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In de vroege jaren 2000 werd in de wijk Antwerpen Dam het collectief "Ell Circo D’ell 
Fuego" (ECDF) opgericht. Aan de basis lag een groep jongeren die experimenteerden 

met verschillende klassieke en hedendaagse circustechnieken. Tijdens open 

buurtmomenten gaven ze hun kennis en passie door aan jongeren in de wijk. In de 

jaren die volgden organiseerde ECDF steeds meer lessen, projecten en een festival: 

Extreme Convention. ECDF was een buitenbeentje in de sector en specialiseerde zich 

in een dynamische (op het randje explosieve) aanpak en kijk op circus. In iets meer 

dan 15 jaar tijd heeft ECDF zich in sneltreinvaart ontwikkeld tot een toonaangevende 

organisatie voor circus in Vlaanderen en ver daarbuiten.

Eind jaren ’90 werd in Borgerhout Kay Fou opgericht. Geïnspireerd door de Brusselse 

en Londense circusscène werd de oude kunstvorm – circus – door hen op een 

vernieuwende manier ontgonnen als een experimentele vorm van kunsteducatie 

met als belangrijkste thema’s lichamelijkheid, niet-competitiviteit, creativiteit 

en samenwerking. De toegankelijkheid voor iedereen was daarbij toen al een 

uitgangspunt. Met hun passie inspireerden ze meer en meer mensen.

De Borgerhoutse organisatie Kay Fou gaat later verder onder de naam Circant.

In 2018 sloegen Circant en Ell Circo D’ell Fuego de handen in elkaar, op zoek naar een 

groter draagvlak, een sterkere basis, een nieuw elan, met de kernwoorden kwaliteit, 

veiligheid en samenwerking.

Ell Circo D’ell Fuego telt momenteel ruim 1.000 vaste leerlingen, in 57 reguliere 

lesreeksen, 7 locaties, 3 structurele doelgroeptrajecten en 3 structurele school-

trajecten en bereikt daarnaast jaarlijks tienduizenden kinderen, jongeren en 

volwassenen op een laagdrempelige manier doorheen het land, met optredens, 

workshops en projecten op maat.

Met 19 docenten, artiesten en beleidsondersteuners in dienst (januari 2020) is ECDF  

momenteel de grootste werkgever in de circussector in ons land. De organisatie 

ontpopte zich de afgelopen jaren dan ook tot één van de voortrekkers van de 

professionalisering van de ateliersector in Vlaanderen.

Foto: uitwisseling en residentie met de Zweedse hogeschool DOCH op Atlas Festival / Extreme Convention, 2011

Foto: uitwisseling en residentie 

met de Zweedse hogeschool 

DOCH op Atlas Festival / 

Extreme Convention, 2011
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Ell Circo D’ell Fuego is een haven voor circusondernemers die jongeren en 
volwassenen in contact brengen met circus als vrijetijdsbeleving en wil daarbij 

maximaal inzetten op ontdekking, ontwikkeling en ondernemerschap, met 
bijzondere aandacht voor de diverse samenleving waarin ze zich bevindt.

Ell Circo D’ell Fuego formuleert daarvoor 3 strategische doelstellingen (SD) en 9 

operationele doelstellingen (OD).

SD 1: ONTDEK CIRCUS, WIE JE OOK BENT

In eerste instantie wil de organisatie zoveel mogelijk mensen in contact brengen met 

hedendaags circus. Circus ontdekken is circus zien én doen. Met het luik ‘ontdekken’ 

willen we een waardevolle en kwalitatieve invulling van vrijetijd bieden, zowel binnen 

als buiten de muren van onze gebouwen. De kwaliteitsgarantie, de breedte van het 

basisaanbod en de speciale aandacht voor diversiteit van de samenleving zijn daarbij 

cruciale elementen.

SD 2: ONTWIKKEL: CIRCUS ALS MIDDEL

Daarnaast willen we circus inzetten als middel voor persoonlijke ontwikkeling van 

jongeren en volwassenen. Gemotiveerde jongeren kunnen kiezen om in een traject te 

stappen waarin ze intensiever begeleid worden in hun ontwikkeling. We zien circus 

ook als een verbindend platform, met onder andere een ijzersterke vrijwilligersploeg. 

We bouwen ook aan een aantal projecten waarbij we circus gebruiken als tool voor 

competentie ontwikkeling bij bepaalde doelgroepen.

SD 3: ONDERNEEM: ‘CIRCUS LEVEN’

Tot slot zetten we in op één van de meest bijzondere aspecten van circus:  ‘ondernemen’. 

Circassiens zijn tout court ondernemers. Dat is duidelijk als je naar circus in een 

historische context kijkt. Maar ook in de toekomst ligt de uitdaging daar, meer dan 

ooit. We stimuleren en ondersteunen jonge artiesten in de realisatie van hun dromen. 

We nemen onder dit aspect ook een volledig nieuwe groep van professionals onder 

de loupe: circusdocenten en personeel van onze organisatie. Anno 2019 engageert 

ECDF 19 personen in vast dienstverband. Dat doet de organisatie bewust. Ze wil een 

stabiel huis zijn voor professionele docenten en hen ook een stabiele en werkbare job 

bieden, waarin duurzaamheid en blijvend leren centraal staan. We belichten ook Ell 

Circo D’ell Fuego als organisatie van volhardende circusondernemers en hun ambitie 

om ook in de komende jaren een pionier te zijn voor circus in Vlaanderen. Zo gaat 

de organisatie binnen de sector enkele nieuwe  samenwerkingsverbanden aan om 

bakens te verzetten op essentiële thema’s zoals veiligheid en wetgevend kader en 

we vertellen ook op welke manier ze verder zal inzetten op techniekvernieuwing in 

Vlaanderen.
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WAT ZAL JE NIET TERUGVINDEN IN DIT BELEIDSPLAN?

Er zijn ook een aantal aspecten die het beleidsplan kenmerken omdat ze niet in 

het beleid opgenomen zijn, of atypisch benaderd worden. Denk maar aan het woord 

‘talent’. ECDF stimuleert en omarmt wilskracht en competentie ontwikkeling en blijft 

weg van termen zoals talent, die een verschillende startpositie insinueren.

Ook de term ‘sociaal circus’ ontbreekt in dit beleidsplan. Volgens Ell Circo D’ell 

Fuego verdient ze meer nuance en een minder patriarchale benadering. Sociale 

doelstellingen zijn verweven doorheen ons beleid en omvatten een enorme diversiteit 

aan doelstellingen, acties, doelgroepen en methodiek. ‘Sociaal circus’ staat nergens, 

maar is vooral overal:

Bij circus ontdekken hebben we bijzondere aandacht voor een diverse(re) school, een 

afspiegeling van de buurt en een warme plaats. Ook bij ‘ontwikkelen’ valt het sociale 

aspect niet weg te denken uit ons beleid. Zo is er bijvoorbeeld het project Moef, waarbij 

we circus gebruiken als tool voor competentie ontwikkeling om jongeren beter toe te 

leiden naar de arbeidsmarkt. Veel sociale aspecten zijn ook te vinden in het onderdeel 

‘onderneem’: de diversiteit van en zorg voor medewerkers is bijvoorbeeld zo’n niet te 

onderschatten uitdaging.

Ook het woord ‘artistiek’ zal je weinig vinden in dit beleidsplan. ECDF heeft in het 

verleden uitstekende artiesten afgeleverd en zal dat ongetwijfeld ook nog in de 

toekomst doen, maar het is geen doel op zich. Eerder een gevolg.

ECDF zal jongeren maximaal ontwikkelen op vlak van doorzettingsvermogen, 

groepsdynamiek, technische capaciteit, ondernemerschap en creativiteit, maar 

artiest zullen ze vooral ná hun passage binnen de werking (kunnen) worden.
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doelstellingenkader
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OD 1.1 Ervaar circus: zien én doen

ECDF brengt jaarlijks ruim 50.000 mensen in contact met circus in 
de vorm van vrijetijdsbeleving, met de nadruk op zien én doen.

OD 1.2 Een laagdrempelig en ijzersterk educatief basisaanbod
ECDF biedt wekelijks aan 800 deelnemers lessen aan op instapniveau. 

De kwaliteit en veiligheid van dat aanbod is een prioriteit.

OD 1.3 Circus in een grootstedelijke context
ECDF waakt over de toegankelijkheid van haar aanbod en zet 

maximaal in op diversiteit, eigen aan de grootstedelijke context.

SD1 Ontdek circus, wie je ook bent
Ell Circo D’ell Fuego brengt zoveel mogelijk mensen in contact 

met hedendaags circus, op een laagdrempelige manier.

SD2 Ontwikkel: circus als middel
Ell Circo D’ell Fuego zet circus in als middel om ontwikkeling 

van personen en groepen te stimuleren.

SD3 Onderneem: ‘circus leven’
Ell Circo D’ell Fuego ondersteunt de sector in Vlaanderen

en haar professionals.

OD 2.1 Circus als ontwikkelingsproces
ECDF zet jaarlijks in op intensieve begeleiding van minstens 100

jongeren die intensief bezig willen zijn met circus.

OD 2.2 Circus als verbindend platform
ECDF wil door middel van circus een verbindend platform zijn voor 

jongeren en volwassenen: een warme werking die uitwisseling
faciliteert, met een stevige vrijwilligerswerking.

OD 2.3 Circus als tool voor competentie ontwikkeling
ECDF zet circus gericht in als tool om ervaringsgericht te leren 

en zet in die context 2 doelgroeptrajecten op.

OD 3.1 Een thuis voor circusdocenten
ECDF is een kwalitatieve werkgever voor een 20-tal docenten in vast

dienstverband. De nadruk ligt op werkbaar werk en blijvend leren.

OD 3.2 Een open haven voor jonge artiesten
ECDF biedt jaarlijks begeleiding en ruimte aan 10 jonge artiesten

(vaak oud-leerlingen).

OD 3.3 Een pionier voor circus in Vlaanderen
 ECDF zet in op techniekvernieuwing, met de introductie van 3 nieuwe 

technieken en zet in op de verbetering van het (wetgevend) kader 
voor de ateliersector op vlak van veiligheid. 
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SD 1 - ontdek circus, 
wie je ook bent
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Ell Circo D’ell Fuego zet in op het aanbieden van een kwalitatieve vrijetijdsbeleving 

waarin circus centraal staat. Het gaat altijd om circus op een laagdrempelige en 

niet competitieve manier, waarbij verwondering, uitdaging, creativiteit, mentale 

ontwikkeling, motorische vaardigheden en samenwerken centraal staan. Ontdek 

circus, wie je ook bent!

OD 1.1 ERVAAR CIRCUS: ZIEN ÉN DOEN

Het bijzondere en waardevolle van circus ligt in de unieke ervaring, die ons zelf ooit 

aansprak: samenkomen om circus te zien én te doen. Veel meer dan enkel circus 

kijken of circus leren gaat het om ‘samen beleven’. ECDF is er van overtuigd dat we 

die ervaring kunnen overbrengen naar een brede groep mensen. ECDF wil elk jaar 

minstens 50.000 mensen doorheen het hele land in contact brengen met die ervaring 

en plant daarvoor enkele heel specifieke projecten die de combinatie van zien én doen 

bevatten. We focussen bij de projecten telkens op het bevorderen van competenties 

die de circus-beleving voor niet professionelen tastbaar maken:

 ▼  Nieuwsgierigheid: voel de connectie, krijg een workshop in een techniek 

      waarrond je juist een optreden zag;

 ▼  Speelsheid: kom als kleuter klauteren op een evenwichtparcours en zet zo 

      onbewust je eerste stapjes als circusheld;

 ▼  Durven doen: kom uit je comfort zone en overwin jezelf: een basis voor elke  

     circusartiest.

Om die te realiseren gaan we een aantal samenwerkingen aan met toporganisaties in 

hun branche, teneinde de kwaliteit, slagkracht en unieke ervaring van elke beleving 

te vergroten.

De Antwerpse pleintjes

     Zomer van Antwerpen vzw, Sinjor Circo (Lokaal Cultuurbeleid District Antwerpen)

De Zomer van Antwerpen is een stads- en cultuurfestival in Antwerpen dat jaarlijks in 

juli en augustus plaatsvindt. Het festival focust op een brede waaier van disciplines, 

maar circusvoorstellingen hebben traditiegetrouw een stevig aandeel in de 

programmatie én de populariteit van het festival. Het festival bereikt jaarlijks zo’n 

400.000 bezoekers. Sinjor Circo is een aansluitend festival in de maanden juni en 

september, in verschillende wijken van het district Antwerpen. Ell Circo D’ell Fuego 

zal van juni tot september een doe-luik voorzien, waarbij ze wekelijks op een ander 

plein workshops organiseert. Er wordt daarbij gekeken naar de programmatie van 

de festivals en de betrokken disciplines, die kinderen, jongeren en volwassenen 

inspireren en bieden die technieken op initiatie-niveau aan. Op die manier wordt 

circus tastbaar en werken we aan die unieke ervaring. Beleven is zien én doen.
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Fantastic Flying Fuego’s

De afgelopen jaren richtte Ell Circo D’ell Fuego zich op een nieuwe techniek in 

Vlaanderen: vliegende trapeze. Enkele gevorderde leerlingen en docenten werkten een 

concept uit om ook het brede publiek vliegende trapeze te laten zien én doen. Tussen 

2021 en 2025 wil ECDF festivals in Vlaamse steden en gemeentes afschuimen met 

de Fantastic Flying Fuego’s. Een middag waarin iedereen – jong en oud – vliegende 

trapeze kan proberen, afgewisseld met flitsende demonstraties door onze docenten 

en jongeren. Via dit project worden (potentiële) deelnemers in contact gebracht met 

de basis van een echte circusbeleving: geïnspireerd worden door ‘circus zien’, maar 

ook op een veilige manier uit de  comfort zone stappen en zichzelf overwinnen (‘circus 

doen’). Het project is bovendien een enorme promotie voor de (in Vlaanderen) nieuwe 

techniek ‘vliegende trapeze’. 

De Fantastic Flying Fuego’s konden afgelopen seizoen al enkele keren testen, onder 

andere op Cirk Aalst, P’tit Cirq’en Palc (Waver) en Sinjor Circo (Antwerpen).

Ell Circo D’ell Fuego wil in de komende jaren verder investeren in een verbreding van 

het team, in de promotie van het project en in een optimalisatie van de logistiek achter 

het project. Daarnaast wil ECDF blijven investeren in de noodzakelijke veiligheid 

waarop de discipline gestoeld is (materiaalbeheer, continue bijscholing en periodieke 

externe revisie).

Ervaringsdorp

    Theater aan Zee (Oostende), Stad Antwerpen afd. Lokaal Cultuurbeleid District Antwerpen  

    Antwerpen)

In 2019, in de rand van het project Acrobat, zette Ell Circo D’ell Fuego voor het eerst 

een ervaringsdorp neer. Dat gebeurde in Oostende, op vraag van Theater aan Zee en 

in samenwerking met circusatelier Woesh en Hoetchatcha. De bedoeling was om af te 

stappen van de klassieke losstaande circusactiviteiten op festivals: een initiatie en 

circusoptredens. De unieke circuservaring is zien én doen, wie je ook bent.

ECDF landde in Oostende met een 15-tal docenten en artiesten die combinaties 

brachten van workshops en optredens: evenwichtparcours voor kinderen, een plein 

vol luchtacrobatie voor jongeren, ouder-kindworkshops voor kleuters en hun ouders 

en een podium vol jonge aanstormende artiesten, die op hun beurt de lokale jongeren 

inspireerden en aanzetten om workshops te volgen. Een uniek project, waar het 

publiek de kans krijgt om even artiest te zijn, artiesten aan het doceren slaan en 

docenten hun techniek aan het publiek tonen. Een soort mini-conventie voor een 

erg breed publiek. We slaagden er in om de sfeer die zo eigen is aan de fantastische 

circusgemeenschap zeer dicht bij het publiek te brengen. Ook hier staat het brengen 

en promoten van nieuwe technieken centraal. In september 2019 werd het project 

herhaalt op het Antwerpse De Coninckplein op vraag van Lokaal Cultuurbeleid District 

Antwerpen. ECDF koppelde daaraan een voortraject waarbij jongeren uit de buurt 
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gedurende 2 maanden elke week gratis circus konden doen op het plein. Ze werkten 

toe naar een demonstratie die ze tijdens het evenement konden brengen, tussen de 

professionele artiesten en docenten, voor hun eigen publiek.

