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VOORWOORD



Voor de ganse culturele sector zijn het ongetwijfeld speciale jaren. Ook voor Ell 
Circo D’ell Fuego had de coronapandemie een stevige impact. De onzekerheid bij 

deelnemers, publiek en medewerkers was constant voelbaar. De voorzichtigheid die 
we aan de dag moesten leggen, werkte soms remmend. Maar de pandemie schepte 
onverwacht ook kansen en unieke ervaringen. Gek genoeg waren dat heel vaak 
ervaringen waarin diepgaande uitwisselingen centraal stonden.

Zo begon Project-C als een video-uitwisseling in tijden van corona, tussen jongeren van 
drie circusateliers. Het project mondde uit in de eerste bovenlokale jongerenproductie 
in Vlaanderen. Samen met drie sectororganisaties bundelden we ervaringen rond 
circus als middel in een kleine publicatie. En met MAD On Tour waren we te gast in 
heel wat Vlaamse ateliers. We kunnen dus wel stellen dat 2021 voor ECDF hét jaar van 
de uitwisseling en de samenwerking was. Ondanks, of misschien wel net omwille van, 
corona. 

2021 was voor ECDF ook het eerste jaar van structurele erkenning door de Vlaamse 
overheid. De mogelijkheden die daarmee gepaard gingen, werden ten volle benut. De 
professionalisering van de werking kende opnieuw een enorme boost. We timmerden 
hard verder aan een meer efficiënte, veilige en communicatief sterke organisatie.
Ell Circo D’ell Fuego is intussen een mooi huis voor ruim 1.000 leerlingen, 19 per-
soneelsleden, een 30-tal docenten, tientallen artiesten, buurtbewoners en deelnemers 
aan doelgroeptrajecten.

Een uitdaging voor de toekomst blijft de continue zoektocht naar en ontwikkeling 
van kwalitatieve en toekomstgerichte locaties waar de werking verder kan groeien. 
Maar ook de omschakeling naar een organisatie met een grotere diversiteit, een beter 
uitgewerkt vrijwilligersbeleid en een stabieler juridisch kader rond sectorveiligheid 
zijn werven waar we in 2022 mee aan de slag gaan.

Foto: première Project-C in  
De Singel, november 2021,  
Patrick Lemineur



SD 1 - ONTDEK CIRCUS,
WIE JE OOK BENT  



Organiseren van circusworkshops op Antwerpse pleintjes

Ondanks corona, gaf Ell Circo D’ell Fuego het voorbije jaar 940 uur workshop circus op 
Antwerpse pleintjes. Als we er van uitgaan dat we gemiddeld 15 deelnemers per uur 
workshop bereiken, dan kunnen we stellen dat we ruim 14.000 kinderen en jongeren 
op deze manier bereikt hebben. De pleinwerking is de meest laagdrempelige manier 
om een heel diverse groep kinderen en jongeren te bereiken en in contact te brengen 
met circus.

 

Fantastic Flying Fuegos: optimalisatie logistiek en promotie

Toeren met de vliegende trapeze is een hele onderneming. Om dat vlotter te doen, 
beoogden we een optimalisatie van de logistiek: een betere setup, aankoop flight-
cases, etc. De uitvoering van die optimalisatie is uitgesteld tot 2022. Dat gebeurde 
na teamoverleg, gezien de noodzaak voor 2021 beperkt was. Veel boekingen werden 
immers geannuleerd o.w.v. corona. In 2021 stonden de Fantastic Flying Fuegos een 
week lang op Zomer van Antwerpen en op Plein Plezier. Er werd geïnvesteerd in beter 
promotiemateriaal. Dat leidde onder andere tot DEZE PROMOVIDEO. 

Die leverde alvast enkele bevestigde data op voor 2022 op de festivals Plein de Cirque 
(Turnhout), Zomer in het Park (Lier), Reuze Feest (Nieuwpoort) en Theater Aan Twater 
(Boom).

OD 1.1 ERVAAR CIRCUS: ZIEN ÉN DOEN

Foto: pleinwerking, 
augustus 2021, Jasper 
Léonard

https://www.youtube.com/watch?v=u40KVnY5zPo


VERBETERING LOGISTIEK VOOR EXTERNE WORKSHOPs 

Het afgelopen jaar werden heel wat inspanningen geleverd om de logistiek van externe 
workshops te optimaliseren: zo werd er onder andere op maat van onze bestelwagen 
een heus circusparcours gemaakt.

