkoefening rond impact hebben we ook het jaarplan opnieuw vastgepakt. In de drukke 
jaren 2016-2020 was het opstellen van een jaarplan op een zijspoor geraakt. Het formuleren van onze 
impact resulteerde eind 2021 in enkele aspiraties. We maken die aspiraties concreet en meetbaar via 
een set van acties voor het komende jaar. Waar mogelijk bevatten die acties meetbare of controleer-
bare indicatoren. 
We beschouwen het jaarplan als een levend document. Eind 2021 maakten we een inschatting van de 
werking in 2022, maar we sturen onderweg bij waar nodig. Het jaarplan zal dienen als basis voor de 
rapportage over 2022.

actie / project / doel
analyse gemeente- 
lijke plannen (voor 
de zomer)
opstellen menukaart 

thematiseren “lastig 
punt” in Brugge 

voeling met midden-
veld bewaren
experiment (sociaal 
/ minder evident 
thema of context)
repair cafe 
 

Foodlab 

Sint-Pieters-Deelt 

Baraa Griet
Oostkamp, Jabbeke 
 
 
verspreiden menu-
kaart (vanaf april)

Hilde
Blankenberge
 
 
verspreiden menu-
kaart (vanaf april)
 
 
 

 
 
raakpunten met 
kwetsbare groepen 
bewaken

Lobke
Brugge, Beernem, 
Damme, overzicht
 
maken menukaart 
(voor april)
concept en planning 
uitwerken( lente/
zomer)
doorlopend / eind-
verantwoordelijke
concept uitwerken 
(na de zomer)
 
projectleiding, 
afstemming,  
vrijwilligers
participatie stuur-
groep
participatie stuur-
groep

Karl
Torhout, Knokke, Zui-
enkerke, Zedelgem, 
overzicht
verspreiden menu-
kaart (vanaf april)
doorlopend / tweede 
verantwoordelijke

Duurzaamheid
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actie / project / doel
stuur je toekomst 
 
 

AllemaalMensen-
Brugge
fietscursussen 
 
 
 
 
 
 

bruggelink
praattafels
tuin -  
project Crea-thera
open aanbod 
(welke en hoeveel?) 
 
 

zelforganisaties 

diversiteit  
thematiseren in 
regio-gemeenten
verkiezingen 2024
werkgroep lerend 
netwerk culturele 
diversiteit 

verkennen praattafel 
Sint-Pieters (dames)
BBB plus project 

Baraa
- projectleiding test-
project, (jan-juni) 
- voorbereiden 
vervolg (naj)
plannen activiteiten 

-verderzetten Brugge 
(ondersteunende rol) 
- verderzetting 
Blankenberge 
- helpen bij opstart in 
Knokke-Heist 
- verkennen in 
Torhout en andere?
deelname werkgroep
klankbordgroep
projectleiding 

laagdrempelige inter-
culturele activiteiten 
organiseren, al dan 
niet met zelforgani-
saties 
contacten onderhou-
den en uitbreiden
in tweede orde, ism 
gemeente-verant-
woordelijke
verkennen projecten
voorbereiding traject 
(jan-juni), 5-tal 
bijeenkomsten 
+ traject zelf (najaar)
verkennen

Griet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laagdrempelige inter-
culturele activiteiten 
(in culturele sfeer?)
 
 
 

(Jabbeke, Oostkamp?)

Hilde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
laagdrempelige inter-
culturele activiteiten 
(in culinaire sfeer?)

 
 
 
 
Blankenberge

 
 
 
 
 
verkennen

Lobke
(Beernem, Damme?)

Karl
 
 
 

-voorbereiden 2022 
(voorjaar)
-nieuwe campagne 
(nov-dec) 
-uitwerken fiets-
school 
-contacten Knokke 
en Torhout
 
 
 
 
klankbordgroep
 

laagdrempelige inter-
culturele activiteiten 
(in politieke sfeer?) 
 

contacten onderhou-
den en uitbreiden
Brugge, Knokke, 
Torhout, Zedelgem
 
verkennen projecten

 
 
 
verkennen
 
opstart, deelname 
projectgroep

Diversiteit
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actie / project / doel
boost / uitstraling / 
opstap 

brugge dialoogstad / 
dialoogtafels 

adviesgroep brugge 
dialoogstad 

17 oktober 

verkennen 17 oktober 
Torhout  
(Bl’berge, Heist?)
mis-verstand
sociale prijs en 
uit-pas  
 

Brugs Netwerk  
Vrijeteijdsparticipatie
werking  
Blankenberge
traject vervoersar-
moede
gevangenis / dialoog

actie / project / doel
State of the region 

buurtwerken 
werkgroep Stolper-
steine Brugge
uitwerken concept 
/ focus

Baraa

Baraa

Griet
uitpas Jabbeke?
 

Projectleiding, 
deel-project Cafe 
winket

Griet

 
Sint-Pieters

Hilde
projectverantwoor-
delijke
 
voorbereiding  
(jan-aug) 
begeleiden (najaar)
ad hoc, advies over 
thema aan stad 
Brugge
projectverant- 
woordelijke
verkennen 
 

contact onderhouden
opvolgen evolutie, 
aanpassen onze 
afspraken
 
 

netwerken, verken-
nen
wat / wanneer?

Hilde

 
Den Heerd

Lobke
Beenmalige input 
inhoud digitale 
inclusie

wat / wanneer?

Lobke

 
Sint-Jozef

Karl
ondersteuning  
contacten en project-
management 
 
 
 
 
 
 

verkennen 

contact onderhouden
 
 
 
 
opvolgen evolutie, 
aanpassen onze 
afspraken; uitpas 
Zedelgem
deelname stuurgroep
 
netwerken, verken-
nen

Karl
uitwerken en  
evalueren (maart)
Zeebrugge?
opstart werkgroep 

Karl, op ed team

Kwetsbare groepen

Burgerschap
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actie / project / doel
regionale spelers in 
kaart brengen 

dienstverlening 
regio-spelers / 
digidokters
bib brugge / digipunt
Digikaravaan 
 
 

actie rond uitwisse-
ling en vernieuwing/
inspiratie
project digi-welcome 

project ODOK 

projectfinanciering 
e-inclusie volgen

actie / project / doel
samen lezen 
 

contacten met brugse 
cultuurhuizen
contacten met  
erfgoedorganisatie
verkennen sa-
menwerking NFE 
cultuureducatie
verkennen projecten 
sociaal-artistiek werk
project 20 jaar 2002
inspringtheater 
pensionering