In de komende jaren wil ECDF het project verder uitbouwen en jaarlijks in minstens 

5 steden in Vlaanderen brengen. We willen daarbij altijd werken met lokale partners 

waar mogelijk, zodat er ook een instroom kan gerealiseerd worden van bezoekers naar 

de structurele atelierwerkingen in Vlaanderen. (zoals de samenwerking met Woesh op 

Theater aan Zee in Oostende)

Verbetering van de logistiek voor workshops circustechnieken

Naast bovenstaande externe projecten waarbij we workshops geven, werkt ECDF 

samen met stedelijke partners: Departement Onderwijs voor workshops kleuters en 

buitengewoon onderwijs en Buurtsport voor workshops in bepaalde buurten van de 

stad, in de zomer. In 2019 werden in totaal 97 workshops op externe locaties gegeven. 

In de komende beleidsperiode wil ECDF de logistiek van deze workshops stevig 

optimaliseren met als voornaamste doelen:

 ▼  de hoeveelheid externe projecten op een dragelijke manier te kunnen blijven  

   handhaven

 ▼  het comfort voor onze medewerkers te verbeteren

 ▼  het imago van de organisatie op vlak van efficiëntie tijdens de realisatie van  

   externe projecten te verhogen

Het gaat dan om aanpassingen aan rollend materieel, aankoop van flight cases op 

wielen en een verbetering van de opslagmogelijkheden.

Samenvatting van de acties onder OD 1.2 – Ervaar circus: zien én doen

Omschrijving Financiële impact

A 1.1.01
Organiseren circusworkshops op de Antwerpse 

pleintjes i.s.m. Zomer van Antwerpen en Sinjor Circo.
Nihil, financiering 

via uitkoop

A 1.1.02
Toerende groep ‘Fantastic Flying Fuegos’ (initiaties + 
demonstraties): optimalisatie logistiek en promotie.

Eenmalig, 2021, 
financiering via 
Circusdecreet

A 1.1.03
Uitbouwen en promoten van circus-ervaringsdorp, 

jaarlijks in minstens 5 Vlaamse steden.
Nihil, financiering 

via uitkoop

A 1.1.04
Verbetering logistiek voor externe workshops 

circustechnieken

Eenmalig, 2022, 
financiering via 
Circusdecreet
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OD 1.2 EEN LAAGDREMPELIG EN IJZERSTERK EDUCATIEF BASISAANBOD

Sinds 2004 biedt Ell Circo D’ell Fuego lessen circus op instapniveau aan voor een 

brede groep leerlingen, van kleuters tot volwassenen. Anno 2019 volgen bijna 900 

leerlingen les op wat we intern ‘niveau 1’ noemen. Eigen aan die lessen is dat ze geen 

rekening houden met voorkennis of ervaring. Iedereen is welkom, in zijn of haar 

leeftijdscategorie. Veel mensen kiezen er voor om na instroom verder actief te blijven 

in die lessen. Spel in niet-competitieve vorm, lichaamsbewustzijn, groepsdynamiek, 

mentale ontwikkeling en ‘zuivere fun’ staan in deze lessen altijd centraal.

Bovenlokaal bereik leerlingen op instapniveau (schooljaar 2019-2020)

Postcode Gemeente Aantal leerlingen Aandeel

2060 Antwerpen-Noord 157 18%

2140 Borgerhout 145 17%

2018 Antwerpen - Centrum 2 102 12%

2600 Berchem 77 9%

2100 Deurne 70 8%

2900 Schoten 41 5%

2000 Antwerpen - Centrum 1 34 4%

2170 Merksem 20 2%

2920 Kalmthout 20 2%

2970 Schilde 20 2%

2020 Antwerpen - Kiel 14 2%

2630 Aartselaar 14 2%

2610 Wilrijk 13 1%

2930 Brasschaat 13 1%

2950 Kapellen 13 1%

2050 Antwerpen - Linkeroever 10 1%

2180 Ekeren 10 1%

2640 Mortsel 10 1%

Andere Andere (< 10 leerlingen per gemeente) 90 10%
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types lessen op instapniveau (schooljaar 2019-2020)

Type Leeftijd
Aantal 
lessen

Locaties
Aantal leerlingen 

2019-2020

Circomotoriek 3-5 jaar
4 x 1 
uur

Antwerpen Noord, 
Borgerhout, Kalmthout

96 leerlingen

Ouder-kind
4-5 jaar 
+ ouder

4 x 1 
uur

Antwerpen Centrum, 
Borgerhout

128 leerlingen

Acro-circus 6-99 jaar
18 x 2 
uur

Antwerpen Noord, 
Antwerpen Centrum, 

Borgerhout
540 leerlingen

Multi-circus 6-12 jaar
6 x 1,5 

uur
Schoten, Schilde, 

Kalmthout
109 leerlingen

Acro-circus als hoeksteen van de ECDF-pedagogie

Op termijn willen we evolueren naar 100% acro-circuslessen voor leerlingen vanaf 

6 jaar. Acro-circus is dan ook de hoeksteen van de succesvolle ECDF-pedagogie. De 

lessen duren 2 uur. Standaard is de les altijd opgebouwd uit een compleet losgeslagen 

opwarmingsspel (10 min), een specifiekere opwarming van verschillende spiergroepen 

(15 min), workshop in een techniek basisacrobatie in kleine groepen of samen (30 

min): mini trampoline, grondacrobatie, handstand, partneracrobatie of plint, gevolgd 

door 3 ateliers in verschillende circustechnieken (45 min): bascule, chinese mast, 

trampoline, trapeze, doek, straps, object manipulatie, evenwicht, rhönrad, chinese 

hoops of eenwieler. Tot slot is er stretch (10 min). Dit is een type-les. De docenten gaan 

zelf op zoek gaan naar hun eigen vorm en structuur die aanleunt bij deze type-les.

De focus ligt vooral op een correcte basis en doorgedreven training van die 

basisoefeningen. Op die manier bieden we de leerlingen een grotere leercurve aan: 

de progressie in andere circustechnieken is dan sneller en gedetailleerder, omdat de 

basisbewegingen en het lichaamsbesef sterk zijn.

Het ideale docententeam

Elke les heeft minstens 2 docenten, vaak 3. De mate waarin de lessen succesvol 

zijn wordt in de eerste plaats bepaald door de docenten en niet in het minst door de 

combinatie van docenten. Jaarlijks een ongelofelijke puzzel die met veel zorg gelegd 

wordt door de pedagogische coördinatie. In een perfect scenario heeft een les elk van 

de 3 ‘types’ docent:
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Een pedagoog

De meeste docenten in vast dienstverband zijn pedagogen. Ze hebben bijna altijd 

een pedagogisch diploma (BA of MA) op zak. Ze zijn de vaste waarde in elke les en 

bewaken de pedagogische lijn doorheen het schooljaar. Ze garanderen de veiligheid 

op elk vlak (materieel, fysiek en sociaal), bouwen mee aan het grotere kader doorheen 

de pedagogische werking en koppelen feedback van en voor het team, leerlingen, 

ouders en beleid terug. Ze zijn een baken doorheen het traject van elke leerling.

Een knalbom

In een perfect team hoort ook een ‘knalbom’. Het betreft vaak een rolmodel voor de 

leerlingen, met sterke technische vaardigheden en een specifieke ervaring, opgebouwd 

op een theaterpodium, op straat, in de gymzaal of binnen ECDF.

Het betreft bijvoorbeeld artiesten, ex-studenten of trickers uit de wijk.

Zij geven de lessen vaak kleur. Inspireren kinderen en jongeren en zetten in op techniek 

en creativiteit.

Een aspirant 

Heel wat lessen hebben een derde docent. Het betreft dan vaak oudere leerlingen, 

die als vrijwilliger de kans krijgen mee te stappen in het docententeam. Ze helpen 

de andere docenten met het begeleiden van de kinderen en bedenken nieuwe coole 

opwarmingsspelletjes. Maar ze volgen in hoofdzaak zelf ook een leertraject. Ze worden 

daarvoor bijgestaan door de pedagoog, die hen feedback geeft, uit hun comfort zone 

laat komen en hun opgedane kennis op een verantwoorde manier leert doorgeven.
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De breedte van het basisaanbod

    Dwarsligger (Milena Nowak), Het Oude Badhuis 

    (Lokaal Cultuurbeleid District Antwerpen vzw)

Milena Nowak is sociaal agoog, docent bij ECDF, oprichter van de vzw Ondersteboven 

(circus en ervaringsleer) en zelfstandig circusondernemer, onder de naam Dwarsligger. 

In samenwerking met Dwarsligger en het wijkontmoetingscentrum Het Oude Badhuis 

wil ECDF in de komende jaren een aanbod acro-circus voor senioren ontwikkelen.

Daarnaast worden ook de mogelijkheden voor een werking rond familiecircus 

onderzocht: momenten waarop kinderen samen met ouders, grootouders, broers en 

zussen komen circussen, waarbij we speciale aandacht besteden aan de familieband. 

Het gaat dan niet om lessen ouder-kind, maar bijvoorbeeld om een zondagochtend 

waarop families samen komen brunchen, samen een opwarmingsspel voor alle 

leeftijden spelen en met de familie rond enkele oefeningen werken.

De kwaliteit van het basisaanbod

Tijdens een bevraging gaf 97% van de respondenten (leerlingen/ouders) aan tevreden 

te zijn over de lesinhoud en methodiek. 87% geeft zelfs aan uiterst tevreden te zijn. 

Respondenten gaven ECDF in 2019 een sterke NPS-score van +62.

Score 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N 
Respondenten 0 0 0 1 0 1 3 10 38 50 47

% 
Respondenten

0% 0% 0% 1% 0% 1% 2% 7% 25% 33% 31%

3% 32% 65%

 

0 1

Net Promotor Score

DETRACTORS PASSIVES PROMOTERS

= -% Promoters % Detractors

2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Uit de diepgaandere bevraging van de ouders, docenten en de beleidswerkgroepen 

kwamen echter volgende uitdagingen waarop de organisatie in de komende jaren 

maximaal wil inzetten:

 ▼  Verder bouwen aan een duurzaam veiligheidsbeleid

 ▼  Verbetering van de infrastructuur

 ▼  Verbetering van de communicatie

Verder bouwen aan een duurzaam veiligheidsbeleid

Veiligheid is de ruggengraat van ons basisaanbod. ECDF wil op vlak van veiligheid 

een voortrekker zijn in Vlaanderen en nam daarvoor in de afgelopen jaren al een reeks 

maatregelen. We lichten die graag toe en vertellen ook wat de volgende stappen zullen 

zijn.

Infrastructurele veiligheid

Genomen maatregelen afgelopen beleidsperiode:

 ▼  Audit externe locaties op vlak van brandveiligheid

 ▼ Hoofdlocatie in eigen beheer: vernieuwing brandblussers, installatie rookmelders,  

   noodverlichting, signalisatie

 ▼ Afsluiten van onderhoudscontract die bovenstaande installaties bestendigen

Te nemen maatregelen 2021-2025:

 ▼  Jaarlijks 2 medewerkers opleiden (1 dag) voor het hanteren van kleine  

   blusmiddelen

Materiële veiligheid

Genomen maatregelen afgelopen beleidsperiode:

 ▼ Opzetten opvolgingsregister en visuele controles veiligheidsmateriaal

 ▼  Jaarlijkse keuring groot materiaal op 4 locaties

 ▼  Vervanging materiaal met onbekende indienstname

 ▼  Cursus rigging van 16 uur door Joppe Wouters voor docenten (open gesteld voor  

   hele werkveld)

 ▼  Jaarlijkse presentatie basistechnieken voor docenten

 ▼  Indiensttreding medewerker rigging (2u/week) die bovenstaande maatregelen  

   bestendigen

Te nemen maatregelen 2021-2025:

 ▼  Jaarlijkse verhoging van materiaalbudget om veel gebruikt materiaal sneller uit  

   circulatie te nemen

 ▼ Afsluiten raamcontract met ingenieursbedrijf Vinçotte voor consultancy en  

   jaarlijkse keuring

 ▼  Verhoging contracturen medewerker rigging (naar 7,5u/week), om bovenstaande  

   maatregelen te bestendigen
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Fysieke veiligheid

Genomen maatregelen afgelopen beleidsperiode:

 ▼  Opzetten wekelijkse les ‘hard-core-circus’ met kinesist, rond lichaamsbewustzijn  

   en core stability

 ▼  Regelmatige bijscholing en case bespreking voor docenten door kinesist

 ▼  Opvolging tussenkomsten verzekering lichamelijke ongevallen en formulering  

   eventuele maatregelen door preventie adviseur en kinesist, i.s.m. pedagogische  

   coördinatie

Te nemen maatregelen 2021-2025:

 ▼  Inkantelen van een gespecialiseerde kiné-praktijk op de hoofdlocatie van ECDF

 ▼  Jaarlijks 2 medewerkers opleiden (16 uur) EHBO

 ▼  Gedeeltelijke indiensttreding kinesist (7,5u/week) voor advies,  procesbegeleiding  

   en bestendiging van het beleid blessurepreventie

Sociale en emotionele veiligheid

Genomen maatregelen afgelopen beleidsperiode:

 ▼ Invoeren ethische code medewerkers, waarin de organisatie verwachtingen  

   verduidelijkt m.b.t. omgaan met grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en  

   pesten

 ▼ Tweejaarlijkse bijscholing van docenten door Sensoa m.b.t. grensoverschrijdend  

   gedrag

 ▼ Aanduiden, opleiden en promoten van 2 API’s (Aanspreekpunt Integriteit) om  

   sociaal veiligheidsbeleid te bestendigen

 ▼  Interne bijscholingen rond ‘omgaan met moeilijk gedrag in de les’
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Verbeteren van de infrastructuur

Het grootste deel van de lessen in het basisaanbod zal vanaf 2021 plaatsvinden op 

de nieuwe ‘hoofdlocatie’, in Antwerpen Noord. ECDF sloot daarvoor een overeenkomst 

met de Stad Antwerpen.

SPRK is een gloednieuw ‘urban sports & culture center’, waar ECDF de kans krijgt op 

lange termijn verder te ontwikkelen.

ECDF wil de zaal geleidelijk aan laten groeien tot een toplocatie om circus te beoefenen 

en heeft daarbij grote aandacht voor andere aspecten van haar beleidsplan:

 ▼ Een forse maar gerichte investering in nieuwe materialen moet techniek 

   vernieuwing binnen de werking en in Vlaanderen stimuleren (OD 3.3)

 ▼  Enkele infrastructurele ingrepen moeten gebruiksgemak, efficiëntie en veiligheid  

   van de dagelijkse werking vergroten en zo verder werken aan een comfortabele  

   werkomgeving voor docenten (OD 3.1)

 ▼  Ondanks de inplanting van enkele grote installaties moet de zaal flexibel blijven,  

   niet in het minst om tijdens periodes van leegstand (vaak tijdens vakanties of  

   daguren) op een kwalitatieve manier ruimte te bieden aan jonge artiesten voor  

   creatie en repetitie (OD 3.2)

Huiskinesist Inne Verheyen aan het werk tijdens workshops, © Richard De Nul / Ell Circo D’ell Fuego vzw
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ECDF kiest er voor om de zaal gradueel verder in te richten en plant in de komende 

beleidsperiode volgende investeringen:

Jaar Investering

2021 Bouwen trampoline-wall en valputten maxi-trampoline + olympische vloer

2022 Optimalisatie opslag/logistiek met oog voor ergonomie en duurzaamheid

2023 Aankoop en installatie grote vliegende trapeze (grand volant)

2024 Vernieuwen en verbeteren aerial-zone (trussen, ophangpunten en materiaal)

Verbeteren van de communicatie

Uit de ouder- en leerlingbevraging (2019) kwam één groot werkpunt duidelijk naar voor: 

Slechts 23% van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben goed geïnformeerd 

te worden door ECDF. 17% van de respondenten geeft zelfs aan het gevoel te hebben 

absoluut niet goed op de hoogte te zijn van activiteiten van ECDF. Na analyse van de 

tekstuele bemerkingen in de bevraging en intern overleg filteren we 3 verschillende 

acties die dit pijnpunt kunnen verhelpen.