Foto: mobiel circus-
parcours, augustus 2021, 
Jasper Léonard

OD 1.2 EEN LAAGDREMPELIG EN IJZERSTERK EDUCATIEF BASISAANBOD

Laagdrempelig aanbod: opstarten familiedagen

Op zondag 21 november organiseerde ECDF haar eerste familiedag. Het is een moment 
waarop de buurt en de leerlingen samen uitgenodigd worden, ongeacht hun ervaring, 
hun leeftijd of de locatie waar ze les volgen. 200 deelnemers waren aanwezig. Ze volgden 
workshops, genoten van optredens, leerden elkaar kennen aan de hand van spelletjes, 
maakten kennis met circustechnieken die ze nog niet kenden en kregen uitgebreid de 
tijd om met andere leerlingen, ouders en docenten te spreken. De komende jaren zal dit 
concept verder uitgebouwd worden.

Veiligheid: jaarlijkse verhoging materiaalbudget voor snellere 
vernieuwing rigging-materiaal

Het jaarlijks materiaalbudget werd opgetrokken van 10.000 euro tot 15.000 euro.

Veiligheid: afsluiten raamcontract consultancy en jaarlijkse keuringen 
materiaal

ECDF nam samen met het Circuscentrum het initiatief om een jaarlijkse keuring te 
organiseren op sectorniveau. Daarvoor werd een contract afgesloten met de erkende 



keuringsfirma ACA. Op 29 juli voerde ACA de jaarlijkse keuring van het materiaal uit. 
Ruim 547 stuks materiaal werden gekeurd. In het kader van transparantie mbt ons 
veiligheidsbeleid maken we het keuringsverslag ook publiek beschikbaar via DEZE 
LINK. 

Veiligheid: indiensttreding kinesist voor blessurepreventie, bijscholing 
docenten en advies beleid

Inne Verheyen startte per 1 januari bij Ell Circo D’ell Fuego. Als kinesist staat ze 
het beleidsteam bij wat betreft blessurepreventie en doorstroombeleid. Met haar 
aanstelling volgden tal van acties: er is momenteel een analyse van elk geregistreerd 
ongeval, eventueel gevolgd door aanbevelingen. Leerlingen in een doorstroomtraject 
die minstens 6u/week acroles volgen kregen een preventieve screening om mogelijke 
blessures te vermijden en er werd een bijscholing opgezet voor docenten rond 
blessurepreventie.

Infrastructuur: jaarlijkse investeringen hoofdlocatie i.h.k.v. kwaliteit, 
techniekvernieuwing en flexibiliteit ruimte

Zoals voorzien werd in 2021 de bouw van de trampoline wall gerealiseerd. De investering 
bedroeg 30.696,80 euro, afgeschreven op 5 jaar. De werken werden uitgevoerd door 
Gigant Stage Building (NL) en Dima Sports (FR). De realisatie van de trampoline wall 
opent tal van mogelijkheden voor een techniek die in Vlaanderen nauwelijks of niet 
wordt beoefend. ZIE OOK: TECHNIEKVERNIEUWING

Foto: trampoline wall in 
gebruik, RIchard De Nul

https://portal.acavzw.be/qr?id=1f313182-4ca8-4e73-911b-d392959f1c91
https://portal.acavzw.be/qr?id=1f313182-4ca8-4e73-911b-d392959f1c91


Communicatie: indiensttreding communicatieverantwoordelijke

Na toekenning van de middelen uit het Circusdecreet startte ECDF een procedure 
op voor indiensttreding van een communicatieverantwoordelijke. De sollicitatie 
gebeurde in 2 rondes: zo’n 40 kandidaten dienden een schriftelijke pitch in (grafisch 
onderbouwde voorstelling van de kandidaat). Het kernteam van ECDF selecteerde 
daaruit 8 kandidaten die tijdens een mondeling gesprek verschillende assessments 
kwamen toelichten voor een (deels externe) jury. Op 1 februari startte Wenke Mast 
als communicatieverantwoordelijke bij Ell Circo D’ell Fuego. Wenke werkte voordien 
11 jaar op de dienst communicatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen (KMSKA).