Baraa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
toeleiding
 
 

signaleren

Baraa

Griet
Oostkamp, Jabbeke
 
 
regio-contacten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
signaleren

Griet
projectleiding, alge-
mene projectsturing, 
intervisiegroep
projectleiding
 
projectleiding
 
verkennen 
 (najaar 2022)
 
verkennen, contacten 
leggen
projectleiding

Hilde
Blankenberge
 
 
regio-contacten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
signaleren

Hilde

Lobke
overzicht, Beernem, 
Damme 

projectleiding 
 

projectleiding
verkennen, contact 
onderhouden, inspe-
len op  
opportuniteiten
initiëren en trekken 
 

screening, project-
leiding
projectleiding
 
opvolgen

Lobke

Karl
Brugge, Knokke, 
Torhout, Zedelgem, 
Zienkerke
regio-contacten

 
 
 
 
 
ondersteunen

 
 
 
opvolging adminis-
tratieve aspecten
opvolgen

Karl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
verkennen  
(najaar 2022)
 
verkennen,  
contacten leggen

opvolging freelancer 
Lucas

Digitale inclusie

Cultuur / Erfgoed



27

actie / project / doel
samen lezen 
contacten in de 
regio-gemeenten
open aanbod 
 in eigen huis 
 

actie / project / doel
ondersteunende 
taken

Baraa
 
 
 
 
diversiteit

Baraa
 

Griet
Oostkamp, Jabbeke
 
 
kunst en cultuur, 
erfgoed

Griet
communicatie, 
rapportage

Hilde
Blankenberge
 
 
kruiden, vegetarisch 
koken, levensstijl en 
gezondheid, creatief, 
herstelacademie

Hilde

Lobke
Damme, Beernem
 
 
multimedia en 
techniek, natuur en 
milieu, samenleving 
en filosofie

Lobke
IT

Karl
Knokke-Heist, Zui-
enkerke, Zedelgem, 
Brugge, Torhout
diversiteit, samen-
leving en politiek, 
persoon en relatie

Karl
communicatie, 
rapportage

Andere educatieve dingen

Andere dingen



28

TUSSENDOOR
Leren fietsen boomt
Een nuttige en eenvoudige activiteit in de buitenlucht: dat is wat veel organisatoren en 
verenigingen zoeken. Een fietscursus voor volwassenen past perfect in dit plaatje. Avansa 
Brugge maakt er graag samen met jouw vereniging of gemeente werk van.

Niet iedereen leerde fietsen als kind. Een groep volwassenen heeft die vaardigheid niet 
onder de knie. Vaak zijn dit dames met een migratie-achtergrond. Afhankelijk zijn van 
anderen om ergens te geraken, je kroost naar school brengen, naar het werk gaan, bood-
schappen doen... Niet kunnen fietsen is knap lastig in sommige situaties. In onze fietscur-
sus leer je fietsen, maar er gebeurt meer. Want uiteindelijk is fietsen een middel om uit je 
isolement te geraken en mobieler te zijn. Bovendien dragen we bij aan de integratie van de 
deelnemers door hen een informele oefenkans Nederlands aan te bieden en hun netwerk 
te vergroten.

In Brugge loopt al bijna twintig jaar een fietscursus. Een grote en sterke ploeg vrijwilligers 
zorgt voor de begeleiding, ondersteund door Roza Delva, freelancer van Avansa. Onder-
tussen lopen vier reeksen van acht sessies, twee in de lente en twee in augustus-oktober. 
Viva-SVV, Avansa en de stedelijke Diversiteitsdienst zijn de steunende partners.

De formule in Brugge werkt, dat bewijzen we al vele jaren. Daarom zetten we nog een stap 
vooruit. We spiegelen ons aan het mooi uitgewerkte aanbod van de Leuvense fietsschool 
en de Antwerpse fietsschool. Zij hebben een professionele omkadering en een voorraad 
oefenfietsen die ze overal in de stad kunnen inzetten. Ze doorlopen drie stappen:
• eerst de basisvaardigheden oefenen,
• dan niet alleen in een afgeschermde omgeving maar ook in de openbare ruimte fietsen,
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• en tot slot volop door de stad leren fietsen.
Als we mogen dromen, dan nemen we die opbouw en het professionele kader over, en 
maken we er een intergemeentelijk verhaal van. We hopen dat de stad Brugge hier het 
voortouw neemt.

Tegelijk groeit bij een aantal diensten en organisatoren in de regio de interesse om ook een 
fiets-initiatief te starten. De nood bestaat en de doelgroep is aanwezig, bvb in Blankenber-
ge, Knokke-Heist en Torhout (daar was de voorbije jaren al een verdienstelijk initiatief van-
uit het Vrijwilligersloket van het stadsbestuur). We willen ook meer doelgroepen bereiken. 
Zo is Buurtsport van plan om fietslessen te geven in een OKAN-klas in Brugge.

Samen met Jobkracht 10 en de Cultuurdienst in Blankenberge organiseerden we vanaf 26 
augustus ook in Blankenberge een reeks. Acht sessies, telkens op donderdag van 14 tot 16u. 
Een groep Blankenbergse vrijwilligers zet de schouders onder de reeks, Avansa Brugge is de 
coach.

Ook in Sijsele gingen we aan de slag, in de zomer van 2021. We zetten er onze vrijwilligers, 
know-how en fietsen in om de inwoners van het Rode-Kruis asielcentrum in Sijsele te leren 
fietsen.

Ook in 2022 zetten we de fietscursussen verder. We blijven beroep doen op een grote groep 
vrijwilligers en lokale trekkers. We verkennen achter de schermen de mogelijkheid om met 
een fietsschool Noord-West-Vlaanderen te beginnen.
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2. Inhoudelijke 
bedenkingen
2.1. Niet-formele educatie: van centrale 
opdracht naar de marge
De werking van Avansa wordt gestuurd door het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Minister 
Bert Anciaux paste het decreet grondig aan in 2003 en minister Gatz deed dat nog eens over in 2017. 
Een belangrijke aanpassing in 2017 is de plaats die de educatieve functie, of bij uitbreiding het werk-
veld niet-formele educatie, krijgt.

Niet-formele educatie is leren dat zich niet op school afspeelt en dat niet leidt 
naar een diploma. Het kan gaan om allerlei vormen van informeel leren, al dan 
niet in settings die herkenbaar zijn als een leer-omgeving. Bij niet-formele educa-
tie zoals we dat in Avansa begrijpen, staan de leerbehoeften van mensen in hun 
vrije tijd centraal, is er steeds een emancipatorisch of maatschappelijk doel en 
kan de setting soms helemaal niet als een leer-setting te herkennen zijn voor de 
deelnemer. Leren is bovendien geen louter individueel proces.