 1) Een performantere administratie

   ECDF werd in het verleden nooit structureel ondersteund. Dat laat zich voelen in  

   een duidelijk onderbemande administratie. In de komende beleidsperiode maakt  

   ECDF ruimte vrij om 0,5 VTE extra in te zetten op administratie en communicatie.  

   Dit moet een pro-actievere communicatie en snellere responsieve communicatie  

   in de hand werken.

 2) Een verbetering van de communicatiekanalen

   Bij bevraging geeft slechts 15% van de leerlingen aan af en toe op de website  

   te kijken en slechts de helft van de ouders en leerlingen zijn ingeschreven op  

   de nieuwsbrief. ECDF werkt in de komende beleidsperiode aan een geïntegreerd  

   communicatieplan met een betere toeleiding van de betrokkenen naar de juiste  

   kanalen en een vernieuwing van de website die gebruiksvriendelijker, intuïtiever  

   en ‘frisser’ is. ECDF laat zich extern begeleiden bij dit proces.

 3) Een beter gecoördineerde doorstroom van informatie in de lessen

   De sleutel voor informatiedoorstroom tussen de werking en de leerling ligt  

   daarnaast ook bij de docent. De pedagogische coördinatie bekijkt in de komende  

   beleidsperiode samen met het docententeam hoe we een snellere en eenduidigere  

   informatiedoorstroom kunnen genereren tussen werking en leerling/ouder.
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Samenvatting van de acties onder OD 1.2  
Een laagdrempelig ijzersterk educatief basisaanbod

Omschrijving Financiële impact

A 1.2.01
Algemeen - Afbouwen van lessen multi-

circus en verdere opbouw van acro-circus 
als basis

Nihil,
Actie zonder directe kosten

A 1.2.02
Algemeen – Opstarten van lessen acro-
circus voor senioren en familiecircus

Nihil - Financiering: 
gegenereerde inkomsten

A 1.2.03
Veiligheid – Jaarlijks 2 medewerkers 
opleiden kleine blusmiddelen (1 dag)

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.04
Veiligheid – Jaarlijkse verhoging 

materiaalbudget voor snellere vernieuwing 
rigging-materiaal

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.05
Veiligheid – Afsluiten raamcontract 
consultancy en jaarlijkse keuringen 

Vinçotte

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.06
Veiligheid – Verhoging contracturen 

medewerker rigging
(van 2u/week naar 7,5 u/week)

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.07
Veiligheid – Inkantelen gespecialiseerde 

kiné-praktijk op hoofdlocatie ECDF
Nihil - Financiering door 

zelfstandige kiné

A 1.2.08
Veiligheid – Jaarlijks 2 medewerkers 

opleiden EHBO (16u)
Jaarlijks

Financiering via Circusdecreet

A 1.2.09

Veiligheid – Gedeeltelijke indiensttreding 
kinesist (7,5u/week) voor 

blessurepreventie, bijscholing docenten en 
advies beleid

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.10

Infrastructuur – Jaarlijkse investeringen 
hooflocatie i.h.k.v. kwaliteit, 

techniekvernieuwing en flexibiliteit ruimte 
(zie tabel)

Jaarlijks
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.11
Communicatie – Indiensttreding extra 0,5 

VTE administratie en communicatie
Jaarlijks

Financiering via Circusdecreet

A 1.2.12
Communicatie – Verbetering van de 

communicatiekanalen: nieuwe site en 
communicatieplan

Eenmalig, 2022
Financiering via Circusdecreet

A 1.2.13
Communicatie – Verbetering van de 

doorstroom van informatie via docenten: 
onderzoek, overleg en bijsturing

Nihil
Actie zonder directe kosten
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OD 1.3 CIRCUS IN EEN GROOTSTEDELIJKE CONTEXT

We bespraken reeds hoe we zoveel mogelijk mensen in contact brengen met circus 

en hoe we een kwalitatief basisaanbod zullen verzekeren. Een derde operationele 

doelstelling moet deze inspanningen kaderen in de grootstedelijke context, die 

een constante impact heeft op alles wat we doen. In Antwerpen heeft meer dan de 

helft van de inwoners een migratieachtergrond en van de nul- tot tienjarigen is dat 

zelfs meer dan driekwart van de bevolking.1 De grootstedelijke context heeft enkele 

voordelen zoals de culturele rijkdom die ontstaat door diversiteit, maar kent ook 

enkele uitdagingen.

Een andere grootstedelijke uitdaging is het bovengemiddelde armoedecijfer. In 

Antwerpen groeit meer dan één vierde van de jonge kinderen op in armoede2. Dat is 

een grote groep die we even hard als andere kinderen willen betrekken in onze werking, 

maar daarvoor zijn extra inhoudelijke, communicatieve en financiële inspanningen 

nodig.

 

1 Bron: Stad Antwerpen, Stad in Cijfers, Raport Demografie, 2019
2 Bron: Kind & Gezin, Rapport Decenniumdoelen, 2018
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ECDF wil in de komende jaren verder inzetten op diversiteit en inclusie van jongeren 

met verhoogde kans op armoede en streeft naar een uitbreiding van het aantal 

deelnemers met een verhoogde tegemoetkoming van 5,3% (schooljaar 2020-2021) 

naar minstens 20% (schooljaar 2025-2026). Daarvoor nemen we enkele acties op 

vlak van instroom en inclusie in de reguliere werking. Doorstroom kan daarna een 

gevolg zijn. Het is belangrijk te vermelden dat we inclusie in de reguliere werking 

willen faciliteren, maar dat dit geen must is (jongeren blijven altijd welkom op onze 

instroommomenten). Hetzelfde geldt voor doorstroom: het moet voor iedereen een 

mogelijkheid zijn, maar is nooit een doel op zich.

 

 

 

kennis en ervaring documenteren en uitwisselen binnen de sector

Instroom: verderzetten van doelgroepwerkingen in Boom en de wijken  
Antwerpen Dam en Luchtbal

    Kaaimannen vzw (Boom), Kras Jeugdwerk vzw (Antwerpen), Stad Antwerpen   

    afd. Lokaal Cultuurbeleid District Antwerpen (Antwerpen)

ECDF zette de afgelopen jaren intensief in op doelgroepwerkingen in de gemeente 

Boom en in de Antwerpse wijken Luchtbal en Dam. Het gaat om gratis aanbod op 

wekelijkse basis voor 96 kinderen en jongeren. Toeleiding wordt altijd heel lokaal 

voorzien door een partner uit de sociale sector (Kras, Stad Antwerpen, Kaaimannen), 

die ook  een deel van de werking financieren. We willen in de komende vijf jaar deze 

projecten minstens verder zetten en indien mogelijk, verder uitbreiden. ECDF gaat 

daarvoor op zoek naar de juiste partners.

Instroom: opstarten open buurtmoment in de wijk Antwerpen Dam

     Rising You vzw (Antwerpen), Skate Academy (Antwerpen), Stad Antwerpen afdelingen  

    Breedtesport en Buurtsport (Antwerpen)

In samenwerking met de sociale klimorganisatie Rising You en de Skate Academy 

bouwt ECDF vanaf 2021 aan een wekelijkse vrije ruimte van 5.0000 m2 voor de buurt, 

waar jongeren acrobatie, klimsport en skate kunnen beoefenen. Een samenwerking 

met Buurtsport, Kras Jeugdwerk, de buurtwerking van Elegast en Sport na School zal 

een grote en diverse instroom van jongeren uit de buurt garanderen. De stad Antwerpen 

zal via het jongerenproject City Coach ondersteunende begeleiders voorzien. ECDF (en 

de andere partners) zullen instaan voor:

Instroom

Open buurtmomenten

Inclusie

Regulier lesaanbod

Doorstroom

Indien gewenst (OD 2.1)
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 ▼  het wekelijks inzetten van twee docenten met voldoende achtergrond en ervaring  

   om naast een kwalitatieve en veilige begeleiding ook op sociaal vlak een baken te  

   worden in de buurt

 ▼  het regelmatig inzetten van administratieve aanwezigheid tijdens de vrije ruimte  

   om ouders te begeleiden bij de administratie voor het in aanmerking komen van  

   diverse tussenkomsten om deel te nemen aan de reguliere lessen

Inclusie in het regulier lesaanbod:  
toeleiding naar en versterking van de les acro-circus 14-18 jarigen

Vlak na het open buurtmoment volgt de les acro-circus 14-18 jaar. ECDF houdt vanaf 

2021 plaatsen vrij en schakelt een extra docent in op de les. Op die manier trachten 

we op een kwalitatieve manier jongeren te laten doorstromen naar de vaste lessen, 

zonder separatie van doelgroepen. De extra docent is een kost die niet gedekt wordt 

door reguliere inkomsten uit lesgelden.
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Inclusie in het regulier lesaanbod:  
een actievere begeleiding bij het bekomen van sociale tegemoetkomingen

Een ander aspect voor inclusie van deelnemers uit kansengroepen in het reguliere 

lesaanbod is het financiële aspect. ECDF probeert al jaren een sociaal beleid te voeren 

zonder structureel ondersteund te zijn en zette daarom bewust in op de toeleiding 

naar sociale kortingen die in hoofdzaak extern aangeboden worden. Op die manier 

kan lesgeld voor een standaard les van 2 uur teruggebracht worden van 210 euro 

naar 50 euro. Daar komt echter heel wat administratie bij kijken, wat maakt dat vaak 

juist de mensen met de hoogste nood, het minst gebruik maken van de beschikbare 

tussenkomsten. ECDF wil in de toekomst blijven werken met een verwijzing naar de 

mogelijke tussenkomsten, maar beseft dat het moet overschakelen van een passief 

beleid naar een pro-actieve toeleiding om deelnemers uit kansengroepen ook echt 

in de reguliere werking te krijgen. We willen onze administratie inzetten om mensen 

die aangeven recht te hebben op verhoogde tegemoetkoming pro-actief te benaderen 

met de vraag of begeleiding nodig is in het bekomen van een tussenkomst voor 

les- en lidgeld. ECDF wil daarom onze administratie met 0,25 VTE verhogen vanaf 

2021 en inzetten op een sociaal profiel met administratieve vaardigheden die zich 

ook beschikbaar opstelt tijdens verschillende activiteiten en lessen van ECDF. Een 

voorbeeld van mogelijke kortingen (situatie 2019):

Tariefcomponent Uitgewerkt voorbeeld

Standaard lesgeld (acro-circus, 2u) 210 euro

Korting verhoogde tegemoetkoming -15%
via Ell Circo D’ell Fuego

-31,50 euro
= 178,50 euro

Tussenkomst lid- en lesgeld vrijetijd en sport
gemiddeld 30 euro via mutualiteiten 

-30 euro
= 148,50 euro

Tussenkomst Stad Antwerpen, Buurtsport
max. 100 euro, met min. 50 euro eigen bijdrage

-98,50 euro
= 50 euro

Mogelijkheid tot spreiding met  
doorlopende opdracht over 10 maanden of 

ander betaalplan op maat
5 euro per maand

Indien nog steeds moeilijk wordt contact 
gezocht met gezinsbegeleider Zorgbedrijf/

OCMW

In overleg met Zorgbedrijf/OCMW 
wordt meestal een schikking 
getroffen waarbij alle partijen 

tegemoetkomen

Belastingaftrek voor opvang van kinderen  
van minder dan 12 jaar of kinderen met  

zware handicap -18 jaar

Attest door Stad Antwerpen 
waarmee men resterende 

bedrag kan ingeven als kost op 
belastingaangifte
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Kennis en ervaringen documenteren en uitwisselen:  
sectorale intervisiegroep grootstedelijke context

     Zonder Handen vzw (Brussel), Circusplaneet vzw (Gent), Vlaams Centrum voor

    Circuskunsten vzw (Gent)

Er wordt een intervisiegroep grootstedelijke context opgezet waar we gestructureerd 

en thematisch ervaringen uitwisselen tussen docenten, sociale begeleiders, 

administratie en beleidsmakers van de werkingen in de steden Brussel, Antwerpen 

en Gent. We documenteren de intervisies, ervaringen, bevindingen en eventuele 

conclusies. Die koppelen we terug naar het Vlaams Centrum voor Circuskunsten, die 

er voor kan kiezen om ze binnen haar taak als steunpunt beschikbaar te maken voor 

alle actoren in het werkveld, afhankelijk van de noden binnen de sector en de kwaliteit 

en relevantie van de geleverde documentatie.

Samenvatting van de acties onder OD 1.3 
Circus in een grootstedelijke context

Omschrijving Financiële impact

A 1.3.01
Toeleiding: verderzetten 

doelgroepwerkingen Boom, Dam, Luchtbal
Nihil, financiering via partners

A 1.3.02
Toeleiding: opstarten open buurtmoment 

Antwerpen Dam
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 1.3.03
Inclusie: extra begeleiding voor instroom 

14-18 jaar
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 1.3.04
Inclusie: uitbreiding 0,25 VTE admin voor 

tegemoetkomingen
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 1.3.05
Kennis delen en uitwisselen: sectorale 

intervisiegroep

Nihil, verwaarloosbare kost
(bij voortvloeiende projecten 

of publicatie wordt 
projectondersteuning gezocht)
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SD 2 - ontwikkel: 
circus als middel
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Ell Circo D’ell Fuego zet in op circus als middel om ontwikkeling van personen en 

groepen te stimuleren. Daarvoor bepaalt ze 3 operationele doelstellingen: het 

inzetten van circus als ontwikkelingsproces van jongeren, het gebruik van circus als 

verbindend platform en circus als tool voor competentieontwikkeling.

OD 2.1 CIRCUS ALS ONTWIKKELINGSPROCES VOOR JONGEREN

In een eerste strategische doelstelling bespraken we reeds hoe ECDF jongeren bereikt op 

een laagdrempelige manier en hen een kwalitatieve en veilige vrijetijdsbeleving biedt. 

Jongeren met meer engagement kunnen zich verder ontplooien binnen de werking. 

Het doel daarbij is hen altijd helpen oriënteren en ontwikkelen. Circus kan daarbij 

een doel worden, maar in de meeste gevallen zal circus een middel zijn. Regelmatig 

stromen leerlingen van ECDF door naar hogescholen voor circuskunst, maar dat is 

slechts een erg kleine groep leerlingen ten opzichte van de volledige groep jongeren 

die dit parcours volgen. De werking biedt dan ook een kwalitatief ontwikkelingsproces 

voor leerlingen die niet doorstromen naar het professionele circuit. ECDF wil ook in de 

komende beleidsperiode blijven inzetten op de intensieve begeleiding van minstens 

100 deelnemers per jaar in dit traject. Kernwoorden die onze docenten doorheen 

dat proces gebruiken zijn: oriëntatie, ontplooiing, inzet, overtuiging, uitdaging en 

samenwerking.

We onderscheiden 3 categorieën in dit ontwikkelingsproces, waarvan we inhoudelijke 

doelstellingen en werkwijze kort samenvatten. De methodiek is in detail beschikbaar 

in het pedagogisch beleidsplan van de werking.

Niveau 2

Op dit niveau steken we een zo breed mogelijke basis aan bewegingen en fysieke 

competenties in de koffer van de leerling. We zorgen er ook voor dat het respect voor 

zichzelf en de ‘peers’ groot is. Door samen te zwoegen en af te zien wordt de band tussen 

de acrobaten gesmeed en ontstaat er een ‘wil’ om verder te groeien en te ontwikkelen. 

Alle leerlingen volgen minstens 4 uur les. We focussen daarin op 2 basistechnieken 

die gezien worden als de basis voor alle andere technieken:

 ▼ Grondacrobatie
   Deze lessen zullen de leerling uitdagen om zich te verdiepen als grondacrobaat en  

   laten beseffen dat herhaling en motivatie de sleutels zijn in een succesvol  

   leerproces.

 ▼  Trampoline
   Deze lessen werken vooral aan mentaliteit, durf en controle van het lichaam. Op  

   trampoline worden afsprong, vlucht en landing geoefend. Dit is de basis voor heel  

   wat andere technieken zoals bascule, Russian swing en Russian bar.
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De lessen zijn zeer technisch en draaien rond een stevige basis van bovenstaande 

technieken. Belangrijker dan de hoeveelheid salto’s die gesprongen worden, is de 

focus op de principes van de ‘growth mindset’3.