Communicatie: vernieuwing huisstijl, site en communicatieplan

Op basis van een uitgebreide research stelde de communicatieverantwoordelijke  een 
longlist van 18 communicatiebureaus op die in aanmerking kwamen voor de visuele 
rebranding van Ell Circo d’Ell Fuego. In samenspraak met de artistiek verantwoordelijke 
werden 5 bureaus weerhouden. Hen werd gevraagd om aan de hand van een moodboard  
en een uitgebreide opdrachtomschrijving een inhoudelijke pitch en een offerte op te 
maken voor de vernieuwing van de huisstijl en website. Het gaat om Verve Agency, Tom 
Tosseyn, Kern02 & Moodsoup, We Make en Marijn Carton. 

Na de pitch en enkele follow-up gespreken werd beslist om vanaf 2022 in een traject te 
stappen met We Make, met als doel de realisatie van een nieuwe huisstijl en website 
tegen het najaar van 2022.

Foto: enkele elementen 
uit de pitch van We Make



Toeleiding: verderzetten doelgroepwerkingen in Boom en de wijken 
Antwerpen Luchtbal en Dam

De bestaande doelgroepwerkingen in de wijken Antwerpen Luchtbal en Dam draaiden 
tijdens 2021 op volle toeren. In Boom werd op vraag van het lokale bestuur gepauzeerd 
o.w.v. het hoge aantal coronabesmettingen in de gemeente. De heropstart nadien 
verliep erg moeizaam. Veel kinderen en jongeren vonden de weg naar circus niet terug. 
De bedoeling is om in 2022 enkele laagdrempelige weken rond circus op te zetten in 
Boom, in de hoop opnieuw meer deelnemers te bereiken.

Toeleiding: opstarten open buurtmomenten Antwerpen Dam

Sinds januari kunnen kinderen en jongeren uit de wijk wekelijks terecht op de Open 
Buurtmomenten. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar is dat op donderdag. Voor kinderen 
en jongeren vanaf 10 jaar op vrijdag. De eerste weken waren er weinig deelnemers, 
maar na extra inspanningen op vlak van communicatie (door ECDF en partners) 
begonnen de Open Buurtmomenten aan populariteit te winnen. Momenteel zijn de 
Open Buurtmomenten wekelijks volzet. Op donderdag werd ook een extra docent 
ingeschakeld om meer kinderen te kunnen verwelkomen. De Open Buurtmomenten 
zijn een laagdrempelige schakel tussen de buitenwerking (pleintjes en doel-
groepwerkingen) en de structurele werking.

Inclusie: uitbreiding administratie voor begeleiding bij het bekomen van 
compensaties lesgeld

Leerlingen met recht op een verhoogde tegemoetkoming kunnen in Antwerpen op 
verschillende manieren compensaties verkrijgen. Zo kan het lesgeld tot een absoluut 
minimum beperkt worden (50 euro i.p.v. 210 euro voor een standaard les).
Administratief is het echter niet vanzelfsprekend om alle mogelijkheden optimaal te 
benutten. Zeker voor mensen met een beperkte scholingsgraad of een anderstalige 
achtergrond. Thomas Guillaume werd 7,5u/week in dienst genomen om de adminis-
tratie te versterken, met de specifieke taak om leerlingen en ouders met verhoogde 
tegemoetkoming optimaal te begeleiden in het bekomen van alle compensaties waar 
ze voor in aanmerking komen. 

OD 1.3 CIRCUS IN EEN GROOTSTEDELIJKE CONTEXT



SD 2 - ONTWIKKEL:  
CIRCUS als middel 



Uitbreiding pedagogische coördinatie

De pedagogische coördinatie werd uitgebreid van 19u naar 38u. Die verhoging 
resulteert in een betere begeleiding van docenten, een uitgekiend bijscholingsbeleid 
en kwalitatievere behandeling van moeilijkheden binnen de educatieve werking.

Project-C: jongerenproductie I.S.M. met Circusplaneet en Zonder Handen

Wat startte als een idee om samen een cabaretavond te organiseren, om elkaars 
werking beter te leren kennen, mondde uit in een stevige jongerenproductie: Project-C. 
In volle coronaperiode zetten we in op digitale uitwisseling. Leerlingen van verschil-
lende ateliers wisselden video’s uit binnen enkele uitgewerkte concepten. Het eerste 
deel van het proces werd begeleid door choreograaf Mohamed ‘Benfury’ Benaji 
(Eastman) en de videomakers van Double Take Cinematic Circus. In een tweede fase 
kwamen de leerlingen samen tijdens 3 residentieweekends (in Antwerpen, Brussel en 
Gent). Ze bouwden samen aan een voorstelling in  een regie van Dahlia Pessemiers 
Benamar en Sandra Delgadillo. In DEZE VIDEO kan je een kijkje achter de schermen 
nemen. 