Het decreet van 2003 stelde de educatieve functie voorop als de belangrijkste functie voor de regio-
nale sociaal-culturele volwassenenorganisaties. De drie andere functies waren van een tweede orde: 
de culturele functie, de gemeenschapsvormende functie, de maatschappelijke activeringsfunctie. 
Vormingplus profileerde zich in die periode als een vormingsinstelling, de referentie rond niet-for-
meel leren in de regio. De kern van onze werking was een groot en divers vormingsaanbod.

Het decreet van 2017 schrapte de term ‘niet-formele educatie’ en verbreedde onze opdracht. Nu 
verwacht het decreet dat we op een volwaardige manier werk maken van de vier functies. We voel-
den al een tijd aan dat we niet al onze opdrachten en aspiraties konden waarmaken via de educatie-
ve functie. Daarom beslisten we om vanaf 2015 het vormingsaanbod in open aanbod voor een deel af 
te bouwen, om zo werktijd vrij te maken voor de andere functies.

We willen meer inzetten op projecten die onze inhoudelijke speerpunten scherpstellen: diversiteit, 
duurzaamheid, kwetsbare groepen, digitale inclusie, burgerschapsvorming. We zijn vrij om onze doe-
len te kiezen en daarvoor de beste methodiek te gebruiken. Dat kan gaan van adviesgesprekken, over 
informeel leren, tot trajectbegeleiding, sociaal-artistiek werk of campagnes voeren. We koesteren die 
vrijheid: het is eigen aan het sociaal-cultureel werk en de maatschappelijke vernieuwing die ervan 
uitgaat. Het is onze invulling van het civiel perspectief, een centraal begrip in het decreet van 2017.
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Een centraal begrip in het decreet van minister Gatz is het ‘civiel perspectief’. Het 
is niet aan de overheid of aan een minister om te beslissen wat de moeite waard 
is om te subsidiëren. Het is aan de burger en het middenveld om eigen doelen te 
formuleren. De overheid kan via formele criteria en onafhankelijke commissies 
wel oordelen over de kwaliteit van de plannen en de uitvoering ervan.

Dat niet-formele educatie minder centraal staat heeft een lastige consequentie: het aanbod in 
Brugge neemt af. Sociologisch gezien is de groep mensen die kan en wil deelnemen aan niet-for-
mele educatie nog nooit zo groot geweest, tegelijk is het aanbod in de regio de voorbije tien jaar 
kleiner geworden. Avansa bouwde een stuk van het aanbod af. Al in 2013 verdween vzw Moritoen, die 
decennia lang een groot publieksprogramma organiseerde in Noord-West-Vlaanderen, maar bij de 
hertekening van de sector in 2003 aan de zijlijn was blijven staan. Van de culturele centra in de regio 
investeert enkel CC Scharpoord Knokke consequent en op een grote schaal in niet-formele educatie. 
Andere aanbieders uit het sociaal-cultureel werk, organisaties zoals Amarant, Wisper, PRH, UPV die 
tot voor kort bekend stonden als de ‘gespecialiseerde vormingsinstellingen’, zijn veel minder actief in 
Brugge dan in Gent, Antwerpen of Brussel. We willen de komende jaren met enkele Brugse partners 
nadenken over de vraag hoe we die leemte kunnen opvullen. De vraag van het publiek is groter dan 
het aanbod. Voor wie er werk wil van maken, is er een markt.

2.2. Structurele subsidies, projecten en 
onafhankelijkheid
Een professioneel omkaderde sociaal-culturele werking is niet break-
even, laat staan winstgevend. Ofwel zit die werking ingebed in een 
groter geheel, zoals de sociaal-culturele werking binnen de ideologi-
sche zuilen was, ofwel voorziet de overheid subsidiëring. De laatste 
jaren gaan regelmatig stemmen op - al dan niet subtiel -  dat de 
overheid haar middelen beter moet besteden. Deze oprisping horen 
we niet van mensen die bij ons over de vloer komen of met ons sa-
menwerken. Wie onze werking kent, ziet in dat we relevant werk doen 
en dat dat niet kan zonder overheidstussenkomst. Laat onderzoekers 
gerust nagaan wat de maatschappelijke en economische impact is 
van onze sector: we zijn er gerust in dat die niet gering zal blijken. 
Wij beschouwen het steunen en onderhouden van een divers en 
bottom-up middenveld als een teken van een volwassen democratie. 
Een democratie heeft natuurlijk politici en kiezers nodig, maar ook 
een onafhankelijke pers en justitie, goed opgeleide burgers… en een 
sterk middenveld.

In de beleidsperiode 2016-2018 realiseerde Avansa ongeveer één derde eigen inkomsten tegenover 
twee derden subsidie. Dat we afhankelijker worden van subsidiëring is een gevolg van de gewijzigde 
opdracht in het decreet en onze (daaruit voortvloeiende) keuze om minder in te zetten op niet-for-
mele educatie. We schatten de min-inkomsten al voor de corona-crisis op -25%. Daar komt de zware 
terugval van de publieksbelangstelling sinds maart 2020 nog eens bovenop. We zien nog niet hoe de 
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verhouding in de toekomst zal evolueren, maar één derde eigen inkomsten zullen we de komende 
jaren niet meer halen. Deze evolutie spoort met die bij andere Avansa’s die projectgericht werken.

Een aantal organisaties rond ons haalt de inkomsten geheel of gedeeltelijk uit projectsubsidie. Die 
ervaring of knowhow heeft Avansa nog niet voldoende. We nemen ons voor om onze inkomsten te 
diversifiëren en meer in te zetten op projectsubsidie. We moeten onze reflex verbeteren om pro-
jectmatig te plannen en handelen, onze interne organisatie soepeler maken om in te spelen op de 
projectoproepen die ons pad kruisen. Als die projectoproep tenminste aansluit bij onze doelen, en 
als de timing en de administratieve last haalbaar zijn. Want enkele ervaringen doen ons aarzelen.

Om te beginnen is het een tijdrovende opdracht, terwijl we tot nader order nog steeds van een con-
stante, structurele subsidie kunnen genieten. De nood tot diversifiëring is minder groot dan enkele 
jaren geleden.