Niveau 3

Deze groep, die minstens 6 uur per week traint, is het kloppend hart van het 

doorstroomproject van ECDF. Hier komen leerlingen terecht die willen uitzoeken of 

een professionele carrière in circus iets voor hen is, of die er gewoon niet genoeg 

van kunnen krijgen. De ontwikkeling van groepsdynamiek, beredeneerde keuzes en 

toewijding staan in dit traject centraal.

Op het derde niveau van de circusschool worden er ook voorstellingen gemaakt. 

Een eerste belangrijke regel daarin is dat het nooit een puur artistiek traject mag 

worden. Er worden geen externe regisseurs ingezet om producties met de jongeren te 

maken. Dit is de taak van de begeleiders en trainers van de jongeren. Op deze manier 

garanderen we producties die perfect op maat van de groep gemaakt zijn, omdat de 

‘regisseur’ zelf veel tijd en engagement heeft getoond tegenover de leerlingen en dat 

hij of zij zo op gelijke hoogte met hen staat. We stimuleren leerlingen om hun eigen 

manieren van techniekuitvoering te vinden. Ze kunnen zich hiermee identificeren 

binnen de circusgemeenschap, in verdere studies en in hun later leven.

Het parcours niveau 3 duurt 3 tot 7 jaar. Tweejaarlijks is er een nieuwe instroom. In het 

eerste jaar worden de leerlingen uit de comfortzone gehaald, en leren ze zelfstandig te 

zijn. Die instromers hebben in de zaal ook hun voorbeelden lopen: oudere leerlingen 

in dit traject stimuleren en motiveren hen. Die leerlingen zijn medeverantwoordelijk 

voor de veiligheid en ondersteuning van de jongere leerlingen en moeten het voortouw 

nemen om het succes van de groep te realiseren.

3   "Mindset: The new psychology of success", Dr. Carol S. Dweck, 2007
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Technieklessen

ECDF biedt daarnaast een reeks technieklessen aan, die aanvullend of op zich staand 

gevolgd kunnen worden. Het betreft de technieken acro-porté, luchtacrobatie (3 

lessen), cyr wheel, fysiek theater, eenwielrijden (2 lessen), vliegende trapeze (3 lessen) 

en core stability.

In de komende beleidsperiode wil ECDF enkele maatregelen nemen om de kwaliteit en 

toegankelijkheid van die trajecten te blijven garanderen.

Toegankelijkheid van doorstroom voor leerlingen uit Borgerhout vergroten

De lessen niveau 2, niveau 3 en technieklessen zijn veeleisend op vlak van uitrusting 

van de zaal.

Momenteel zijn enkel de zalen Antwerpen Noord en Antwerpen Centrum uitgerust om 

die lessen te laten plaatsvinden. Dat maakt dat de woonplaats een element is bij al 

dan niet doorstromen. Zeker voor jongeren uit sociaal kwetsbare gezinnen is de stap 

naar een nieuwe, verdere locatie vaak te groot. ECDF wil tegen 2024 investeren in een 

uitrusting van de zaal in Borgerhout, om niveau 2 en technieklessen daar te faciliteren.

Leerlingen van niveau 3 aan het werk op Cirkl. Leuven - Foto: © Patrick Lemineur
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Een versterking van de pedagogische coördinatie

Om in de komende jaren de doelstellingen qua doorstroom naar ontwikkelingstrajecten 

te verbeteren is een verhoging van de pedagogische coördinatie nodig. Momenteel 

bedraagt die coördinatie 15u/week. We willen die functie in de komende jaren optrekken 

naar 1 VTE. Die verhoging moet dienen om docenten beter te begeleiden, trajecten met 

ouders en leerlingen te bespreken, bijscholingen te organiseren en de mobiliteit van 

leerlingen en docenten doorheen niveau 1, niveau 2, niveau 3 en technieklessen te 

vergroten.

Een valorisatie van het engagement van niveau 3 trainers

Momenteel worden trainers niveau 3 voor de gegeven lesuren vergoed. Maar het 

effectieve engagement van niveau 3 trainers is vele keren groter dan die lesuren: 

lesvoorbereidingen en bijscholingen zijn intensiever, gelet op het hoge niveau van de 

leerlingen. Bij de begeleiding van niveau 3 komt een belangrijk stuk contact met ouders 

kijken. Daarnaast worden leerlingen niveau 3 op hun eigen vraag ook vaak buiten de 

lesuren begeleid: voor het oefenen van bepaalde technieken, feedback op creatieve 

research of voorbereiding op ingangsexamens voor hogescholen in circuskunsten. Tot 

slot is het essentieel dat niveau 3 trainers zich actief in het werkveld begeven: bezoek 

van hogescholen, overleg met andere ateliers, bezoek van festivals, mogelijkheden 

qua materiaal en infrastructuur onderzoeken, etc.

Het lijkt een logische stap op het engagement van die trainers in de toekomst te gaan 

valoriseren, teneinde de duurzaamheid te vergroten.

Samenvatting van de acties onder OD 2.1 
Circus als ontwikkelingstraject voor jongeren

Omschrijving Financiële impact

A 2.1.01
Inrichting van de zaal Borgerhout voor 

niveau 2, niveau 3 en TL
Eenmalig, 2024

A 2.1.02
Uitbreiding van pedagogische coördinatie 

van 15u naar 38u/week
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 2.1.03
Extra engagement niveau 3 trainers 

valoriseren (3 x 6u/week extra)
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet
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OD 2.2 CIRCUS ALS VERBINDEND PLATFORM

Een volgende doelstelling is het inzetten van circus als middel om te verbinden. Ell 

Circo D’ell Fuego wil een fijne, open en warme plaats zijn waar mensen samen komen 

binnen de organisatie, of waar we verbinding buiten de muren van onze werking 

faciliteren en stimuleren. 

Concreet zetten we in op drie aspecten: het uitbouwen van een stevige vrijwilligers- 

werking, de culturele mobiliteit van leerlingen in Vlaanderen en transversale 

samenwerking binnen de stedelijke context. We geven van elk aspect een 

voorbeeldactie die we in de komende jaren zullen opzetten.

Bij elk aspect staat ook de verbinding tussen jongeren, semi-professionelen en 

professionelen centraal. Die verbinding is essentieel in een circusatelier om elkaar 

te inspireren en motiveren, (leren) zorg dragen voor elkaar en (leren) doorgeven van 

kennis. We focussen in alle verbindende acties op openheid/ontvankelijkheid, kennis 

en kunde doorgeven en samenwerken.

Het uitbouwen van een stevige vrijwilligerswerking

De grootste verbinding doorheen alle lagen van de werking is de vrijwilligerswerking. 

Het is een plaats waar leerlingen, ouders, docenten, artiesten en stafmedewerkers 

samenkomen, elkaar leren kennen, ervaringen delen en samen bouwen. Dankzij 12 

edities van Extreme Convention en Acrobat ontstond een brede groep gemotiveerde 

vrijwilligers. Jaarlijks kan de werking op een 120-tal verschillende personen rekenen 

voor de organisatie van evenementen, klusjes in de gebouwen en het promoten van 

de organisatie. Het gaat telkens om ad-hoc activiteiten waarvoor we heel wat handen 

kunnen gebruiken of specifieke vakkennis van vrijwilligers willen aanwenden. De 

groep is erg divers. Het enige wat ze gemeenschappelijk hebben, is dat ze op één of 

andere manier een band met circus hebben.

Doorheen de afgelopen jaren is de organisatie sterk gegroeid en geprofessionaliseerd. 

We willen (en moeten) echter blijven steunen op de vrijwilligerswerking om succesvol 

te zijn. Dat vergt nu – meer dan vroeger – een doordachte balans tussen de inzet van 

beroepskrachten en vrijwilligers, een maximale omkadering en een groter engagement 

vanuit de organisatie om inspraak, uitwisseling en fun-factor te vergroten.

In de komende vijf jaar wordt gezocht naar een geschikt digitaal platform voor de 

vrijwilligers, waardoor we beter kunnen communiceren, informeren, bevragen en 

uitwisselen. Bij opmaak van het beleidsplan kwam vanuit de vrijwilligersgroep 

duidelijk naar voor dat er – naast nuttige activiteiten – jaarlijks ook enkele activiteiten 

moeten zijn waarbij enkel ontmoeting en fun centraal staan. Tot slot willen we ook 

de instroom van nieuwe vrijwilligers beter faciliteren. Pro-actieve informatie en 

laagdrempelige instapmomenten moeten daarbij helpen. Om die maatregelen te 

bestendigen zetten we ook in op een professionele beroepskracht (0,2 VTE) als 

organisator van die maatregelen en centraal aanspreekpunt voor de groep.
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Culturele mobiliteit van leerlingen in Vlaanderen: Wintercabaret (werktitel)

     Circusplaneet vzw (Gent), Zonder Handen vzw (Brussel) en Stad Antwerpen afd. Lokaal  

    Cultuurbeleid District Hoboken (Antwerpen)

Het Vlaamse werkveld is voor jongeren uit circusateliers een rijke voedingsbodem. 

Zowel op artistiek vlak als op educatief vlak. We kijken dan naar Vlaamse compagnies 

en andere kwalitatieve ateliers in een stedelijke context met een grote diversiteit 

onder de leerlingen: Circusplaneet (Gent) en Zonder Handen (Brussel).

Vanaf 2021 zullen Circusplaneet, Zonder Handen en Ell Circo D’ell Fuego samen 

jaarlijks een cabaret organiseren in de steden Gent, Brussel en Antwerpen. De 

programmatie wordt een combinatie van enkele professionele artiesten (oud-

leerlingen), semi-professionelen en jongeren uit de ateliers. Die combinatie is uniek, 

leerrijk en inspirerend, zowel voor  artiesten, jongeren als publiek. Het samenbrengen 

van professionelen en jongeren is een belangrijk aspect in de pedagogie van ECDF.

Jaarlijks zal één professioneel gezelschap de rode draad doorheen het cabaret 

vormgeven en daarvoor een weekend doorbrengen met een 12-tal jongeren uit de 3 

ateliers. Zij zullen samen op de 3 cabarets optreden. Daarnaast geeft elke organisatie 

de avond in haar stad een eigen toets, door lokale invulling, eigen aan het atelier. 

Het project kan zo op een ongedwongen manier een unieke voedingsbodem zijn voor 

bovenlokale samenwerking en culturele mobiliteit van leerlingen, docenten, kennis, 

medewerkers en publiek.

Voor de Antwerpse versie van het project kunnen we gebruik maken van de zaal 

en technici van Cultuurcentrum Gravenhof (Stad Antwerpen). Zonder Handen en 

Circusplaneet hebben in hun stad een gelijkaardig partnerschap.

Op schattenjacht met vrijwilligers (2019)
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Transversale samenwerking binnen de stedelijke context: Stadscirkel

     Toneelhuis vzw (Antwerpen), Afro Talk (Antwerpen), De Kringwinkel vzw (Antwerpen), 

    Het Roze Huis vzw (Antwerpen)

In 2016 was Guy Cassiers (artistiek leider Toneelhuis) in New York en leerde er het project 

‘Circle Through New York’ kennen, een initiatief van de artiesten Lenka Clayton en Jon 

Rubin. De artiesten selecteerden 6 diverse organisaties in de stad. Per organisatie 

werd een belangrijk aspect uit hun identiteit gekozen, die roteerde doorheen de andere 

organisaties, één maand per organisatie. Een voorbeeld: de partituur van ‘het oudste 

lied ter wereld’ is in het bezit van één van de deelnemers van het project, het ‘Institute 

for the Study of the Ancient World’. In maart werd het lied dagelijks gezongen door 

museummedewerkers in het Guggenheim Museum, in april werd het gezongen door 

het kerkkoor in de Saint Philip’s Church, in mei werd het gebruikt in een project met 

muziektherapie voor honden in de winkel ‘Pet Supply’, in juni werd het bestudeerd 

en geïnterpreteerd door studenten van de ‘Frank Sinatra School of the Arts’ en in juli 

gebruikte de TV zender Jus Broadcasting een bewerking als tune.

Guy Cassiers vroeg aan Ell Circo D’ell Fuego, Afro Talk (een debatgroep voor en door 

Afrikaanse studenten in Antwerpen), Het Roze Huis (belangengroep LGTB+ gemeenschap 

in Antwerpen), de Kringwinkel en Toneelhuis om elkaars werking te bestuderen en 

vanuit elke organisatie een project uit te werken dat maandelijks aangepast wordt 

aan de identiteit en publiek van een andere organisatie. Op die manier zal ECDF in de 

loop van 2021 gedurende 6 maanden centraal staan op verschillende locaties in de 

stad en tegelijkertijd ook heel diverse organisaties in eigen huis ontvangen. Het is een 

uniek project dat binnen onze muren kinderen, jongeren en volwassenen in contact 

zal brengen met minder voor de hand liggende organisaties zoals Afro Talk of Het Roze 

Huis en wat datzelfde zal betekenen voor Ell Circo D’ell Fuego binnen de muren van die 

organisaties. Daarnaast biedt de samenwerking met bvb. Guy Cassiers / Toneelhuis 

opportuniteiten voor jonge artiesten die voor ECDF aan het project meewerken én 

voor circus als kunstvorm. Tot slot is het project een interessant maatschappelijk 

en creatief experiment waarbij circus optimaal ingezet kan worden als verbindend 

platform.

   

Circle Through New York, ‘the oldest song in the world’ wordt gezongen in Saint Philip’s church en

Guggenheim Museum, © Jon Rubin & Lenka Clayton
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Samenvatting van de acties onder OD 2.2 – Circus als verbindend platform

Omschrijving Financiële impact

A 2.2.01
Vrijwilligerswerking – implementatie 

digitaal platform
Eenmalig, 2023

Financiering via Circusdecreet

A 2.2.02
 Vrijwilligerswerking – organiseren 

jaarlijkse teammomenten voor vrijwilligers
Jaarlijks

Financiering via Circusdecreet

A 2.2.03
Vrijwilligerswerking – Indiensttreding 

vrijwilligerscoördinator 0,2 VTE
Jaarlijks

Financiering via Circusdecreet

A 2.2.04

Jaarlijks cabaret opzetten in Brussel, 

Gent en Antwerpen + creatie met 

jongeren, i.s.m. Circusplaneet en Zonder 

Handen.

Jaarlijks

Financiering via Bel J’

A 2.2.05
Stadscirkel: uitbouwen van het project 

i.s.m. Toneelhuis.

Eenmalig, 2021

Financiering via 

Kunstendecreet
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OD 2.3 CIRCUS ALS TOOL VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

Tot slot zetten we circus in als middel voor competentieontwikkeling.

Circus toont reeds jaren aan een erg sterk hulpmiddel te zijn in de ontwikkeling van 

welbepaalde eigenschappen, vaardigheden, houdingen, zelfinzicht, etc. De laatste 

jaren heeft de idee van sport, actieve vorming en training als tool voor competentie 

ontwikkeling en sociale ontwikkeling steeds meer aandacht gekregen, ook op 

bestuursniveau. Zo is men  overtuigd dat sport een bijdrage levert tot de ontwikkeling 

van het sociale kapitaal van een individu, waardoor deze beter functioneert als burger 

in de maatschappij. Onderzoek toont immers aan dat sportbeoefening negatief 

samenhangt met antisociaal gedrag zoals etnocentrisme, individualisme en politiek 

wantrouwen4. Andere studies tonen dan weer aan dat wie aan sport doet meer 

vertrouwen stelt in anderen in vergelijking met een controlegroep niet-actieve mensen5 

en dat actieve vrijetijdsactiviteiten meer bijdragen tot het sociale engagement dan 

andere vrijetijdsactiviteiten.6

Circus wordt doorheen de hele werking gebruikt als tool voor competentie  

ontwikkeling: bij leerlingen op alle niveau’s, tijdens open momenten of specifieke 

projecten. Maar met deze doelstelling willen we ons focussen op doelgroepen waar 

we prioritair en heel bewust op competentie ontwikkeling inzetten, omdat we er van 

overtuigd zijn dat er voor die doelgroep met deze methodiek een grote meerwaarde 

kan zijn. We gebruiken hiervoor niet graag de term ‘sociaal circus’ aangezien dit de 

betrokken doelgroepen vaak enkel verder stigmatiseert. Deze deelnemers doen ook 

gewoon aan circus, soms vanuit een ander uitgangspunt of met een andere doelstelling, 

maar niet vanuit een uitzonderingspositie. Bij sommige projecten gaat het om het 

aanleren en verdiepen van bepaalde ‘skills’, maar vaak is het ‘lerend effect’ voor 

deelnemers ook eerder een onbewust en onderliggend proces en geen rechtstreekse 

doelstelling. Eerder een ‘bijproduct’ of een leuk gevolg van circus trainen, het plezier 

en het samenzijn. In de afgelopen jaren bouwde Ell Circo D’ell Fuego heel wat expertise 

op in de manier waarop we circus inzetten als tool voor competentie ontwikkeling, 

op een subtiele manier, maar met een maximale impact op de betrokkenen. In de 

komende beleidsperiode kiezen we twee grote projecten waarmee we verder willen 

gaan op het ingeslagen pad. Eén project (MOEF) deden we reeds de afgelopen drie jaar 

en willen we nog eens drie jaar verder zetten en verder uitbouwen. Een tweede project 

(Camp Hope) is nieuw. Met Camp Hope willen we de opgebouwde expertise verder 

uitrollen in diverse doelgroepen.