Het resultaat werd op volgende momenten gepresenteerd aan het publiek:
6 november 2021 speelde Project-C in De Singel, Antwerpen
22 december 2021 speelde Project-C in Bronks, Brussel
29 januari 2022 speelde Project-C in de Circuskerk, Gent

OD 2.1 CIRCUS ALS ONTWIKKELINGSPROCES VOOR JONGEREN

OD 2.2 CIRCUS ALS VERBINDEND PLATFORM

Foto: première Project-C, 
november 2021, Patrick 
Lemineur

https://youtu.be/IgSwY28P7Xw


Het werd een fantastische samenwerking tussen Circusplaneet, Zonder Handen en 
ECDF, die in de komende jaren ongetwijfeld opnieuw herhaald zal worden. Het project 
kende bijkomende financiering vanuit de Vlaamse Overheid (Polsslag Brussel), de 
stad Antwerpen en het Koningin Mathildefonds. Er werden 24 leerlingen, 4 docenten 
en (door corona beperkt tot) 600 toeschouwers bereikt.

IMPACT. Vier CASE REPORTS UIT HET CIRCUSEDUCATIEVE VELD

De afgelopen jaren werkte ECDF aan MOEF, een werktoeleidings- en activeringstraject 
voor jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Circus werd tijdens het 
project ingezet om op subtiele of uitdrukkelijke manier specifieke competenties 
te versterken: zelfvertrouwen, groepsdynamiek, structuur, vertrouwen, stiptheid, 
presentatietechnieken, etc. Op die manier volgden 959 jongeren een intensief traject.
ECDF wilde, naar het einde van dit project toe, de opgedane ervaring capteren en delen.
Daarvoor nam ECDF het initiatief om samen met Woesh, Circusplaneet en Zonder 
Handen de publicatie ‘Impact!’ te schrijven. De publicatie werd gedrukt in 350 
exemplaren en is ook online beschikbaar via DEZE LINK.

OD 2.3 CIRCUS ALS TOOL VOOR COMPETENTIEONTWIKKELING

Foto: coverbeeld  van de 
publicatie IMPACT, 
september 2021

https://www.ecdf.be/impact


Tarmak (voorheen gekend onder de werktitel ‘Camp Hope’)

In samenwerking met Circusplaneet, KU Leuven, Family Justice Center en Stad 
Antwerpen ging ‘Tarmak’ in 2021 van start. Het project loopt minstens 3 jaar en zal 
onderzoek doen naar methodiek om aan de hand van circus HOOP-versterkend te 
werken bij kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn van intrafamiliaal 
geweld. Dat zal gebeuren aan de hand van wetenschappelijk onderzoek en monitoring 
van enkele pilootprojecten: vakantiekampen en lesreeksen voor kinderen en jongeren 
uit de doelgroep. Voor het project – met een kostprijs van zo’n 300.000 euro – werd 
specifieke financiering gevonden bij de Vlaamse Overheid (Bovenlokaal Cultuurbeleid), 
Stad Antwerpen (departement Welzijn), Nationale Loterij en Nike Community Impact 
Fund.

In het eerste jaar werd gewerkt aan de toeleiding, het kader waarbinnen het onderzoek 
zal gebeuren, het vastleggen van de methodiek, het doelgroepgericht bijscholen van 
een poule begeleiders en de praktische omkadering van de vakantiekampen (locaties, 
catering, transport, materiaal, …). In de herfstvakantie van 2021 vond ook het eerste 
pilootkamp plaats, in Antwerpen. Het was een stevige, maar boeiende ervaring voor het 
hele team, die een mooie basis legt om op verder te bouwen, de methodiek te verfijnen 
en data te verzamelen voor het onderzoek. De kinderen en jongeren beleefden alvast 
een fantastische en waardevolle week!