Projectsubsidiëring bij partners rondom ons toont soms een pijnlijk gebrek aan continuïteit. Mensen 
die gespecialiseerd zijn in het schrijven van dossiers halen centen binnen die dan naar een tijde-
lijk project vloeien. De impuls komt van boven, niet van onder, en sluit niet altijd aan bij de noden 
en mogelijkheden op het terrein. Soms zijn het mooie woorden op papier, met een slap en weinig 
duurzaam resultaat. Veel losse projectjes en personeelsverloop, weinig efficiënte samenwerking en 
amper verandering op het terrein.

Waar we ook bedenkingen bij hebben is de neiging van een aantal 
openbare besturen om naar ‘tendering’ te gaan. Een partner in een 
lopend project beslist eenzijdig (door hogere overheden daartoe ver-
plicht, nemen we aan) om over te schakelen naar een open oproep 
via tendering. Een samenwerking tussen twee evenwaardige partners 
dreigt daarmee te verglijden naar een relatie opdrachtgever - uit-
voerder. Ook bij andere partners die verbonden zijn aan openbare 
besturen merken we de neiging om samenwerken te vernauwen tot 
het uitbesteden van opdrachten.

In die evolutie willen we niet meegaan. Wij staan op onze onafhan-
kelijkheid. We willen dat de impulsen die van het werkveld en het 
doelpubliek komen zo snel en ondubbelzinnig mogelijk vorm krijgen 
in onze inzet. Of ze nu passen in de timing en accenten van een pro-
jectoproep of niet. De financiële en inhoudelijke ruimte die we krijgen 
in het decreet moeten we in de eerste plaats daarvoor inzetten. We 
willen niet te ver gaan in een top-down benadering en een manage-
mentaanpak. Ons soort werk werk is niet in te passen in de ver-
markting en de tendering van overheidsopdrachten. Het is net onze 

opdracht om onafhankelijk de stem van minder gehoorde groepen te laten horen, ook als dat niet 
de meest populaire of graag gehoorde stem is. We houden vast aan basiswaarden als samenwerking 
en evenwaardigheid. Waar mogelijk en nuttig doen we ons werk samen met anderen, ook overheden. 
Als het moet doen we het alleen of met anderen in het middenveld, soms ook tegen overheden in. 
Dat is de juiste opstelling van het sociaal-cultureel werk, denken we.
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TUSSENDOOR
“Iedereen spreekt over het 
herbouwen van steen.  
Maar niemand denkt eraan om  
de mensen te herbouwen.”
Eind 2015 arriveerde journalist Feras Hassan in België. Hij vluchtte uit Syrië en 
woont al vijf jaar in het centrum van Diksmuide. Hij werkt momenteel in de bi-
bliotheek van Diksmuide en is de oprichter van het eerste Arabische, culturele 
tijdschrift in België ‘Qalamrsas’.

Avansa: Je bent van Alraqqa, de de voormalige hoofdstad van ISIS. Hoe om-
schrijf je Alraqqa?
De stad is nu gekend over de hele wereld door Daesh (IS). Enkele jaren geleden 
kenden zelfs vele Syriërs Alraqqa niet zo goed. Alraqqa heeft een oude bescha-
ving. Er zijn honderden archeologische sites. De bekende schrijfster Agatha 
Christie bracht er haar huwelijksreis door. De inwoners van Alraqqa zijn bekend 
om hun vrijgevigheid en goedheid. Het zijn geen extremisten of volgelingen van 
strikt religieuze rituelen.

Avansa: Hier in België heb je veel artikels over Alraqqa geschreven. Wat blijft je 
binden met de stad als je in Europa gaat wonen?
Deze vraag lijkt op het eerste gezicht eenvoudig maar is erg diep omdat dit mijn 
ziel raakt. Het antwoord is moeilijk. Misschien omdat ik mijn stad niet vrijwillig 
heb verlaten. Deze kwestie treft alle Syriërs. Er zijn vele redenen om de stad te 
verlaten maar uiteindelijk kiest niemand voor ballingschap. Je leeft toevallig in 
een specifiek geografisch gebied dat politici, het leger, misdadigers, en alle daarbij horende uitwassen, 
kapot maken. Ten koste van onschuldige mensen.

Avansa: Wat is er na tien jaar oorlog in je land veranderd?
Wat is het doel van de oorlogen die in de Arabische wereld zijn begonnen? De antwoorden op die vraag 
zijn divers. Sommige gaan over democratie en vrijheid, andere over olie en gas. Er zijn er die zeggen dat 
het is om onenigheid te zaaien en de Arabieren te verzwakken. En er zijn er die zien als een wereldwijd 
conflict tussen twee polen, misschien tussen twee kerken of twee sekten.
Al deze antwoorden zijn correct, ongeacht hun waarheidsgehalte. Volgens mij is het belangrijkste mo-
tief van de oorlog het omver gooien van het systeem van morele en sociale waarden dat tot voor kort 
aanwezig was in de Arabische samenleving. Het is een oorlog tegen onszelf, tegen alles wat mooi is in 
ons land. We hebben schoonheid gedood. We hebben de liefde gedood. Waarden en normen zijn niet 
langer van tel.
Vandaag bevinden we ons in het tiende jaar van de oorlog. Iedereen spreekt over het herbouwen van 
steen. Maar niemand denkt eraan om de mensen te “herbouwen”, door het morele systeem te verster-
ken.
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Avansa: Je lijkt een pessimistische kijk te hebben, klopt dat?
Nee! Ik heb misschien wat frustratie. Maar mijn verblijf in Diksmuide geeft me hoop. Diksmuide werd 
honderd jaar geleden verwoest door de oorlog, maar vandaag is het een levende, welvarende stad. Dat 
doet me denken aan mijn stad, Alraqqa. Alraqqa is nu ook volledig vernietigd door de oorlog. Misschien 
komt er een dag dat mijn stad opnieuw vol leven is. Dat is een optimistische kijk. Ik herinner me nu de 
woorden van de Arabische Palestijnse dichter Mahmoud Darwish: “Op de aarde is er iets dat het leven 
de moeite waard maakt”.

Avansa: Hoe was je vluchtreis van Syrië naar Europa?
De reis naar Europa was geen picknick. Het was een vlucht van dood en vernedering, te voet en via 
‘doodsboten’. We sliepen in de straten en staken rivieren en beken over tot we hier aankwamen. We 
dachten dat het lijden voorbij was. Maar we stonden nog aan het begin.

Avansa: Waarom België?
In Libanon leerde ik een Belgische huisarts kennen die daar op reis was. We werden goede vrienden, 
hij sprak veel over België. Ik hield al van dit land zonder het ooit gezien te hebben. Daarom koos ik voor 
België op het moment dat ik besloot te vluchten.