4 Scheerders et al., 2006
5 Breedveld & van der Meulen, 2002
6 Uslaner, 1999
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MOEF
    Emino vzw (Antwerpen), Arktos vzw (Antwerpen), Stad Antwerpen afd. Buurtsport  

    (Antwerpen), Obelisk vzw (Anwerpen), gefinancierd door de Europese Unie (ESF) en de  

    Vlaamse Overheid (co-financieringsfonds)

Moef is een tewerkstellingstraject op maat. De doelstelling is om voor laaggeschoolde 

jongeren de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Ell Circo D’ell Fuego diende in 

2017 in op de Europese ESF-call WIJ 3 (Werk-Inleving voor Jongeren) en sloot daarvoor 

een partnerschap af tussen vijf organisaties waarbij ieder zijn eigen expertise 

inbrengt. Emino, Arktos en Obelisk zijn partners die zich engageren in het bieden van 

de individuele begeleiding en specifieke trainingen. Ell Circo D’ell Fuego en Buurtsport 

zijn de partners die de actieve vorming uitwerken en op zich nemen. Dit gebeurt 

allemaal op maat van de jongeren.

De doelgroep zijn jongeren en jong volwassenen tussen 18 en 25 jaar die niet  

beschikken over een diploma secundair onderwijs en als werkzoekende zijn 

ingeschreven bij VDAB. Buiten de twee voorgaande kenmerken hebben deze jongeren 

op zich niets gemeen. MOEF heeft dus een uitgebreide doelgroep met een zeer diverse 

achtergrond en een erg verschillende voorgeschiedenis. Vele jongeren hebben ook 

heel wat bagage in hun ‘rugzak’, wat hen soms ook gevoelig en kwetsbaar maakt.

Circus is voor deze groep een prachtig medium! Vanuit het credo ‘in circus kan 

niemand alles, maar iedereen wel iets’ wordt vertrokken in een mooi traject waarin 

jongeren zich weten te ontplooien. In circus wordt gewerkt rond (zelf)vertrouwen, 

samenwerking en nog vele ‘soft skills’. Circus is voor deze jongeren meestal behoorlijk 

uit hun comfortzone, maar net dit zorgt dat iedereen op gelijke basis kan starten. In  

alle aangeboden trainingen binnen MOEF (oriëntatietraining, sollicitatietraining, 

sociale vaardigheden, ...) komt circus aan bod. De sterk verbindende circustechnieken 

worden meestal ingezet in groepstrainingen. Aangezien het gaat om jongeren die  

vaak minder goede ervaringen hebben met de schoolse manier van werken is een  

andere ‘stijl’ van trainen en coachen voor hen erg gepast. Vanuit het ervaringsgericht 

denken, biedt het de jongeren een veilige omgeving om dingen te beleven en te  

experimenteren binnen de grenzen van respect voor zichzelf en anderen. Zo wordt 

circus heel sterk verwerkt in een krachtige methodologie. De nadruk kan bijvoorbeeld 

liggen op krachtgericht werken met competentieversterkende doelstellingen.

Het MOEF-traject werd reeds doorlopen door 786 jongeren. In 2021 wil ECDF een 

publicatie realiseren en die verspreiden in de circussector en sociale sector. Daarin 

zal ze de opgedane kennis en ervaringen van de afgelopen drie jaar bespreken en het 

project evalueren. Voor het ter beschikking stellen binnen de sector rekent ECDF op  

het Vlaams Centrum voor Circuskunsten. Ell Circo D’ell Fuego wil met dezelfde partners 

in de komende jaren verder werken aan het vervolg van MOEF en zal daarvoor de 

nodige stappen voor financiering via ESF en het Vlaams co-financieringsfonds zetten.
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Foto: deelnemers van het tewerkstellingsproject ‘MOEF’ tijdens een traject bij Ell Circo D’ell Fuego
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Camp Hope (werknaam)

     Family Justice Center (Antwerpen), CO3 (Antwerpen), Stad Antwerpen dept. Welzijn  

    (Antwerpen), gefinancierd door de Europese Unie dept. Justitie

ECDF wil verder gaan in het inzetten van circus als een sterke tool voor 

competentieontwikkeling. In de komende jaren zal de werking daarom een project 

opzetten met Family Justice Center Antwerpen (en gerelateerde partners). Het FJC is 

een instantie die, in situaties van intrafamiliaal geweld, integrale en toegankelijke 

hulpverlening aanbiedt onder één dak: cliënten kunnen in het FJC terecht voor 

psychosociale begeleiding, juridisch advies, medische hulp, psychologische en 

politionele ondersteuning. Een professional kan slachtoffers van intrafamiliaal 

geweld aanmelden bij FJC Antwerpen. Gezinnen met een hoog risico op herhalend 

geweld en/of complexe problematieken behoren tot de doelgroep. Het uitgangspunt 

is dat er meerdere organisaties nodig zijn om het geweld te stoppen in een gezin en te 

werken aan de onderliggende problemen. Ze hanteren een gezinsgerichte aanpak die 

vertrekt van de noden en behoeften van de gezinsleden.

Op die manier bieden ze een erg breed spectrum aan cliënten en professionele 

partners: ondersteuning, advies, coaching en co-begeleiding aan professionals die 

geconfronteerd worden met situaties van intrafamiliaal geweld. Ze hebben een sterke 

kennis en ervaring in het werken met lotgenotengroepen.

Hier komt een samenwerking met ECDF op de proppen. Naast een aanbod dat vooral 

gericht is op volwassenen, wil FJC een concreet aanbod uitbouwen voor kinderen van 

gezinnen die in begeleiding zijn. Naar succesvol Amerikaans voorbeeld zullen ECDF en 

FJC voor die kinderen jaarlijks een kamp opzetten.

ECDF heeft reeds jarenlange ervaring met kampen en we zijn er – mede door 

opgebouwde ervaringen via MOEF – van overtuigd dat we ook voor deze kinderen naast 

ontspanning en plezier een grote meerwaarde kunnen hebben in het ontwikkelen van 

belangrijke individuele vaardigheden.

De basisprincipes van Camp Hope zijn:

 ▼ Iedereen mag gezien worden

 ▼ Iedereen moet gehoord worden

 ▼ Keuzes worden gerespecteerd

 ▼ Samenwerking is de sleutel

 ▼  Nieuwe paden worden bewandeld

 ▼  Aandacht voor positivisme

 ▼  Generatiecycli kunnen doorbroken worden

 ▼  Hoop staat centraal
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Om in Vlaanderen een dergelijk project op te starten zal ECDF in 2021 0,5 VTE 

inzetten op onderzoek naar methodiek en aanpassing van het Amerikaanse model, 

in samenwerking met de vernoemde partners. In 2022 zullen 2 pilootprojecten met 

een tiental kinderen worden opgezet. Indien de resultaten positief zijn, zal de Stad 

Antwerpen vanaf 2023 het project op grotere schaal uitbouwen en blijven financieren.

Samenvatting van de acties onder OD 2.3 
Circus als tool voor competentie ontwikkeling

Omschrijving Financiële impact

A 2.3.01
Verderzetten vervolgtraject MOEF 2 (circus 

en tewerkstelling)
Jaarlijks, financiering door EU

A 2.3.02
Publicatie realiseren en spreiden over 

ervaringen MOEF 1
Eenmalig, 2021, Circusdecreet

A 2.3.03
Onderzoek voeren naar circus en 
ervaringsleer i.h.k.v. Camp Hope

Eenmalig, 2021, financiering 
door EU

A 2.3.04 Opzetten pilootprojecten Camp Hope
Eenmalig, 2022, financiering 

door EU
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SD 3 - onderneem: 
‘circus leven’



Ell Circo D’ell Fuego Beleidsplan 2021-202546 

De laatste strategische doelstelling sluit naadloos aan bij de vorige (ontdekken en 

ontwikkelen): onderneem.

We stellen enkele doelen om optimaal bij te dragen aan de ontplooiing en verdere 

professionalisering van circusprofessionals (docenten en jonge artiesten) en de 

Vlaamse circussector. Ell Circo D’ell Fuego is een thuis voor circusdocenten, een open 

haven voor jonge artiesten en een katalysator voor circus in Vlaanderen.

OD 3.1 EEN THUIS VOOR CIRCUSDOCENTEN

Een niet te onderschatten groep professionals binnen onze werking (en onze sector) zijn 

circusdocenten. Tien jaar geleden betrof het enkel vrijwilligers die – meestal aanvullend 

op een ander beroep – hun passie doorgaven aan kinderen en jongeren en daarbij 

op basis van ervaring en intervisie bouwden aan de kwaliteit van hun organisatie. 

Vandaag betreft het een stevige groep (zo’n 35 voor ECDF), waarvan 19 personen in 

vast dienstverband (december 2019). De medewerkers worden steeds vaker in dienst 

genomen op basis van specifieke kennis, ervaring of opleiding. Verwachtingen van 

de organisatie, leerlingen en ouders zijn – samen met de organisatie – gegroeid. De 

organisatie verwacht onder andere goed voorbereide en doordachte lessen, vlotte 

communicatie met collega’s en ouders, constante bijscholing, motivatie om mee te 

bouwen aan het ambitieuze project achter de organisatie, doorgedreven aandacht 

voor veiligheid en het opmerken en weren van grensoverschrijdend gedrag. Maar ook 

de verwachtingen van de medewerkers ten opzicht van de organisatie zijn grondig 

gewijzigd. Voldoende uitdaging, toekomstperspectief, afwisseling, goede verloning, 

bijscholingsmogelijkheden, een positieve werksfeer, correcte interne communicatie, 

een goede balans tussen werk en privé en professionele begeleiding zijn termen die 

kwalitatieve docenten belangrijk vinden. ECDF wil blijven bouwen aan een stabiel 

team van kwalitatieve docenten in vast dienstverband. ECDF wil voor hen een warm en 

sterk huis zijn en wil daarom blijven inzetten op het aanbieden van een werkbare job 

met een correcte verloning, voldoende bijscholingsmogelijkheden en een optimale 

teamgeest. De uitdagingen op dit vlak zijn legio. 



Ell Circo D’ell Fuego Beleidsplan 2021-202547 

Op weg naar de mogelijkheid naar voltijdse contracten voor circusdocenten

Om verder te professionaliseren stippelt ECDF een pad uit om van circusdocent een 

volwaardig beroep te maken.

Afgelopen jaren zette ECDF al diverse stappen in die richting op vlak van het statuut 

‘circusdocent’ binnen de werking:

 ▼ Tussen 2016 en 2019 steeg het aantal medewerkers in vast dienstverband van 5  

   naar 19. Daarmee zetten we de switch in qua statuut van vrijwilligers naar  

   professionals. Daarbij kwam ook de organisatie van alle basics die dat met  

   zich meebrengt: financiering, opmaak van interne afspraken en procedures,  

   aanwervingsbeleid, evaluaties, etc.

 ▼ Vanaf 2019 worden docenten ook in de vakanties (meer dan wettelijk verlof)  

   betaald, tussen september en juni.

 

We merken dat meer dan 24 uur lesgeven voor een docent niet mogelijk is. Mentaal en 

fysiek is dat moeilijk en ook praktisch is dat moeilijk haalbaar, gezien de lessen zich in 

de vrijetijdssfeer bevinden en de uren dus enkel in het weekend, op woensdagmiddag  

of op avonden gepresteerd kunnen worden. Om van circusdocent een volwaardig 

beroep te maken en hen qua koopkracht in de lijn van andere beroepen te krijgen, 

willen we kijken naar aanvulling van hun contract met belendende taken. In het 

zakelijk deel van dit beleidsplan kennen we uren toe aan alle vernoemde beleidsacties 

waar personeel voor nodig is. We kijken op welke functies makkelijk docenten 

ingezet kunnen worden en waar zij ook een inhoudelijke meerwaarde kunnen leveren, 

bijvoorbeeld rond rigging of onderhoud online platform voor docenten (zie onder).  

We gaan dus niemand aanwerven op taken die ook door docenten aanvullend kunnen 

gebeuren. We kijken daarvoor per docent naar zijn of haar capaciteiten en achtergrond, 

ook buiten circuspedagogie.

Aantal leerlingen

Evolutie docenten in vast dienstverband t.o.v. aantal leerlingen
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Extra inspanningen voor een goede teamwerking

Een tweede aspect om een warm huis voor docenten te worden is het versterken van 

de teamwerking. Op dat vlak werden in de afgelopen jaren al enkele stappen gezet: 

docenten komen regelmatig samen voor besprekingen of interne bijscholingen en de 

werking probeert altijd aansluitend op die momenten een fijne setting te creëren om 

elkaar beter te leren kennen en samen fun te maken. Vanaf 2021 wil ECDF voor aanvang 

van het schooljaar ook een kwalitatieve meerdaagse teambuilding op verplaatsing 

organiseren, onder begeleiding van een teamcoach.

Inzetten op begeleiding van jonge docenten

Elk jaar starten enkele nieuwe – vaak jonge – docenten in de werking. Bij (evaluatie)

gesprekken met nieuwe docenten komt vaak naar voor dat een start bij ECDF 

overweldigend is. Ondanks een jaarlijkse ‘startdag’ voor aanvang van het schooljaar 

is er vraag naar meer inhoudelijke en praktische inleiding: uitleg over beleid en 

pedagogie van ECDF, praktische uitleg over locaties en materiaal, uitgebreider 

overlopen van verwachtingen, procedures bij ongevallen, etc.

De pedagogische coördinatie wil daarom in de week voor aanvang van het schooljaar 

een week werken met nieuwe docenten om elkaar beter te leren kennen en een goede 

doorstroom van informatie te verzekeren.

Dag Locatie Programma

Maandag
Antwerpen 

Noord

Kennismaking, administratieve uitleg indiensttreding, 
inhoudelijke workshops, teambuilding, praktische 

uitleg locatie

Dinsdag
Antwerpen 
Centrum

Praktische uitleg locatie, toelichting beleid en 
pedagogie, inhoudelijke workshops, teambuilding

Woensdag Borgerhout
Praktische uitleg locatie, workshop lesopbouw, 

toelichting ethische code en omgang met 
grensoverschrijdend gedrag, teambuilding

Donderdag Schoten
Praktische uitleg locatie, workshop blessurepreventie 

en procedures ongevallen, inhoudelijke workshops, 
teambuilding

Vrijdag
Antwerpen 

Noord

Uitleg en setup interne communicatietools, workshop 

basis rigging en materiële veiligheid, inhoudelijke 

workshops, teambuilding
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ECDF zal de nieuwe docenten om die reden een week vóór aanvang van het schooljaar 

in dienst nemen en trekt ook budget uit voor het inzetten van externe begeleiders voor 

bepaalde workshops.

Uiteraard worden nieuwe docenten ook daarna extra begeleid, zoals reeds het 

geval is: opvolging door hoofddocent in de lessen en extra feedbackmomenten met 

pedagogische coördinatoren.

Online platform met info-database voor docenten

Vaak blijven docenten jarenlang actief binnen ECDF en soms geven ze ook jaren 

dezelfde lessen. Maar ook docenten die korter in de werking ‘verblijven’ zijn een 

absolute meerwaarde. Zo nemen jonge artiesten vaak enkele lesuren op in het begin 

van hun artistieke carrière, specialiseren docenten zich verder in disciplines die ze 

meer willen doceren en stimuleert ECDF regelmatige rotatie van groepen, om docenten 

blijvend uit te dagen, leerlingen les te laten krijgen van verschillende docenten en 

interne kruisbestuiving te bevorderen.