Foto: werkbladen eerste 
Tarmakkamp, november 
2021



SD 3 - ONDERNEEM:  
‘CIRCUS LEVEN’ 



Groei naar voltijdse tewerkstelling hoofddocenten          

Op de sociale balans lezen we een stijging van de gemiddelde tewerkstellingsbreuk 
van 0,43 (2020) naar 0,50 (2021). Dat is een stijging van 16%. Het is de bedoeling in 
de komende jaren verder te bouwen aan duurzame arbeidscontracten voor circus-
docenten en medewerkers. We doen dat onder andere door uren van circusdocenten 
aan te vullen met andere taken binnen de organisatie. Zo startte Thomas Guillaume 
dit jaar als medewerker administratie en startte Jente Besters als preventieadviseur, 
aanvullend op hun contracten als docent.

Ontwikkeling online platform en infodatabase voor docenten

Er werd een platform ontwikkeld waarop informatiedeling en -beheer voor docenten 
(onder contract, vrijwilligers of zelfstandigen) mogelijk wordt. Elke docent heeft een 
unieke login.

Na inloggen kan elke docent:
Contactgegevens van collega’s opzoeken
Zijn of haar persoonlijk dossier raadplegen:

Contract(en)
Loonfiches
Afsprakennota’s
Attesten gevolgde bijscholingen
Evaluaties

Algemene informatie raadplegen:
Beleidsplan
Circopedia (een encyclopedie aan oefeningen, technieken en spelletjes)
Corona protocols
Bijscholingen: hand-outs van presentaties of werkdocumenten
Sjablonen voor lesvoorbereidingen
Informatie en richtlijnen m.b.t. veiligheid
Verslagen trainersvergaderingen

OD 3.1 EEN THUIS VOOR CIRCUSDOCENTEN

Foto: screenshot online 
platform voor docenten



Opzetten open ruimte voor artiesten

Tijdens daguren zet ECDF haar zaal gratis open voor artiesten. Dankzij de goed 
uitgewerkte infrastructuur zagen we een enorme toename in het aantal artiesten dat 
gebruik maakt van de zaal.

 
Op die manier wordt de hoofdlocatie van ECDF een plek waar er een enorme 
kruisbestuiving plaatsvindt tussen jonge, beginnende artiesten zoals jongeren 
in doorstroomtrajecten of studenten aan hogescholen en gevestigde waarden. 
Zo werd de zaal onder meer gebruikt door Cie. XY, Cirque Le Roux, A 2 Mètres, Les 
7 Doigts, Collectif Malunés, Vilja Duo, Arte Algo, Moving Fire Arts, Air Elegance, Nils 
Valkenborgh en verschillende artiesten die werkzaam zijn bij Cirque du Soleil. 

Zakelijke ondersteuning van jonge artiesten

In de loop van 2021 voorzag ECDF opnieuw heel wat jonge artiesten in zakelijk advies, 
hulp bij het uitwerken van hun communicatiestrategie, ondersteuning bij opstart 
van hun juridische structuur of het aanboren van nieuwe financiering. Het ging onder 
meer om:

Jason Van Lith
Opstart en begeleiding administratieve verplichtingen vzw De Ontgoocheling
Begeleiding bij opmaak projectbegroting
Toeleiding naar boekingskantoren
Nazicht en feedback subsidiedossier ‘L’Histoire du Chapelier’ 
(Circusdecreet, erkend)
Begeleiding uitwerken communicatiestrategie

Jakobe Geens en Margot Jansens
Begeleiding bij opmaak projectbegroting
Nazicht en feedback subsidiedossier ‘BLOOT’ (Kunstendecreet, erkend)

OD 3.2 EEN OPEN HAVEN VOOR JONGE ARTIESTEN

Foto: screenshot van de 
zaalkalender



Jesse Huygh
Opstart en begeleiding administratieve verplichtingen vzw A 2 Mètres

Compagnie That’s It
Begeleiding administratieve verplichtingen vzw Compagnie That’s It
Advies i.h.k.v. verdere professionalisering zakelijk beleid (personeel, 
boekhouding, communicatie)

’t Zoonlief Collectief
Begeleiding administratieve verplichtingen vzw ’t Zoonlief Collectief
Begeleiding bij opmaak projectbegroting ‘Cirkelgewelf’
Toeleiding naar financiering ‘Pour Toi Erik’ (Activiteitenpremie, erkend)
Begeleiding bij opmaak projectbegroting ‘Pour Toi Erik’
Begeleiding uitwerken communicatie ‘Pour Toi Erik’

TECHNIEKVERNIEUWING

Techniekvernieuwing is al jaren een paradepaardje van ECDF. In het verleden intro-
duceerden we technieken als rhönrad en cyr wheel in Vlaanderen. Ook technieken zoals 
bascule en Chinese mast, die intussen wijd verspreid zijn, kenden een enorme boost in 
het Vlaamse circuslandschap sinds ECDF ze op een laagdrempelige en veilige manier 
aanbiedt. In ons beleidsplan 21-25 zetten we hier verder op in, onder meer met de 
technieken vliegende trapeze, trampoline wall en swinging rings.