Avansa: Welke moeilijkheden heb je gehad in je nieuw leven in België?
Vooral moeite om met andere mensen te communiceren door mijn gebrekkig Nederlands. Dit maakte 
het ook moeilijk om het stereotype van een persoon uit het Oosten te doorbreken.
Deelnemen aan de samenleving begint met taal. De taal spreken is een belangrijke voorwaarde om aan 
de maatschappij en arbeidsmarkt deel te nemen. En Nederlands is geen gemakkelijke taal.

Avansa: Je hebt een onafhankelijk cultureel tijdschrift opgericht in België. Wat is het belang van dit 
tijdschrift?
‘We bouwen veel muren en een paar bruggen’, zei Newton. Met dit tijdschrift willen we meer bruggen 
bouwen, die zoveel mogelijk aansluiten bij samenlevingen waarvan de oorspronkelijke structuur is 
gefragmenteerd en ingestort door de wind van verandering. We proberen een culturele visie op politieke 
kennis te formuleren, gebaseerd op vrijheid van meningsuiting en openheid voor anderen.

Op 11 november was Feras Hasan te gast bij Avansa regio Brug-
ge. Hij vertelde er over Alraqqa en Diksmuide. Een bijhorend 
filmpje xxx, met daarin ook fragmenten van een gesprek met 
Piet Chielens, ging op 11 november in premiere. Je kan het filmje 
bekijken op xxx (een productie van xxx, een samenwerking 
tussen Klein Verhaal vzw en Avansa regio Brugge).
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3. Avansa in cijfers
3.1. De cijfers van 2021
Het team en het netwerk van Avansa
Avansa is een professionele organisatie met een sterk bestuur, een breed netwerk en een grote equi-
pe geëngageerde en deskundige mensen op het terrein:
30 bestuurders
7,7 professionele krachten (eind 2021)
200 freelancers
59 actieve vrijwilligers
211 netwerkcontacten
33 vertegenwoordigende deelnames/contacten

De activiteiten van Avansa
 
252 activiteiten (waarvan 83 online)
goed voor 668 sessies
goed voor 1530,6 vormingsuren
63% van de geplande activiteiten is doorgegaan

De activiteiten zijn thematisch divers
17,27% Computer en techniek
8,99% Creativiteit en hobby’s
24,46% Cultuureducatie
1,80% Gezondheid en zorg
10,07% Interculturele vorming
11,51% Milieu en natuur
6,12% Persoon en relaties
8,99% Samenleving
1,44% Voeding
en 32,94% van deze activiteiten vindt online plaats

Het publiek en de communicatiekanalen van Avansa
6054 deelnames
3504 verschillende personen namen deel
2.998 nieuwe mensen werden in de database opgenomen
17.250 abonnees op de elektronische nieuwsbrief
500 abonnees op de nieuwsbrief voor partners (“Lopende Zaken”)
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3.2. De cijfers van 2015 tot 2021
Cijfers over de jaren heel vergelijken kan aan de hand van de SISCA-gegevens (het kwantitatieve 
rapportagesysteem van de Vlaamse Gemeenschap).

Deze cijfers schetsen een beeld maar vragen ook nuancering. Cijfers bevatten geen reliëf, er wordt 
enkel maar geteld. Je moet ze samen met de inhoudelijke beslissingen interpreteren. Cijfers houden 
geen rekening met de aard of moeilijkheidsgraad van een praktijk. Een lezing voor een warm publiek 
weegt evenveel als een activiteit voor een kwetsbare doelgroep. Ook de mate van betrokkenheid 
komt niet aan bod. Vaak is Avansa initiator en drijvende kracht achter een praktijk, maar de betrok-
kenheid kan variëren binnen een breed spectrum: van alles helemaal zelf in handen nemen tot enkel 
communicatief of logistiek meewerken en alles daartussen.

Grosso modo blijft het bereik van Avansa gelijk. In de tabel hieronder staan enkele kerngegevens die 
we met elkaar vergelijken over de jaren heen. Het aantal activiteiten werd beperkt, maar omdat de 
belangstelling groot is (af te leiden uit de heel lage afzegpercentages in2015-2019), blijft het bereik 
ongeveer even groot. In 2020-2021 dalen de cijfer rond aanbod en bereik fors, omwille van Corona.

Ook onder de waterlijn zijn er verschuivingen: het aantal getelde deelnames daalt, het aantal ge-
schatte deelnames neemt toe (we hebben van veel activiteiten geen volledige deelnemerslijsten) en 
het aantal grote activiteiten, online of live, waarmee we in één klap veel deelnemers bereiken, neemt 
gestaag toe vanaf 2015.

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
aantal activiteiten 559 548 482 496 498 278 252

aantal sessies 1.736 1.542 1.519 1.554 1.612 839 668

aantal uren 4.464 4.089 4.128 4.059 4.149 2.071,5 1.530,6

% doorgegaan 85,70 90,86 93,02 87,20 92,00 50,09 56,10

aantal deelnames 9.054 9.387 9.974 9.799 9.844 5.136 6.054

netwerkactiviteiten 9 40 213 192 172 246 244

aantal vrijwilligers (incl bestuur) 78 104 138 140 103 97 89

VTE team (op 31/12) 7,7 7,5 7,2 7,2 7,2 7,2 7,7
Tabel 1: Vergelijking kerncijfers (SISCA) 2015-2021
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3.3. Brede kijk op publieksbereik
In 2017-2018 hebben we ons publieksbereik grondig onderzocht. We 
vatten die oefening hier even samen en actualiseren enkele cijfers. Om 
het publieksbereik op een realistische manier te monitoren, splitsen 
we de werking op in twee delen: de ‘reguliere’ werking in open aanbod 
en het projectwerk. Beide componenten van de werking hebben eigen 
kenmerken en zijn onderling niet te vergelijken. In een open aanbod 
kan je soms vrij gemakkelijk grote groepen bereiken, in projectwerk 
ben je vaak lang en intensief aan de slag met een kleine groep. We 
houden ze apart, zo komen ze beide tot hun recht.

3.2.1. Het open aanbod
We kennen het bereikte publiek in het open aanbod door eigen 
onderzoek in 2005, 2014 en 2018 en hebben het vergeleken met onder 
meer de Participatiesurvey van de Vlaamse Overheid. De resultaten 
bevestigen elkaar en sluiten aan bij onze aannames: het publiek dat 
participeert aan het open aanbod is hetzelfde publiek dat algemeen 
aan cultuur participeert. Dit publiek is wat ouder, vrouwelijker, witter en 
hoger opgeleid dan gemiddeld. Dat is geen probleem, op voorwaarde 
dat de werking breed genoeg is om ook andere groepen te bereiken. 
De methodiek open aanbod spreekt kwetsbare groepen nu eenmaal 
minder aan.