Daar zit ook een keerzijde aan: we merken dat opgebouwde ervaring en kennis vaak 

verloren gaat bij wissels, ook binnen de muren van onze werking. Elkaar inspireren 

gebeurt nu tijdens lessen, op trainersvergaderingen of teambuildings, maar docenten 

voelen ook de nood om daartussen geïnspireerd te worden of zich beter te kunnen 

voorbereiden voor aanvang van het schooljaar (voor een nieuwe groep). Docenten 

gaven al meerdere malen aan dat een online tool daarvoor een medium kan zijn.

ECDF wil in de komende jaren bouwen aan een interactief platform voor haar docenten 

waar we kennis en ervaring verzamelen, overzichtelijk en toegankelijk maken. Het 

gaat onder meer om curricula van de lessen, gedeelde lesvoorbereidingen, overzicht 

van procedures, praktische info per gebouw, verslagen van vergaderingen, een 

overzicht van gegeven presentaties, bijscholingsmogelijkheden en contactgegevens 

van collega’s.

De tool moet antwoorden op veelvoorkomende vragen van docenten faciliteren. 

Bijvoorbeeld:

 ▼  "Ik moet straks last-minute invallen voor een zieke collega op een locatie waar ik  

   nooit eerder was: hoe ziet de locatie er uit, welk materiaal is er beschikbaar en hoe  

   geraak ik binnen?"

 ▼ "Vanaf volgend jaar geef ik voor het eerst een les aan 10-12 jarigen. Ik wil graag  

   door enkele lesvoorbereidingen in die leeftijdscategorie bladeren om zeker te zijn  

   dat de opwarmingsspelletjes die ik voorzie voldoende afgestemd zijn op deze  

   leeftijd."

 ▼  "Ik bekijk graag het curriculum van lessen in leeftijdscategorieën onder en boven  

   de les die ik geef, zodat ik de lesinhoud optimaal kan afstemmen op wat leerlingen  

   reeds kunnen en wat de volgende groep verwacht dat leerlingen kunnen."

 ▼ "Een collega zei me dat er vorig jaar een interessante presentatie gegeven werd  

   over ervaringsgericht leren. Ik wil die presentatie ook eens bekijken."
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Om de tool succesvol te maken zal ECDF enerzijds inzetten op de technische 

ontwikkeling in samenspraak met de docenten. Anderzijds zijn er continue 

inspanningen nodig om het platform inhoudelijk up-to-date en overzichtelijk te 

houden. Een beperkte personeelsinzet is hier een must.

Samenvatting van de acties onder OD 3.1 – Een thuis voor circusdocenten

Omschrijving Financiële impact

A 3.1.01
Groei naar voltijdse tewerkstelling 

hoofddocenten die een stabiel huis mee 
faciliteren

Financiering via andere acties

A 3.1.02 Introweek nieuwe docenten 
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 3.1.03
Online platform en info-database voor 

docenten: ontwikkeling
Eenmalig, 2021, via 

Circusdecreet

A 3.1.04
Online platform en info-database voor 

docenten: onderhoud

Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

© Richard De Nul / Ell Circo D’ell Fuego vzw
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OD 3.2 EEN OPEN HAVEN VOOR JONGE ARTIESTEN

Ell Circo D’ell Fuego is doorheen haar geschiedenis altijd een open haven voor jonge 

artiesten geweest. Meer zelfs: de organisatie wordt vorm gegeven en gevoed door heel 

wat artiesten. Daar tegenover stelt de organisatie regelmatig artiesten te werk (als 

artiest of als docent), was ze organisator van Atlas Festival (later Acrobat) en heeft ze 

altijd haar faciliteiten en kennis ter beschikking gesteld van artiesten.

Het is belangrijk voor zowel jonge artiesten, de ontwikkeling van het werkveld als 

de kwaliteit van de pedagogische werking dat ECDF die rol kan blijven vervullen. 

De term ‘open haven’ is bewust gekozen. Het is niet de bedoeling om een echt 

residentiecentrum, managementbureau, boekingskantoor of voortgezette opleiding 

te worden. Het is vooral de bedoeling om een laagdrempelige ontmoetingsplaats te 

zijn voor jonge artiesten, waar ze zelf – in alle vrijheid – kunnen ondernemen.

Een bevraging leert ons dat jonge artiesten vlak na hun hogeschoolopleiding vooral op 

zoek zijn naar warmte, netwerk, opportuniteiten, contact met een breder artistiek veld 

op een meer lokaal niveau, steun bij toeleiding naar middelen, ruimte om in vrijheid 

op een afgeschermde manier te werken, een groepsdynamiek waar solo-artiesten 

vaak nood aan hebben en ondersteuning van hun communicatie.

ECDF zal enkele tools aanreiken die hen faciliteren (maar niet sturen!) in hun zoektocht.

Ruimte

Ook in de komende beleidsperiode wil ECDF blijven inzetten op de terbeschikking-

stelling van ruimtes voor jonge artiesten uit de regio. Zeker tijdens schoolvakanties 

zijn daar mogelijkheden. Na bevraging bij artiesten die onze werking regelmatig 

frequenteren willen we ook ’s avonds een wekelijkse ‘open ruimte’ opzetten voor jonge 

artiesten. Het openstellen van die ruimte op een weekavond zorgt er voor dat artiesten 

elkaar kunnen ontmoeten. Ook jongeren uit doorstroomtrajecten kunnen daar terecht 

(vandaar de voorkeur voor avond). Bedoeling is om op een vrijblijvende manier de 

kans te bieden om elkaar te inspireren, samen te werken, kennis en ervaringen uit te 

wisselen en elkaar te ondersteunen. 
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Zakelijke ondersteuning

Ell Circo D’ell Fuego wil van zakelijke ondersteuning voor jonge artiesten geen  

speerpunt maken, maar wil vooral de juiste toeleidingspartner naar bestaande 

instanties zijn. Ell Circo D’ell Fuego werkt zelf samen met heel wat professionele 

ondersteuners en wil jonge artiesten ook gebruik laten maken van dat netwerk 

voor specifieke vragen of hulp. Het betreft dan bijvoorbeeld samenwerkingen met  

Fiskodata (accountancy en fiscaliteit), Sodibe (personeelsbeer en arbeidsrecht) 

of Vanbreda Risks & Benefits (verzekeringen en risicobeheer) die allen specifieke 

knowhow ontwikkelen in onze sector: het werken met taaklonen voor artiesten, 

boekhouding voor artistieke vzw’s en bijhorende uitdagingen, het verzekeren 

van risico’s verbonden aan voorstellingen, etc. Daarnaast zal ECDF uiteraard ook 

toeleiden naar kwalitatieve steunpunten zoals Vlaams Centrum voor Circuskunsten, 

Sociaal Fonds Podiumkunsten of Cultuurloket. Allen organisaties waarmee ECDF de  

afgelopen jaren goede relaties heeft opgebouwd. Op die manier vinden jonge  

artiesten zelf de weg naar die organisaties, kunnen ze altijd over de meest 

gespecialiseerde hulp en up-to-date informatie beschikken én helpen we ook de 

betrokken partners mee ontwikkelen met de sector en haar noden.

Transversaal onderzoekslabo voor jonge artiesten

    Stad Antwerpen departement Cultuur – AG Culturele Instellingen Antwerpen

Jaarlijks willen we tussen oktober en december de kans geven aan enkele pas 

afgestudeerde artiesten om samen in een onderzoekslabo te stappen onder leiding 

van een belangrijke lokale speler in een belendend artistiek veld (film, theater,  

mode, ...). Het is een soort professionele stage, waarin we tijd en ruimte geven aan 

jonge artiesten om zich vlak na de studies te oriënteren, samen te werken, de stad 

(en Vlaanderen) terug als thuisbasis te ontdekken, zich artistiek te verbreden en een 

netwerk op te bouwen. Enerzijds krijgen artiesten de kans om samen vrij te werken, 

anderzijds zal een ‘trajectregisseur’ tijdens die maanden naar een eindproduct 

toewerken op basis van de labo’s. Tijdens die periode trekken we ook tijd uit om met  

de artiesten te kijken naar hun statuut en de bijhorende administratieve  

verplichtingen en brengen we hen in contact met de juiste dienstverleners of 

ondersteuners binnen onze sector (zie boven). We zetten ook maximaal in op 

communicatie rond het project waarin we de artiesten lokaal en bovenlokaal in de 

kijker zetten.

Voor dit project werken we samen met de AG Culturele Instellingen Antwerpen  

(Stad Antwerpen) die een breed netwerk heeft in het stedelijke kunstenveld en die 

bereid is om ruimte en middelen ter beschikking te stellen om het project te realiseren.
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Samenvatting van de acties onder OD 3.2 – Een open haven voor jonge artiesten

Omschrijving Financiële impact

A 3.2.01
Opzetten open ruimte voor jonge 

artiesten
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 3.2.02
Zakelijke ondersteuning van jonge 

artiesten bieden
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 3.2.03
Transversaal onderzoekslabo voor  

jonge artiesten
Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet en Stad Antwerpen
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OD 3.3 EEN PIONIER VOOR CIRCUS IN VLAANDEREN

ECDF is een verantwoordelijk circusondernemer die gerichte stappen zet die de 

ontwikkeling en de professionalisering van  het Vlaamse veld ten goede komen. Die 

stappen onderneemt de werking op vlak van techniekvernieuwing in Vlaanderen, het 

bouwen aan een gedragen (wetgevend) kader rond veiligheidsbeleid in de Vlaamse 

ateliersector en in de vorm van een reeks diensten die ECDF aan de sector aanbiedt.

Techniekvernieuwing

In de afgelopen 15 jaar leverde ECDF een grote bijdrage aan de techniekvernieuwing 

in de sector. Zo was de werking een pionier in Vlaanderen bij de introductie van de 

technieken Chinese mast en bascule. Inzetten op goede basisacrobatie, gedreven 

ondernemerschap, stevige ambitie, een verantwoord veiligheidskader en een gezonde 

portie durf waren belangrijk bij de ontwikkeling van de technieken binnen de eigen 

muren. Het was vaak Extreme Convention (later Acrobat) die de vonk deed overslaan 

naar docenten en leerlingen van andere ateliers. Beide technieken zijn nu goed 

ingebed in de sector en vanuit heel wat Vlaamse ateliers stroomden leerlingen in 

deze disciplines door naar hogescholen en gerenommeerde compagnies of toerden 

succesvol met eigen voorstellingen rond deze disciplines.

"Of equal importance has been the yearly Extreme Convention, organized by Ell Circo D’ell 
Fuego, which attracted hundreds of young practitioners and artists from all over Europe to 
Antwerp. This yearly circus community event and its focus on acrobatic disciplines (such 
as teeterboard and chinese pole) have influenced the whole circus pedagogical scene in 
Flanders and beyond. ECDF also sowed the seeds and led a new generation of young circus 

acrobats towards a professional carreer."

Peter Smets (Circuscentrum) over ‘Youth in Flanders’

EYCO Report, NICE Platform Meeting, 2017

Ook vandaag blijft ECDF bakens verzetten op vlak van techniekvernieuwing. In 2017 liet 

ECDF de eerste vliegende trapeze (‘petit volant’) in Vlaanderen bouwen en toerde met 

de installatie doorheen het land om workshops te geven op festivals en stageweken. 

Daarbij werd speciale aandacht besteed aan het opleiden van docenten en de 

kennismaking met het materiaal en de veiligheidsfactoren die er aan verbonden zijn. 

In 2019 startte de werking wekelijkse lessen op rond de discipline en in 2023 plannen 

we de bouw van een grote vliegende trapeze installatie (‘grand volant’, zie OD 2.2). 

We steken niet onder stoelen of banken dat we stiekem dromen van een generatie 

Vlaamse vliegende trapeze artiesten op internationale podia.

Een andere nieuwe techniek waarin ECDF de komende jaren verder wil ontwikkelen 

is ‘hoop diving’. Het is een oude circusdiscipline die we vanonder het stof halen. 
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Jongeren experimenteren momenteel volop binnen de muren van de school. Het is 

een discipline waarvoor een stevige basis grondacrobatie nodig is. Het is op het lijf 

geschreven van een werking als ECDF, maar we zijn er van overtuigd dat de techniek 

in de komende jaren ook in andere ateliers te zien zal zijn.

  

Met een nieuwe hoofdlocatie in opbouw zal ECDF ook in staat zijn om in deze 

beleidsperiode een oude droom te realiseren: de bouw van de ‘trampoline wall’ en 

de inkanteling van deze techniek in onze dagelijkse werking. ECDF liet een plan 

tekenen voor een verhoogd platform met 2 maxi trampolines, een valput en een 

trampolinemuur. De realisatie is gepland in 2021 (zie OD 1.2).

 

Vliegende trapeze, les 10-16 jaar, 

foto © Victoriano Moreno

Ontwerptekening trampoline wall (bouw 2021), © 2020, Zeno Morel i.o.v. Ell Circo D’ell Fuego

Hoop diving, niveau 3

foto © Patrick Lemineur
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ECDF wil in deze beleidsperiode ook de mogelijkheden onderzoeken op vlak van 

swaypole, swinging hoop en russian swing.

ECDF wil de technieken niet enkel intern op een kwalitatieve en veilige manier 

uitwerken. Het is ook de bedoeling de technieken aan te bieden op jaarlijkse stages 

voor jongeren uit het Vlaamse atelierveld en Europese hogeschoolstudenten. ECDF 

zal ook met Circuscentrum samenwerken om bijscholingen voor docenten op deze 

technieken open te stellen voor de volledige sector. Ook de conventie, gekoppeld aan 

Acrobat, zal een rol spelen bij het doorgeven van de nieuwe technieken binnen de 

sector.

Acrobat

     Stad Antwerpen departement Cultuur – AG Culturele Instellingen Antwerpen

Gedurende 13 jaar bouwde ECDF aan Atlas Festival en Extreme Convention, later 

Acrobat. Het festival was een uitstekende gelegenheid voor jonge artiesten om zich 

bij te scholen, netwerk uit te bouwen, jongere artiesten en leerlingen te inspireren, 

geïnspireerd te worden en via voorstellingen een breed publiek te bereiken.

Het festival is dermate groot geworden, dat de organisatie er van de dagelijkse 

educatieve werking overstijgt. Vanaf 2021 zal de Stad Antwerpen (AG Culturele 

Instellingen Antwerpen) optreden als hoofdorganisator van Acrobat (werktitel) en zal 

op die manier de erfenissen van zowel Acrobat als Wintervuur garanderen en verder 

uitbouwen in de toekomst.

Ell Circo D’ell Fuego blijft wel actief als partner van AG CIA om het festival inhoudelijk 

mee vorm te geven. In hoofdzaak wat betreft het conventie gedeelte. De werking wil 

daarbij blijven inzetten op de ondersteuning, bijscholing en platformfunctie voor 

jonge artiesten in Vlaanderen en de spreiding en promotie van nieuwe technieken 

binnen het educatieve en artistieke veld.

Op zoek naar een breder gedragen en rechtsgeldig veiligheidskader  
voor de ateliersector

    Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, Circusplaneet vzw, Vivio vzw, 

    Sociaal Fonds Podiumkunsten

De ateliersector in Vlaanderen groeit enorm. Ook het aantal disciplines die de 

organisaties aanbieden en het niveau van de leerlingen stijgt. Dat brengt een verhoogd 

veiligheidsrisico met zich mee. Alles over het veiligheidsbeleid van ECDF en bijhorende 

acties was reeds te lezen onder OD 1.2.

Er is echter nog een heel luik die we beter als sector aanpakken: de competenties 

rond veiligheid en preventie in de sector versterken, het ontwikkelen van een aantal 

sectorspecifieke procedures en standaarden die de rechtszekerheid van betrokken 
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organisaties en medewerkers vergroten en tot slot een instrument opzetten dat 

organisaties op een laagdrempelige en dynamische manier toelaat om risico’s te 

beheersen en aan preventieplanning te doen. Ell Circo D’ell Fuego wil daarvoor in de 

komende jaren aan de kar trekken, samen met haar collega’s van Circusplaneet en 

Circuscentrum. Het is belangrijk dat er consensus is met de brede sector en dat de 

informatie en tools voor de hele sector op een laagdrempelige manier beschikbaar 

zijn. Circuscentrum zal daarbij een cruciale rol spelen.