Extra lessen vliegende trapeze werden in 2021 opgestart. Momenteel volgen 40 leerlingen 
op wekelijkse basis de specialisatieles vliegende trapeze (2u/week). Via de initiatie- en 

Foto: repetitie voor-
stelling Jason Van Lith, 
november 2021, Jasper 
Léonard

OD 3.3 EEN PIONIER VOOR CIRCUS IN VLAANDEREN



demonstratiegroep Fantastic Flying Fuegos bieden we de techniek ook aan een heel 
breed publiek aan. Een aankoop van de eerste grote vliegende trapeze in Vlaanderen 
(‘grand volant’) staat in deze beleidsperiode nog steeds op het programma.

Daarnaast bouwde ECDF een heuse trampoline wall. Er kwamen bijscholingen voor 
docenten, zodat de techniek veilig beoefend kan worden met leerlingen. Daarnaast 
bood de trampowall ook voor professionele artiesten heel wat mogelijkheden. Zoals 
DIT TRAININGSFILMPJE van Jorn De Laender goed aantoont.

MAD (voorheen gekend met werktitel ‘Acrobat Circusfest’)

MAD Festival is een organisatie van Kunstenlab (Stad Antwerpen) en Ell Circo D’ell 
Fuego. Het vloeit voort uit de festivals Wintervuur en Acrobat. Bedoeling was om een 
eerste editie te organiseren in 2021 en een tweede editie in de eerste dagen van 2022. 
Beide edities konden niet doorgaan o.w.v. coronabeperkingen. De partners besloten wel 
om MAD On Tour te organiseren. Ook de residenties gekoppeld aan het festival gingen 
door. In de week voor MAD was er een onderzoekslabo van Femmes De Crobatie en een 
residentie van Pa(s)tatrak. Pa(s)tatrak is een collectief van zes leerlingen die dit jaar 
afstuderen aan CNAC (Châlons), en waarvan er drie oud-leerlingen zijn van ECDF. Op het 
einde van hun residentie toonden ze een work in progress, die we via een livestream 
beschikbaar hebben gesteld voor alle vrijwilligers van MAD Festival.

In het voorziene festivalweekend trokken de trainers van MAD Festival naar zeven 
Vlaamse en een Brussels circusatelier. In plaats van op één locatie 250 jonge acrobaten 
te verzamelen, trokken we naar acht steden om daar telkens aan een 30-tal jongeren 
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en volwassenen workshops te geven. Het project was ook online te volgen via de 
livestream. Afsluiten deden we met een optreden van Ward Mortier en Gianna Vincenza 
(Be Flat & Tripotes).

Op zoek naar een gedragen veiligheidskader in de sector

We spraken reeds over veiligheid binnen onze organisatie. Er is echter nog een heel 
luik dat we beter als sector aanpakken: de competenties rond veiligheid versterken, 
het ontwikkelen van een aantal sectorspecifieke procedures en standaarden die 
de veiligheid en rechtszekerheid van de betrokken 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 preventieplanning te doen.

ECDF wil, samen met Circusplaneet en Circuscentrum, hard aan de kar trekken om 
hier als sector verder in te groeien. Via Circuscentrum werd er  financiering gevonden 
bij VIVO. Met die middelen werd een consultant (Plan A Preventie) aangesteld. De 
opdrachthouder bracht de veiligheidssituaties in verschillende ateliers in kaart en 
deed een reeks aanbevelingen naar de sector toe. Er kwam ook een gezamenlijke 
engagementsverklaring om in de komende jaren enkele specifieke punten aan te 
pakken.

Het blijkt echter moeilijk om ‘als sector’ tot een gedragen plan te komen en samen 
concrete impactvolle acties uit te werken. De betrokken organisaties zijn erg 
verschillend in grootte, niveau van professionalisering en de mate waarin ze een 
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uitgewerkt preventiebeleid hebben. Daarnaast blijkt dat ook de organisaties die wel 
een uitgewerkt preventiebeleid hebben, soms een fundamenteel andere visie hebben 
over de manier waarop ze tot een veiligere omgeving voor deelnemers en medewerkers 
willen komen. Dat maakt dat er op korte termijn weinig concrete acties voortvloeien uit 
de inspanningen die op dat vlak geleverd zijn op sectorniveau.