We zien geen significante verschillen tussen de onderzoeken van 2005, 2014 en 2018. Dat vinden we 
licht ontgoochelend, omdat we sinds 2005 pogingen doen om het aanbod toegankelijker te maken. 
Dat er geen grote verschuiving is kunnen we wellicht verklaren doordat elke deelname van kwetsbare 
groepen in het niet valt bij het grote publieksbereik. Toch behouden we de ambitie om het publieks-
bereik breed te houden en drempels weg te werken. In 2019 heeft een denkoefening o.a. geleid tot 
het invoeren van een sociale prijs. De corona-problemen maken het niet gemakkelijk om de impact 
van die inspanningen goed in te schatten. We nemen aan dat de sociale prijs voor een kleine maar 
betekenisvolle groep deelnemers zeer zinvol is, maar in het geheel van het publieksbereik opnieuw 
achter de komma zal belanden. We zetten de inspanning zeker verder in 2022.

In een open 
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in projectwerk 
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kleine groep.
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SOCIALE PRIJS EN SOLIDARITEITSPRIJS
In 2019 hebben we een ‘sociale prijs’ ingevoerd. Dat was één van de acties die we genomen hebben 
tijdens een denkproces rond inclusie en na gesprekken met mensen in armoede en hun organisaties. 
We kozen om de financiële drempel grondig aan te pakken en een reductie van 80% aan te bieden. 
We namen de voorwaarden van het Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie over en maken de aanvraag 
anoniem.

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€.
In 2021 werd er 54 keer gebruik gemaakt van de sociale prijs, door 39 verschillende personen en een 
totaalbedrag van 563€.
Als je veronderstelt dat deze deelnemers ‘sociale prijs’ aan de standaardprijs hadden deelgenomen 
of dat hun plaats ingenomen werd door mensen die wel de standaardprijs betalen, leed Vormingplus 
een inkomstenderving van 2957€ in 2019 en 1770€ in 2020 en 2252€ in 2021. 

Naast de sociale prijs schenken we ook nog een aantal deelnames aan het Netwerk. In 2019 ging het 
om 28 deelnames, in 2020 om 20 en in 2021 om 7 deelnames.

In de cijfers zien we dus lichte daling vanaf 2020. Maar aangezien de deelname in het algemeen ver-
minderd is door de corona-crisis, beschouwen we deze geringe daling als een goed teken. Het Brugs 
netwerk Vrijetijdsparticipatie maakt de formule ook bekend en hun doelgroep maakt er gebruik van.

We lanceerden ook een solidariteitsprijs. Wie dat wil en kan, betaalt ietsje meer. Dat surplus gebrui-
ken we mee om de sociale prijs te handhaven.

We hebben beslist om de prijzenpolitiek aan te houden. We monitoren verder het gebruik, zodat we 
de komende jaren beter kunnen inschatten wat het effect is en hoe we de deelname van deze groep 
verder kunnen vergroten. De invoering van de Uitpas, voorzien voor het najaar 2022, kan de participa-
tie wellicht verder verhogen.
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3.2.2. Het projectwerk
De projecten zijn gericht op een bepaald doelpubliek. Alle projecten zijn in samenwerking met part-
ners die expertise hebben rond een specifiek thema of doelgroep. Het bereik in projectwerk is moei-
lijker te meten: deelnames worden soms maar gedeeltelijk of niet geregistreerd. We maken hieronder 
een schatting van het bereik, per doelgroep en per project.

Mensen in armoede
•  Avansa engageert zich als partner in de werkgroep 17 oktober in Brugge. Elk jaar organiseert de 

werkgroep een pers- en publieksactiviteit georganiseerd rond 17 oktober. Daarnaast werden ook 
workshops georganiseerd in de Magdalenakerk, waar een honderdtal mensen bereikt worden, 
zowel mensen uit de doelgroep als medestanders.

• Samen Lezen. Avansa begeleidt de intervisiegroep van vrijwilligers-leesbegeleiders. Die telt 12 
mensen en komt vier keer per jaar samen. We wisselen er goede praktijken en verhalen uit, on-
derzoeken de nood aan opleidingen en zetten af en toe een thema in de kijker. In de Brugse regio 
vinden verschillende SamenLeesgroepen plaats, waar Avansa van dichtbij of van wat verder bij 
betrokken is. In 2021 waren er groepen in Sint-Pieters (bib en buurtcentrum), Sint-Jozef (bib een 
dienstencentrum), Sint-Kruis (bib), Sint-Michiels (bib en dienstencentrum), drie groepen in Oost-
kamp (bib, dienstencentrum en WZC), Zedelgem (bib), Beernem (psychiatrische instelling). Er startte 
ook een groep naast de gevangenis rond het thema detentie.

 We startten ook gesprekken op voor een nieuwe groep in de bibliotheek van Beernem, die in 2022 
van start gaat en waarvoor we een begeleider vonden. In Oostkamp werd eind 2021 een dossier 
ingediend bij de gemeente voor een opleiding voor begeleiders die willen SamenLezen met ander-
staligen (in het Nederlands). Die opleiding vindt plaats in 2022 naar aanloop van een nieuwe groep 
voor anderstaligen in de Oostkampse bibliotheek (Taalpunt). 

 De helft van de sessies vond online plaats. Avansa is nauwer betrokken bij naar schatting 20 ses-
sies, waar telkens een tiental mensen bereikt wordt. Een deel van het bereikte publiek bestaat uit 
mensen uit kansengroepen.

Mensen met een psychische kwetsbaarheid
• De activiteiten i.s.m. de Gempersteeg (een activiteitencentrum en samenwerkingsproject tussen 

de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in de regio) zijn omwille van de Corona-problemen 
opgeschort.

• Het project Mis-Verstand (over het doorbreken van het taboe rond Geestelijke Gezondheidszorg) is 
omwille van de Corona-problemen opgeschort.