Dienstverlening aan de sector

Ell Circo D’ell Fuego voorziet al enkele jaren verschillende diensten voor de sector en 

wil dat in de toekomst ook blijven doen. Sommige van die diensten zijn makkelijk 

te realiseren of vergen nauwelijks bijkomende financiële inspanningen. Zo voorziet 

ECDF jaarlijks een bus naar het festival Cirque de Demain in Parijs, stelt ze ruimte ter 

beschikking van Circuscentrum voor bijscholing van docenten of kunnen docenten 

van Vlaamse ateliers aan voordeeltarief bepaalde specialisatielessen volgen. ECDF 

zal in de komende jaren ook haar ruimtes ter beschikking stellen van Cultuurloket 

om regelmatig infosessies te organiseren, in Antwerpen, gericht op de sector.

Daarnaast is er een stuk dienstverlening die we de komende jaren bijkomend willen 

realiseren, die het resultaat zal zijn van dit beleidsplan (zie vorige onderdelen voor 

details): zo zullen feedback en conclusies uit de intervisiegroep grootstedelijke 

context (i.s.m. Circusplaneet en Zonder Handen) via Circuscentrum beschikbaar 

worden en zullen ervaringen uit het project MOEF in een publicatie gegoten worden. 

Indien de ontwikkeling van het online platform voor docenten succesvol is, zal die 

ontwikkeling gedeeld worden met andere ateliers die daarin interesse hebben.

Uit bevraging binnen de sector blijkt echter dat er nog een belangrijk aspect is waar 

ECDF een verschil kan maken voor circusprofessionals en kleinere organisaties: 

de organisatie van bijkomende inspanningen m.b.t. materiële veiligheid binnen de 

sector. We zetten daarom twee essentiële acties op het programma die een verschil 

zullen maken.

Openstellen en promoten jaarlijkse materiaalkeuring voor de sector

    AIB Vinçotte NV

Organisaties die circus aanbieden aan derden (in de vorm van educatieve activiteiten 

of participatieve artistieke activiteiten) zijn verplicht minstens aan een jaarlijkse 

materiaalkeuring te voldoen. Zo ook Ell Circo D’ell Fuego. De wetgeving voor  

zelfstandige artiesten rond materiële veiligheid is eerder vaag. Dat neemt niet weg dat 

een jaarlijkse materiaalkeuring voor alle actoren in de sector absoluut aan te raden is. 

Voor de eigen veiligheid en in het kader van goed huisvaderschap t.o.v. derden waarmee 
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we in contact komen (medewerkers, vrijwilligers, publiek, festivalorganisatoren, ...).

Onze inschatting is echter dat zeer weinig materiaal in de Vlaamse circussector 

vandaag gekeurd wordt.

Dat is logisch, zeker voor artiesten of organisaties die over een heel beperkte 

hoeveelheid materiaal beschikken.

De keuringen zijn namelijk duur, vooral in opstartkost. Na opstart gelden uurtarieven. 

Het keuren van bvb. 2 trapezes en 6 musketons is dan amper een meerkost. ECDF kwam 

met de keuringsfirma Vinçotte overeen om haar jaarlijkse keuring met een halve dag te 

verlengen en die open te stellen voor de sector. Personen en organisaties kunnen dan op 

de aangegeven datum naar het gebouw van ECDF komen en hun materiaal ter keuring 

voorleggen en de nodige attesten bekomen. Vinçotte zal voor die dienstverlening geen 

extra opstartkost vragen en zich beperken tot het (erg voordelige) uurtarief waaraan 

ze voor ECDF werken. ECDF stelt voor om die dienstverlening voor de sector volledig 

gratis te maken en te promoten, in de hoop meer materiaal in Vlaanderen gekeurd te 

krijgen. Dit is een essentiële stap richting verdere professionalisering en verhoging 

van de veiligheid in de brede Vlaamse circussector, die zeker kleine compagnies, 

freelance docenten met eigen materiaal en solo-artiesten ten goede zal komen.

BIC Safety: cursus rigging/veiligheid voor sectorprofessionals

     Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, Circusplaneet vzw, Circus Marcel vzw

Daarnaast zijn heel wat actoren uit de sector vragende partij om meer kennis te 

genereren rond het werken met veiligheidsmaterialen en rigging. Zeker in de groeiende 

niche van luchtacrobatie. In 2018 organiseerden Circuscentrum en Ell Circo D’ell Fuego 

samen een cursus rigging voor docenten en artiesten. De cursus bestond uit 2 uren 

theorie en 14 uren praktijkles door Joppe Wouters (Circus Marcel vzw). De cursus was 

een enorm succes, qua aantal deelnemers (wachtlijst) en op vlak van inhoudelijke 

feedback van de deelnemers. De kost was echter hoog. Zowel voor de deelnemer als 

voor ECDF (die elk een deel van de kost op zich namen). We nemen in de komende 

jaren graag de draad terug op, maar gaan op zoek naar bijkomende financiering van 

deze bijscholing voor de sector. Communicatie en organisatie zal in samenwerking 

met Circuscentrum en Circusplaneet gebeuren, onder de beheersovereenkomst met 

Circuscentrum rond ‘BIC Safety’.
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BIC Social: bijscholing voor docenten rond circus met  
bijzondere doelgroepen

    Vlaams Centrum voor Circuskunsten vzw, Circusplaneet vzw, Zonder Handen vzw

Onder OD 1.3 (circus in grootstedelijke context) en OD 2.3 (circus als tool voor 

competentie ontwikkeling) werden reeds enkele samenwerkingen opgenomen op 

sociale doelstellingen binnen onze pedagogie. Op vraag van Circuscentrum zal ECDF 

in samenwerking met Circusplaneet en Zonder Handen een bijscholing voor de sector 

rond sociaal circus organiseren. Die bijscholing zal plaatsvinden in Gent, Brussel en 

Antwerpen, in 2022 en 2024.

Samenvatting van de acties onder OD 3.3 
Een pionier voor circus in Vlaanderen

Omschrijving Financiële impact

A 3.3.01

Ontwikkelen en spreiden van de 
technieken vliegende trapeze, hoop 

diving en trampoline wall, onderzoek rond 
swaypoles, swinging hoops en russian 

swing

Financiering infra in andere 
onderdelen

A 3.3.02
Acrobat: AG CIA (stad) ondersteunen in de 

organisatie van Acrobat
Nihil, financiering via AG CIA

A 3.3.03
Op zoek naar een gedragen 

veiligheidskader voor de ateliersector
Jaarlijks, financiering via VIVIO 

vzw

A 3.3.04
Openstellen en promoten jaarlijkse 

materiaalkeuring voor sector

Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 3.3.05
BIC Safety: cursus rigging/veiligheid 

voor sectorprofessionals

Jaarlijks, financiering via 

Circusdecreet

A 3.3.06

BIC Social: bijscholing voor 

sectorprofessionals rond sociale 

doelstellingen binnen circuspedagogie

2022 en 2024, financiering via 

Circuscentrum
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begeleidend kader
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POSITIE IN HET WERKVELD

Huidige positie binnen het werkveld

De organisatie liet zich in de afgelopen 15 jaar onder meer opmerken als een katalysator 

van techniekvernieuwing in Vlaanderen. Technieken zoals bascule, Duits wiel en 

Russian bar werden binnen de werking gecultiveerd en vonden later hun weg naar het 

volledige werkveld in Vlaanderen.

Op internationaal niveau werkte ECDF mee aan de relevantie van Vlaams circus door 

de organisatie van Extreme Convention en Atlas Festival, later Acrobat.

ECDF heeft in de afgelopen jaren ook veel doorstroom gegenereerd naar het 

professionele veld. Een groot aantal leerlingen vond in de afgelopen jaren haar weg 

naar kwalitatieve hogescholen voor circuskunsten. Tot die leerlingen behoren onder 

meer Giovanni Maldonado en Seppe Van Looveren (ENC Montreal), Danny Vrijsen,  

Jesse Huygh en Benjamin Eugène (ESAC Brussel), Jakobe Geens en Andreas De Ryck 

(DOCH Stockholm), Helena Jans, Vikas Gehre, Frederique Snoeks en Bert Loenders 

(Acapa Tilburg), Jason Van Lith en Jef Kinds (Codarts Rotterdam), Niels Mertens, 

Tiemen Praats  en Thales Peetermans (CNAC Châlons).

Binnen het Vlaamse circusnetwerk is Ell Circo D’ell Fuego lid van Circuscentrum (en 

haar voorloper Circus VLO) en speelt ze ook een actieve rol binnen dat netwerk: als 

facilitator van de jaarlijkse bijscholing voor docenten, als mede-organisator van de 

circusconventie in Neerpelt of leverancier van docenten op bijscholingen, de opleiding 

Begeleider in de Circuskunsten of de conventie in Neerpelt.

De laatste jaren groeide ook de impact van de werking op beleidswerk binnen de  

sector. ECDF speelde samen met Circusplaneet een belangrijke rol in de  

totstandkoming van een gedragen visietekst vanuit het ateliernetwerk t.o.v. het 

Kabinet Cultuur i.h.k.v. de vernieuwing van het Circusdecreet in 2019.

Daarnaast speelt ECDF ook een ondersteunende rol voor circusondernemers. Heel 

veel jonge artiesten in Vlaanderen vinden hun weg naar de goed ingerichte ruimtes 

van de organisatie, of doen beroep op hun zakelijk en technisch advies.

Medewerkers van ECDF zijn actief binnen verschillende organisaties die een  

belangrijke rol spelen in het werkveld, bijvoorbeeld Ondersteboven vzw of Rode Boom 

vzw.

Tot slot zette ECDF ook in op samenwerkingen met andere ateliers. Met Woesh werkte 

ECDF aan haar eerste circus-ervaringsdorp (Theater aan Zee). ECDF en Circolito 

vinden elkaar regelmatig voor ‘depannages’ op vlak van docenten en ruimte en met 

Circusplaneet en Zonder Handen haalde ECDF uitgebreid de banden aan, resulterend 

in een reeks inhoudelijke samenwerkingen.
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Samenwerkingen met Circuscentrum, Circusplaneet en Zonder Handen

In de beleidsperiode 2021-2025 gaan Ell Circo D’ell Fuego grondige samenwerkingen 

aan met kwalitatieve actoren uit het educatieve veld: Circuscentrum, Circusplaneet 

en Zonder Handen.

Voortvloeiende acties zijn:

A 1.3.05
Kennis delen en uitwisselen: sectorale intervisiegroep 

grootstedelijke context i.s.m. Circusplaneet en Zonder Handen

A 2.2.04
Jaarlijks cabaret opzetten in Brussel, Gent en Antwerpen + creatie  

met jongeren, i.s.m. Circusplaneet en Zonder Handen

A 2.3.02
Publicatie realiseren en spreiden binnen de sector over ervaringen 

MOEF 1 (i.s.m. Circuscentrum)

A 2.3.03
Onderzoek voeren naar circus en ervaringsleer i.h.k.v. Camp Hope 

(spreiding i.s.m. Circuscentrum)

A 3.3.03
Op zoek naar een gedragen veiligheidskader voor de ateliersector 

i.s.m. Circuscentrum en Circusplaneet

A 3.3.05
BIC Safety: cursus rigging/veiligheid voor sectorprofessionals  

i.s.m. Circuscentrum en Circusplaneet

A 3.3.06
BIC Social: bijscholing voor sectorprofessionals rond sociale 

doelstellingen binnen circuspedagogie, i.s.m. Circuscentrum, 

Circusplaneet en Zonder Handen
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ORGANISATIESTRUCTUUR

De werking kent een Bestuursorgaan die waakt over de goede werking van de organisatie 

en belangrijke beslissingen begeleidt en evalueert. De dagelijkse coördinatie van de 

organisatie gebeurt door de pedagogische coördinatie (duo), artistiek coördinator en 

zakelijk coördinator. Zij werken elk binnen hun specialisatie met medewerkers en 

vrijwilligers van de organisatie, maar staan vooral in voor de convergentie tussen de 

3 onderdelen.

Alle bestuursleden, werknemers, vrijwilligers, leerlingen en andere stakeholders 

kunnen (vrijwillig, op basis van hun interesses) deelnemen aan thematische 

beleidswerkgroepen (rond strategische doelstellingen). Die werkgroepen waren reeds 

verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleidsplan van de werking en zullen 

tijdens deze beleidsperiode op regelmatige basis blijven samenkomen om aan 

beleidscontrole en bijsturing te doen.

De beleidsgroepen zorgen zo voor een intern netwerk die rond inhoud werkt die los 

van de (praktische) organisatiestructuur staat.

De keuze voor deze setup heeft enkele duidelijke voordelen:

 1) De beleidsgroepen staan open voor iedereen met een hart voor de organisatie  

   en engagement, wat voor beleidsparticipatie en bijhorende betrokkenheid van  

   alle stakeholders zorgt;

 2) De beleidsgroepen faciliteren een netwerk doorheen alle domeinen en lagen van  

    de organisatie;

 3) De beleidsgroepen houden een vinger aan de pols doorheen de werking en  

    stemmen bovendien verschillende verwachtingen en noden op elkaar af;

 4) Omgekeerd zijn de deelnemers van die beleidsgroepen doorheen de hele werking  

    actief, wat het beleid (en de totstandkoming er van) op alle niveaus laat  

     doorsijpelen;

 5) Door de aanwezigheid in de beleidsgroepen kunnen vaste medewerkers en  

    bestuurders de gevoeligheden en wensen beter inschatten tijdens het maken  

     van dagelijkse keuzes.
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Afgelopen jaar namen onder andere volgende mensen deel aan de beleidswerk-

groepen: Tom Cossaer (leerling), Jason Van Lith (artiest en oud-leerling), Jakobe Geens 

(artiest en oud-leerling), Jonas Lemineur (leerling), Jan Bellekens (zelfstandig docent), 

Jort Verdick (Stad Antwerpen, Sport), Davy Simons (Stad Antwerpen, Welzijn), Guy 

Hendrickx (vrijwilliger en ouder), Wim Verheyen (vrijwilliger en ouder), Pascale Franck 

(Family Justice Center), Arno Wauters (beleidsmedewerker), Dre Demet (bestuurder 

& Stad Antwerpen, Cultuur), Lars Senders (beleidsmedewerker), Daan Yperman 

(beleidsmedewerker), Maarten Wils (docent), Alice Erlanger (beleidsmedewerker), 

Kaat Mortier (beleidsmedewerker), Jente Besters (docent), Florence Noirhomme 

(vrijwilliger), Robrecht Hanssen (docent), Thomas Guillaume (docent), Joris 

Herweyers (beleidsmedewerker), Mieke Gielen (beleidsmedewerker), Ben De Vroey 

(beleidsmedewerker), Jeroen Buytaert (bestuurder & buurtwerker), Therese Johansen 

(docent), Wietse Vermeulen (bestuurder), Kiana Verschraegen (bestuurder), Jitsk 

Heyninck (bestuurder) en Roel Camps (bestuurder & Stad Antwerpen, Jeugd).

BELEIDSVORMING & - CONTROLE

verplichte 
uitvoering

vrijwillige 
deelname

Ontdek circus,
wie je ook bent

PRAKTISCHE/DAGELIJKSE WERKING

Onderneem:
‘circus leven’

Ontwikkel: 
circus als middel

Bestuur

Personeel

Vrijwilligers

Doelgroep

Dagelijkse 
coördinatie

Pedagogische
 werking

Artistieke
 werking

Zakelijke
 werking
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PERSONEELS- EN VRIJWILLIGERSBELEID

Kader

ECDF kiest resoluut voor degelijke arbeidscontracten voor haar medewerkers en 

legt het belang ervan op vlak van rechtszekerheid, degelijke arbeidsongevallen-

verzekering en pensioensopbouw grondig uit aan alle betrokkenen. ECDF stapt 

daarmee af van een traditie binnen de sector om docenten (ook op structurele basis) 

via interimcontracten en vrijwilligersvergoedingen te betalen.

Op dit moment (februari 2020) heeft ECDF 18 medewerkers in dienst, volgens de 

voorwaarden in Paritair Comité 304 (Podiumkunsten).

Enkel jongeren die vaste docenten assisteren in het kader van een eigen leertraject 

kunnen beperkt gebruik maken van een vrijwilligersvergoeding.