Het wordt voor ECDF belangrijk om het preventiebeleid op eigen tempo verder te 
ontwikkelen en zich niet te laten afremmen, maar tegelijk is het belangrijk om 
uitwisseling met de sector te behouden rond dit thema. Daarenboven zijn er enkele 
aspecten, zoals overleg met de overheid rond een veiligheidskader, die enkel mogelijk 
zijn op sectorniveau. We blijven dus inspanningen leveren om als sector stappen te 
zetten die we als organisatie noodzakelijk achten.

Openstellen en promoten jaarlijkse materiaalkeuring voor DE sector

We spraken eerder al over het afsluiten van een raamcontract met de erkende 
keuringsinstantie ACA. Tijdens de jaarlijkse keuring van het ECDF-materiaal deden we 
ook een test met Vilja Productions, een lokaal circusgezelschap. Ook hun materiaal 
werd gekeurd. Wegens de groepering is dit erg kostenefficiënt. Vanaf 2022 willen we die 
keuring gaan promoten bij artiesten en kleine gezelschappen uit de regio, om op die 
manier meer materiaal in de sector gekeurd te krijgen en te vermijden dat artiesten of 
zelfstandige docenten alle opstartkosten moeten betalen voor de keuring van slechts 
enkele onderdelen.

BIC Safety: bijscholingsaanbod rond veiligheid voor sectorprofessionals

In 2021 werd er hard gewerkt aan het opzetten van een bijscholingsaanbod rond 
veiligheid voor sectorprofessionals. In samenwerking met Locorotondo en het Vlaamse 
Kruis en met financiering van Circuscentrum werkte ECDF in 2021 aan de ontwikkeling 
van een cursus Bedrijfshulpverlener voor de circussector. 

De cursus zal in 2022 voor het eerst gegeven worden en is bedoeld voor werknemers 
uit de sector (artiesten, docenten en administratie). De opleiding bestaat uit 4 uur 
blessurepreventie (gegeven door onze huiskinesist Inne Verheyen) en 16 uur EHBO 
(gegeven door Het Vlaamse Kruis), toegespitst op ongevallen die eigen zijn aan de 
sector. Zo wordt bijvoorbeeld het wettelijk verplichte onderdeel ‘eerste hulp bij contact 
met chemische reagentia’ tot een minimum beperkt, maar wordt het onderdeel ‘eerste 
hulp bij een breuk’ uitvoerig behandeld en toegespitst op de praktijk van ons werkveld. 
Deelnemers krijgen nadien een officieel attest ‘Bedrijfshulpverlener’, verstrekt door 
Het Vlaamse Kruis. Op die manier voldoen de organisaties ook aan de wettelijke 
verplichtingen op dat vlak. Bij de ontwikkeling van de cursus komt ook de publicatie 
van een handboek op maat. Circuscentrum financiert het grootste deel van de 
ontwikkeling van de cursus. De organisatie Podiumkunsten.be zal de deelnamegelden 



financieren voor werknemers uit PC304 (de meeste erkende compagnies, erkende 
festivals, erkende werkplaatsen en ECDF).

Er wordt, in samenwerking met Circus Marcel en Circuscentrum, eveneens gewerkt aan 
een herhaling van de cursus circusrigging. Die zal vanaf 2023 sectorbreed uitgerold 
worden, eveneens met artiesten, technici en docenten als doelgroep.

Voor de gezamenlijke ontwikkeling en brede uitrol van een cursus ‘psychosociale tools 
voor circusdocenten’ is het nog even wachten op een gezamenlijke visie op de manier 
waarop de circuseducatieve sector hier moet evolueren. Circuscentrum plant op dat 
vlak verschillende acties die daartoe moeten leiden. ECDF zal in tussentijd (eventueel 
met geïnteresseerde partners) verder werken aan een vormingsaanbod voor docenten 
die enkele handvaten aanreikt om sterker te staan in bepaalde situaties. We denken 
dan aan de opleiding rond grensoverschrijdend gedrag, die we nu al tweejaarlijks laten 
geven door Sensoa en een opleiding Signaaldetectie, door het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling.