• Er is een samenwerking opgestart met het Huis met vele kamers, een inloophuis en een samen-
werkingsproject tussen de centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Eén van de organisaties die in 
het Huis onderdak vinden, is de Herstelacademie Noord-West-Vlaanderen. Samen met hen heb-
ben we drie cursussen georganiseerd, die alle drie volzet waren. We bereikten daarmee 36 men-
sen. Door de samenwerking met Avansa kan de Herstelacademie ook buiten de instellingen voor 
mensen met een psychische kwetsbaarheid werven. We schatten dat de helft van de deelnemers 
nog niet gekend was in de werking van de Herstelacademie.
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Mensen met een andere etnisch-culturele achtergrond
• Avansa is minder intensief betrokken bij de Praattafels dan bij de opstart (2015-2016). De dagelijkse 

aansturing is in handen van Diversiteitsdienst, Avansa is nog betrokken in de klankbordgroep, in de 
werving en vorming van Nederlandstalige vrijwilligers.

 Voor de corona-crisis waren er 5 praattafels, op verschillende plaatsen in Brugge. De herstart 
van de fysieke praattafels midden september, werd beperkt tot twee locaties, waar de opkomst 
opnieuw vrij groot was: gemiddeld waren er 20 anderstaligen aanwezig. Half november zijn de 
praattafels opnieuw opgeschort.

 Vanaf het voorjaar werd een online alternatief uitgewerkt. 123 anderstaligen en 86 nederlandstali-
gen werden met elkaar in contact gebracht om online of via wandelingen Nederlands te oefenen.

• We organiseerde in samenwerking met Femma, Avansa Gent-Eeklo en het Rode Kruis Opvangcen-
trum uitstappen en culturele activiteiten met gemengde groepen (mensen met en zonder migratie-
achtergrond). We bereikten 70 mensen in drie activiteiten.

• Er vonden zes fietscursussen plaats: vier in Brugge, twee in het Rode Kruis Opvangcentrum in Sijse-
le, één in Blankenberge. In totaal bereikten we 85 mensen, in hoofdzaak dames met een migratie-
achtergrond.

• Er vonden drie cursussen “Digi-welcome” plaats, voor een groep van telkens 12 dames met migra-
tieachtergrond.

Gedetineerden
Binnen het project DIALOOG en het netwerk Rondom Prison zetten we thema’s als conflict en herstel, 
dader en slachtoffer, schuld en straf in de kijker via enkele activiteiten. Deze activiteiten voor een 
breed publiek brachten burgers met elkaar in dialoog over een samenleving gericht op herstel.
Activiteiten in de gevangenis zelf, voor gedetineerden, waren in het voorbije coronajaar niet mogelijk. 
De SamenLeesgroep voor gevangenen die we planden voor het najaar kwam in 2021 niet meer van de 
grond. We werken hieraan verder in 2022.
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TUSSENDOOR
Een online activiteit begeleiden? 
Hier zijn enkele gouden tips.
Zette jij als begeleider van een online activiteit al je eerste stappen of kriebelt het stilaan om dit 
te doen? Ook Avansa-cursisten hebben de voorbije maanden de voordelen van online vormingen 
leren kennen. En al hopen we om iedereen binnenkort weer live te mogen ontmoeten, online vor-
mingen zijn niet meer weg te denken uit ons aanbod. Hilde Demuynck  verzamelden voor jou een 
aantal tips en tricks om probleemloos en vol vertrouwen jouw online activiteit te laten verlopen

Zorg dat je goed in beeld komt
Misschien volgde je al een webinar waarbij het gezicht van de spreker te donker of lijkbleek in 
beeld kwam? En was je afgeleid door het schilderij achter zijn hoofd of vroeg je je af welke boeken 
in de boekenkast stonden? Niet echt ideaal om je aandacht bij de les te houden. Denk dus goed 
na hoe en waar je gaat zitten. Weet ook dat streepjes en ruitjes op je kledij kunnen schemeren 
en besef dat de hoek van je camera vaak een niet zo flatterend zicht geeft op je neusgaten. Let er 
dus op dat je camera hoog genoeg staat en hou je kledij neutraal. Ook nu helpt oogcontact om de 
aandacht bij wat je zegt te houden. Kijk dus zoveel mogelijk in de lens, ook al lijkt dit wat vreemd 
om te doen.

Test de techniek vooraf
Niets is storender dan iemand die in horten en sto-
ten spreekt en wiens beeld op regelmatige tijdstippen 
bevriest. Een vaste verbinding in plaats van wifi kan dit 
probleem verhelpen. En natuurlijk kan er wel eens iets 
mislopen. Niemand is perfect, dat begrijpt iedereen. 
Maar als het keer op keer niet lukt om de presentatie op 
het scherm te delen dan wekt dit wrevel op in plaats van 
begrip. Zorg dus dat je de noodzakelijke tools van het 
gebruikte programma kent en doe zeker een test vooraf. 
Lukt dit niet, vraag dan iemand om je bij te staan tijdens 
de lezing. Gebruik die presentatie ook alleen wanneer 
het je helpt in je uiteenzetting en switch regelmatig 
terug naar full screen zodat je zelf ook in beeld komt.

Focus op inhoud en vorm
Bedenk vooraf goed wat je precies wil meegeven aan je toehoorder. Je hebt gemiddeld zo’n ander-
half uur om je ding te doen. Wat zeg je wel, wat laat je achterwege? Als je eenmaal weet wat je wilt 
brengen, denk dan ook eens na over hoe je dit wilt doen. Hou er rekening mee dat je de strijd om 
de aandacht veel harder zal moeten voeren dan in een klassieke cursus-setting. Los van het feit 
dat het moeilijker is om met evenveel aandacht naar een scherm te staren, is er thuis nu eenmaal 
veel meer afleiding. Probeer op zijn minst om de 5 à 7 minuten af te wisselen in thema en activiteit. 
Hou het ritme hoog, maar bouw ook rustpunten in voor jezelf (in de vorm van een kleine individu-
ele opdracht bijvoorbeeld) én voor de deelnemer (toon een cartoon, een leuke quote...). Maak dus 
heel bewust verschillende didactische keuzes. Stel je telkens de vraag: wat wil ik dat de cursist met 
mijn verhaal doet?
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Begrijpen? Maak dan een heldere redenering waarbij je de verschillende stappen visualiseert en de 
samenhang duidelijk maakt. Onthouden? Zorg dan voor herhaling, ezelsbruggetjes, visualisaties… 
Toepassen? Vertel dan een casus, werk met voorbeelden, vraag naar mogelijke toepassingen. Kritisch 
bevragen? Daag je publiek uit en stel zelf ook vragen.