Integratie in inhoudelijk beleid

De meeste personeelsleden zijn docenten. ECDF wil een thuis voor circusdocenten 

zijn en maakte daar dan ook een  gerichte doelstelling van in haar beleidsplan. Onder 

OD 3.1 wordt verteld over bijscholingsbeleid, teamwerking, evaluaties en begeleiding 

van jonge docenten.

Een andere doelstelling is ‘circus als verbindend platform’ (OD 2.2), waarin we 

uitgebreid spreken over vrijwilligersbeleid en ambities op dat vlak.

Historische evolutie

Jaar 
(februari)

Aantal contracten
Aantal 
voltijds 

equivalenten

Gemiddelde 
tewerkstellingsbreuk

2014 0 0 0/38

2015 5 1,75 13/38

2016 5 1,60 12/38

2017 7 3,10 17/38

2018 14 5,13 14/38

2019 16 5,71 14/38

2020 18 7,13 15/38



Ell Circo D’ell Fuego Beleidsplan 2021-202566 

Huidig personeelsbestand (februari 2020)

Naam

Tewerk-

stellings-

breuk

Functie Achtergrond

Joris 
Herweyers

30/38
Projectverantwoordelijke 

MOEF & docent
Orthopedagogie

Daan 
Yperman

23/38 Zakelijk verantwoordelijke
Handels-

wetenschappen

Alice 
Erlanger

19/38
Pedagogisch 

verantwoordelijke & docent
Dans (conservatorium)

Mieke 
Gielen

19/38
Beleidsmedewerker & 

docent

Lichamelijke 

opvoeding / FP

Lars 
Senders

19/38 Verantwoordelijke productie Artiest

Kaat 
Mortier

19/38
Verantw. personeel & extern 

educatief aanbod
Orthopedagogie

Arno 
Wauters

19/38
Artistiek verantwoordelijke 

& docent
Circus (ENC Montreal)

Maarten 
Wils

18/38 Docent Autodidact

Hanne 
Pandelaers

16/38 Docent FP

Jente 
Besters

13/38 Docent
Lichamelijke 

opvoeding / FP

Thomas 
Guillaume

12/38 Docent Autodidact

Mascha 
De Weirdt

11,5/38 Docent FP

Robrecht 
Hanssen

11,5/38 Docent FP

Ben 
De Vroey

11/38
Pedagogisch 

verantwoordelijke & docent

Lichamelijke 

opvoeding / FP

Therese 
Johansen

11/38 Docent FP

Mami 
Kitagawa

9/38
Verantwoordelijke rigging & 

docent

Handels-

wetenschappen

Katia 
Mortelmans

6/38 Docent Orthopedagogie

Anna 
Dirschauer

4/38 Docent FP
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Uitbreiding periode 2021-2025

Voor de komende beleidsperiode worden 2 nieuwe arbeidscontracten aangegaan om 

de doelstellingen te realiseren: een voltijdse (0,95 VTE) medewerker op communicatie/

administratie en een kinesist gedurende 1 dag per week. 

Daarnaast worden bestaande contracten (vooral van docenten) uitgebreid voor een 

totaal van 1,41 VTE om bijkomende beleidstaken uit te voeren:

Actie VTE
Combi 

VTE
Functie Type Profiel

A 1.2.11 0,50

0,95

Communicatie: 
verantwoordelijke

Nieuw 
contract

Opleiding in 
communicatie, 

ervaring in 
administratie, 

met sterk sociaal 
engagement om 

communicatie met 
vrijwilligers en ouders 
(uit kansengroepen) te 

verbeteren

A 1.3.04 0,25

Administratie: 
toeleiding 

naar financiële 
tegemoetkomingen

A 2.2.03 0,20
Vrijwilligers: 
coördinator

A 1.2.09 0,20 0,20

Blessurepreventie: 
medewerker 

bijscholing, advies, 
opvolging

Nieuw 
contract

Kinesist met 
specialisatie circus

A 2.1.02 0,60 0,60
Pedagogisch 

coördinator (2 x 
11,5u/w)

Uitbreiding 
2 bestaande 
contracten

Achtergrond in 
pedagogie met 

ervaring als 
circusdocent

A 2.1.03 0,47 0,47

Docent niveau 3: 
voorbereidingen 

en bijkomend 
engagement (3x 6u/w)

Uitbreiding 
3 bestaande 

contract
Ervaren docenten

A 1.2.06 0,14 0,14
Rigging: 

verantwoordelijke

Uitbreiding 
1 bestaand 

contract

Technisch profiel met 
ervaring in aerials

A 3.1.04 0,10 0,10
Info-platform 

docenten: beheer

Uitbreiding 
1 bestaand 

contract

Ervaren docent met 
interesse in IT

A 3.2.02 0,10 0,10

Zakelijke 
ondersteuning voor 

jonge artiesten (oud-
leerlingen)

Uitbreiding 
1 bestaand 

contract

Zakelijk profiel met 
voeling artistieke 

sector

Met de uitbreiding van bestaande contracten van docenten werken we toe naar almaar 

betere contracten voor onze docenten (A 3.1.01).
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KWALITEITSZORG

Kwaliteit meten en bijsturen

Aandacht voor kwaliteit en het meten ervan maakt deel uit van de dagelijkse 

organisatievoering.

Het is belangrijk om de kwaliteit ook georganiseerd te meten. ECDF zal daarvoor 

jaarlijks een ouder- en leerlingbevraging uitschrijven. Via NPS (Net Promoter Score) 

doen we een globale meting van de gevoelskwaliteit van deelnemers (of hun ouders). 

We gebruiken NPS omdat dit de beste methode is om objectief over de jaren heen 

te vergelijken in een snel evoluerende organisatie. Daarnaast stellen we een aantal 

gerichte vragen over onderdelen waar we aan werken (bvb. communicatie) om te 

onderzoeken of de genomen maatregelen ook de gewenste kwaliteitsverhoging 

veroorzaken. Zie ook OD 1.2.

Veiligheid meten en bijsturen

Zorg voor een veilige omgeving is essentieel voor een organisatie die inzet op 

doorgedreven acrobatie en techniekvernieuwing met jongeren. Een essentieel 

onderdeel in het veiligheidsbeleid van ECDF is het calamiteitenrapport. Het is een 

database waarin ongevallen en bijna-ongevallen worden opgenomen, op basis van 

verzekeringsdocumenten, meldingen van leerlingen/ouders en rapportering door 

medewerkers of vrijwilligers. Een veiligheidsteam met de veiligheidscoördinator  

(Wim Verheyen), pedagogische coördinatie (Alice Erlanger en Ben De Vroey), circus-

kinesist (Inne Verheyen) en circus-verpleegkundige (Famke Meurs) overlopen 

maandelijks de geregistreerde calamiteiten en evalueren voor elke registratie of de 

situatie vermeden kon worden en ondernemen daar indien mogelijk ook acties voor. 

Dat kan gaan van een aanpassing aan materiaal, het organiseren van een specifieke 

interne bijscholing, het team wijzen op bepaalde risico’s, tot een grondige evaluatie 

van een docent of het fundamenteel bijsturen van de didactiek indien nodig.

Er wordt in het bijzonder gelet op ernstige of herhaalde gelijkaardige incidenten.

Open staan voor feedback

Bovenstaande maatregelen zorgen er voor dat we kwaliteit pro-actief gaan meten en 

daar maatregelen aan koppelen.

Even belangrijk is het garanderen van een continu kader waarin deelnemers, ouders, 

klanten, medewerkers en vrijwilligers problemen of twijfels kunnen melden. Zo kunnen 

medewerkers makkelijk terecht bij bestuursleden, nodigen we ouders en leerlingen 

uit om vragen te stellen en feedback te geven via pedagogie@ecdf.be en letten we er 

op dat de API’s (Aanspreek Punt Integriteit) gekend en makkelijk bereikbaar zijn.
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INFRASTRUCTUUR

Ell Circo D’ell Fuego is actief op 7 locaties in de regio Antwerpen.

Op de meeste plaatsen huurt ECDF daarvoor een gymzaal die ze uitbouwt met 

aangepast materiaal.

De gloednieuwe hoofdlocatie (meeste leerlingen, specialisatielessen, opslag, bureaus) 

is SPRK in de wijk Antwerpen Dam.

In de komende jaren worden op die locatie heel wat investeringen gedaan om er 

een circuszaal met alle nodige faciliteiten van te maken (zie OD 1.2). De zaal wordt 

daarnaast ook beschikbaar gesteld aan artiesten.

GOED BESTUUR

Bestuursorgaan

In 2019 paste Ell Circo D’ell Fuego vzw haar structuur aan, conform de vernieuwde vzw-

wetgeving. In eenzelfde adem koos de organisatie een nieuw bestuur. Een ‘zelfbestuur’ 

door de trekkers van de organisatie werd vervangen door een panel van experten uit 

het netwerk van de organisatie. De organisatie zal in de komende jaren gebruik maken 

van hun expertise, ervaring en gezonde  afstand van de dagelijkse werking om beleid 

te bewaken, belangrijke beslissingen te begeleiden en problemen het hoofd te bieden.

De organisatie wordt geleid door Kiana Verschraegen, oud-leerling en advocaat aan 

de balie van Brugge.

Zij is de enige persoon in de organisatie die het Belgische wetboek even goed begrijpt 

als de bascule.
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Ze wordt bijgestaan door...

Dre Demet: socioloog en artistiek directeur van AG Culturele Instellingen Antwerpen 

(CIA). Hij was jarenlang bezieler van het festival Wintervuur en is een impactvolle speler 

in het stedelijk cultuurnetwerk. Circus, mode en barok zijn voor hem een levenswerk.

Jeroen Buytaert: ouder van leerlingen, maar bovenal het sociale gezicht van de wijk 

Antwerpen Dam (thuisbasis ECDF). Als buurtwerker voor Elegast vzw kent hij de buurt 

met haar uitdagingen en opportuniteiten als geen ander.

Jitsk Heyninck: oud-leerling en succesvol ondernemer. Eigenaar van Jitsk Chocolates 

in het hippe brouwerijcomplex van De Coninck en start-up consultant voor jonge 

ondernemers. Voor hem is een verantwoord zakelijk beleid een evidentie.

Roel Camps: één van de oprichters van ECDF, maar nu vooral Expert Participatie voor 

het departement Jeugd van de Stad Antwerpen. Hij kent niet alleen alle details van het 

Antwerpse jeugdbeleid, maar onderzoekt ook wat jongeren nu écht willen.

Wietse Vermeulen: creatief en sociaal ondernemer. Oprichter van het VAK-atelier 

(Verenigde Antwerpse Knutselaars) en trekker van de Borgerhoutse Reuzenstoet. Hij is 

actief als organisator voor Ringland en richtte eerder de burgerbeweging ‘Plan A’ op. Hij 

combineert als geen ander sociaal engagement met creativiteit en ondernemerschap.

Externe expertise en audits

ECDF is een kleine organisatie met een beperkte overhead. Daarom is het van groot 

belang om een beroep te doen op externe expertise in bepaalde domeinen om de juiste 

kennis en tools in huis te hebben.

Op vlak van veiligheid werkt ECDF samen met Sensoa vzw (integriteitsbeleid), Ansul 
(advies en onderhoud uitrusting brandpreventie en –bestrijding) en AIB Vinçotte 

(advies en keuringen rigging).

Fiskodata is consultant in boekhouding en fiscaliteit, met een vergaande 

expertise binnen de sector. Andere klanten zijn onder andere MiramirO vzw en 

Kunstenfestivaldesarts vzw. De boekhouding ondergaat jaarlijks een externe audit.

Aspex ondersteunt ECDF op vlak van IT en Vanbreda Risks & Benefits reviseert  

jaarlijks de risico’s versus verzekeringen en controleren grote contracten op 

risicodekking. Met al deze partners bouwt ECDF aan een duurzame relatie, waarbij  

ze ECDF goed leren kennen en advies op maat kunnen aanbieden.
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Transparantie en duidelijke afspraken

ECDF is een transparante organisatie en werkt waar mogelijk met duidelijk 

afsprakenkaders:

 ▼ Een ethische code voor alle medewerkers en vrijwilligers maakt duidelijk hoe  

   de organisatie staat tegenover grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme en  

   discriminatie. De ethische code schetst het bijkomend ethisch kader waarbinnen  

   onze medewerkers moeten handelen.

 ▼ Personeelsleden bespreken (en tekenen) jaarlijks een afsprakennota, die  

   aanvullend is op hun contract. Daarin duiden we de medewerkers op een reeks  

   rechten (bijscholingen, ondersteuning, betaalde voorbereidingen, etc.) en  

   plichten (aanwezigheid op teamvergaderingen, begeleiding van jonge docenten,  

   etc.). De afsprakennota heeft een vaste standaard, maar wordt inhoudelijk  

   aangepast in overleg met de medewerkers.

 ▼ Een uitgebreide financiële analyse wordt jaarlijks voorgelegd aan het  

   Bestuursorgaan en ter beschikking gesteld van beleidsmedewerkers, subsidiënten  

   en de Rechtbank van Koophandel.

COMMUNICATIE

Doelgroepen en communicatiekanalen

 

DOELGROEPEN

TYPE COMMUNICATIE

KANALEN

STURING

Medewerkers 
en vrijwilligers

Regelmatige 
vergaderingen

Leerlingen
en ouders

Pedagogische coördinatie
Vrijwilligerscoördinatie

Communicatie-
verantwoordelijke

Informatief Wervend

Netwerk /
sympathisanten

Potentiële
leerlingen

Mondelingen 
comm. docenten

Promotioneel
drukwerk

Advertenties
(online/offline)

Gerichte mails

Nieuwsbrief

Website en sociale media

Interactieve
mailinglijst
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Nieuwe acties ter bevordering van de communicatie

Uit stakeholdersbevraging kwam duidelijk naar voor dat communicatie een zwakte 

is in het beleid van ECDF in de afgelopen jaren. Doorheen het beleidsplan werd dit 

behandeld en kwamen een reeks acties naar voor:

A 1.2.11
Communicatie – Indiensttreding extra 0,5 VTE administratie en 

communicatie

A 1.2.12
Communicatie – Verbetering van de communicatiekanalen: nieuwe site 

en communicatieplan

A 1.2.13
Communicatie – Verbetering van de doorstroom van informatie via 

docenten: onderzoek, overleg en bijsturing

FINANCIËN

Evolutie en stabiliteit

Hoewel Ell Circo D’ell Fuego in de afgelopen 15 jaar nooit over noemenswaardige 

structurele overheidssteun beschikte, slaagde de organisatie er in een financieel 

stabiele werking uit te bouwen.

 

We merken op dat het vermogen de afgelopen 3 jaar stabiel is en dat inkomsten en 

uitgaven de laatste jaren gelijklopen. Indien ECDF wil investeren in bijkomend (of 

verbetering van) beleid zal ze daarvoor moeten rekenen op overheidssteun.

€ 700.000

€ 600.000

€ 500.000

€ 400.000

€ 300.000

€ 200.000

€ 100.000

€ -

Financiële kerncijfers Ell Circo D’ell Fuego vzw, 2016-2019

2016 2017 2018 2019

 € 28.919,24Vermogen € 149.325,68 € 173.152,84 € 169.725,20

 € 380.511,21Inkomsten € 577.768,91 € 517.552,32 € 624.776,85

 € 366.602,77Uitgaven € 457.362,47 € 493.725,16 € 628.204,49

 € 40.396,22Schulden € 25.794,53 € 36.256,76 € 11.935,99
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Vraag aan de Vlaamse Overheid

Ell Circo D’ell Fuego vraagt geen middelen om haar bestaande structuur te  

onderhouden, maar vraagt middelen om de volgende stappen te zetten richting 

professionalisering, kwaliteit, vernieuwing en veiligheid.

ECDF ondersteunen is dus niet ‘in stand houden’, maar is ‘investeren’ in beleid, 

gebouwd op een stabiele basis.

ECDF vraagt de Vlaamse overheid een jaarlijkse ondersteuning van 179.069,76 euro. 

Investeringstabel Circusdecreet acties beleidsplan 2021-2025

Die vraag is volledig gestoeld op de vernoemde acties in het beleidsplan. Een 

investeringstabel in bijlage geeft een overzicht van de voorziene kosten per actie.

Meerjarenbegroting 2021-2025

Zie bijlage.