Start goed en eindig in schoonheid
Klaar om te beginnen? Adem even rustig in en uit, vertrouw op je goede voorbereiding en wees je be-
tere zelf. Start de meeting zo’n 5 minuten vooraf en nodig de deelnemers uit om zich via de chat even 
voor te stellen in functie van het thema van de lezing. Geef hiervoor op je startscherm een duidelij-
ke opdracht mee. Maak ook afspraken over gebruik van microfoon, camera en chat (sta je er alleen 
voor, vraag dan om tussendoor niet te chatten want jij kan dit niet opvolgen en vaak ontstaat zo een 
storend gesprek in de kantlijn) Net zoals in real live, is het ook fijn om stipt te starten.

Eindig je webinar ook binnen de tijd. Bedenk vooraf hoe je even kort gaat evalueren. Hou ook deze 
fase goed in de hand. Zijn er teveel vragen en zijn die relevant, beloof dan een antwoord via mail. 
Spreek af hoe je je presentatie – of een korte samenvatting ervan – zal bezorgen. Eindig met een 
goede uitsmijter, bedank je publiek en sluit af. Niets is lastiger voor jezelf en voor de deelnemers dan 
de groep te zien leeglopen.

Samengevat:
1  Voldoende, maar ook niet teveel, licht op je gezicht (een bril kan spiegelen).
2  Kies een neutrale achtergrond en neutrale kledij.
3  Vermijd neusgat perspectief.
4  Richt je zoveel mogelijk naar de lens en niet naar het scherm.
5  Werk met een vaste verbinding ipv wifi.
6  Zorg dat je de noodzakelijke tools van het programma kent of laat je bijstaan door een sidekick.
7  Negentig minuten is een absoluut maximum om ononderbroken voor een scherm te zitten.
8  Focus op de belangrijke zaken die je wil meegeven en laat details achterwege.
9  Bedenk verschillende technieken om de aandacht bij jou te houden.
10  Een aandachtsboog duurt vijf tot zeven minuten.
11  Houd een goed ritme aan.
12  Kies een grote diversiteit aan didactische werkvormen, aangepast aan de beoogde leerdoelen.
13  Wees goed voorbereid, werk gestructureerd en hou je aan je timing.
14  Activeer en engageer je publiek via ‘het handje’, een poll, de chatfunctie, een live interventie.
15  Rond duidelijk en kordaat de activiteit af. 



43

4. Persmap
De werking van Avansa is thematisch breed en verweven met de 
werking van vele partnerorganisaties in de regio. Hieronder een 
selectie van onze eigen communicatiedragers, flyers, persartikels en 
momenten waarop de activiteiten van Avansa aan bod komen in de 
publicaties van partners.

De digitale nieuwsbrief van Avansa.
De frequentie van deze e- nieuwsbrief hebben we het voorbije jaar 
opgedreven, doordat de gedrukte communicatie in belang, omvang 
en frequentie afneemt. We sturen elke twee weken een nieuwsbrief 
uit, naar een breed publiek van meer dan 15.000 contacten.  Het e-zi-
ne bevat aankondigingen van activiteiten, verwijzingen naar activitei-
ten en projecten van partnerorganisaties, duiding bij onze projecten. 
Ondertussen is het e-zine onze belangrijkste communicatiekanaal. 
Digitaal heeft papier voorbij gestoken.
 
De programmabrochure van Avansa
De brochure verschijnt drie keer per jaar en wordt gedrukt op 10.000 exemplaren. Duizend exempla-
ren verspreiden we op verdeelpunten in bibliotheken, boekwinkels, cultuurcentra, buurtcentra e.a in 
onze regio (in niet-coronatijden zijn dat er 3000). Per post belanden dan nog eens 9000 exemplaren 
in de bussen van onze deelnemers.
In 2021 is de brochure aangepast aan de nieuwe Avansa-huisstijl. Ook inhoudelijk zijn er veran-
deringen: we zetten een beperkte greep activiteiten in de kijker, de uitgebreide kalender met onze 
activiteiten in open aanbod is beknopter geworden en opgedeeld in korte thematische luikjes en de 
brochure bevat steeds meer interviews en verhalende artikels opgebouwd rond projecten. 
 
Avansa adverteert elke maand in Exit magazine, het maandelijks Brugs cultuurblad

regio Brugge
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Avansa werkt samen met onder andere de bibliotheken in de regio rond digitale inclusie. 

In het najaar ging het project Digi-welcome van start. Vrouwen met een migratie-achtergrond 
krijgen een laptop en lessen om ermee aan de slag te gaan.

Avansa stimuleert het maatschappelijk debat rond onze speerpunten: duurzaamheid, digita-
le inclusie, diversiteit, kwetsbare groepen en burgerschap. We doen dat bijna altijd in samenwerking 
met partnerorganisaties. Deze keer met denkgroep “Eutopia” en met “De landgenoten”, rond verschil-
lende aspecten van duurzaamheid.

Avansa werkt aan gedeeld burgerschap, onder andere door het organiseren van culturele activi-
teiten voor mensen met en zonder migratieachtergrond. Een wandeling in samen-
werking met Femmagique (Femma Wereldvrouwen) en het Rode Kruis Opvangcentrum.
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Het Vertelcollectief De Oplichters - gegroeid uit de reeks ‘Vertel je verhaal’ bij Avansa - zet-
ten hun vertelkunsten in bij allerlei projecten in de regio. Hier bijvoorbeeld rond de herdenking van 
14-18 in Zedelgem.

Avansa werkt samen met vele andere aanbieders van niet-formele educatie.

De Samen-Lees-groepen zijn blijven verder werken tijdens de corona-periode. Avansa on-
dersteunt de lokale organisatoren met raad en daad, en zorgt voor intervisie tussen de begeleiders/
vrijwilligers.

Avansa start het pilootproject Stuur je toekomst. We zorgen voor begeleiding door vrijwil-
ligers voor mensen in vervoersarmoede, op weg naar een rijbewijs.
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Avansa werkt verder aan het samenbrengen en inspireren van alle socio-culturele actoren, onder de 
noemer State of the Region. In 2021 met een online sessie olv Filip De Rynck. Een initiatief van 
de Avansa-centra en de IGS’en van West-Vlaanderen.

We organiseerden met een groep middenveldorganisaties en met de steun van de stad Brugge een 
vierde editie van de campagne Allemaal Mensen Brugge. Om migratie en diversiteit op 
een positieve manier onder de aandacht te brengen.

Samen met de andere Avansa-centra zetten we onze schouders onder het project Vitamine 
T(oekomst). Online lezingen over hoe we het beter kunnen doen na de corona-crisis. 

De Internationale Vrouwendag (8 maart) 2021 werd er eentje in afgeslankte, corona-veilige 
vorm. Met o.m. verhalen van sterke vrouwen op de frequentie van radio Villa Bota.





Samen naar beter