BEGELEIDEND KADER



Kwaliteitszorg

Met behulp van een jaarlijkse ouder- en leerlingenbevraging meten we enkele indica-
toren, die ons een inzicht geven in de kwaliteit van ons aanbod, onze administratie 
en onze communicatie. Aan de hand van een kwantitatieve meting bekijken we de 
evolutie van de indicatoren doorheen de tijd. Aan de hand van tekstuele feedback in de 
bevraging, worden ouders en leerlingen getriggerd om heel specifieke opmerkingen, 
bedenkingen of ideeën mee te geven. De analyse van de bevraging is in bijlage te vinden.

SAMENWERKING BINNEN DE SECTOR

Samenwerken zit in het DNA van Ell Circo D’ell Fuego en loopt dan ook als een rode 
draad doorheen ons beleidsplan. Dit jaar realiseerden we zowel grote als kleine sa-
menwerkingen binnen de sector.

In het kader van ‘Project C’ werkte ECDF intensief samen met Circusplaneet en 
Zonder Handen. Jongeren van de drie organisaties wisselden ervaringen uit, 
inspireerden elkaar, creëerden samen en presenteerden hun creatie in hun drie 
thuissteden.

Met Circusplaneet werkt Ell Circo D’ell Fuego gedurende minstens 3 jaar aan 
‘Tarmak’ (voorheen onder werktitel ‘Camp Hope’). Andere partners in het project 
zijn Family Justice Center, KU Leuven en Stad Antwerpen.

Met Circuscentrum en Circusplaneet werkte ECDF aan een voorstel voor gedragen 
veiligheidskader voor de sector.

Met Locorotondo werkt ECDF aan de ontwikkeling van een sectorbrede cursus 
EHBO en blessurepreventie voor werknemers in de circussector (circusartiesten 
en -docenten). En dat in samenwerking met  Het Vlaamse Kruis, dat  ook voor de 
attestering zal zorgen.

Tijdens MAD On Tour (een samenwerking met Kunstenlab) was ECDF te gast in de 
ateliers Cirkus in Beweging, Ecole de Cirque de Bruxelles, Circusplaneet, Sarakasi, 
Circolito, Woesh en Locorotondo.

ECDF was gastheer voor het docentenweekend van Locorotondo en organiseerde 
een dag met workshops voor leerlingen van Sarakasi (Dendermonde).

Samen met Woesh, Circusplaneet en Zonder Handen, realiseerden we de publicatie 
‘Impact! 4 Casereports uit het Circuseducatieve Veld’.



Investeringen in IT

In 2021 vernieuwde ECDF het grootste deel van haar IT-materiaal. Met behulp Trust-
team als consultant, maakte ECDF de switch van Nomadesk naar MS Teams om be-
standdeling en online samenwerking te verbeteren. Ook de mailserver van ECDF werd 
verplaatst en verbeterd. Er werd een koppeling op maat ontwikkeld tussen de inschrij-
vingstool voor leerlingen en de boekhoudsoftware (Zensoft), waar ook de betalingen 
aan gelinkt zijn. Op die manier werd een stevig stuk administratie geautomatiseerd, 
met een snellere, accuratere en minder arbeidsintensieve opvolging als resultaat.
 

Beleidsvorming en reflectie

Eind 2021 ging het beleidsteam van ECDF op weekend. Er was ruimte voor reflectie op 
het beleid van het afgelopen jaar, uitgevoerde acties werden geëvalueerd, bijsturingen 
werden besproken, acties voor het komende jaar werden gepland. Enkele thema’s werden 
in de diepte met het team besproken. Grote thema’s waren o.a. vrijwilligerswerking, 
vernieuwing huisstijl en veiligheidsbeleid.
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WAT BRENGT 2022?



Heel wat! ECDF zal verder werken aan de uitvoering van haar beleidsplan. Veel van 
voorgenoemde acties worden verder gezet, verder uitgewerkt en structureel verankerd.
Om toch een paar concrete zaken te noemen waar we naar uitkijken…

Uitrol stages en lesreeksen Tarmak

Voor Tarmak – het project met kinderen en jongeren die slachtoffer of getuige zijn 
van intrafamiliaal geweld – wordt 2022 het jaar waarin de output op kruissnelheid 
moet komen. Omdat 2021 vooral een voorbereidend jaar was, waarin de methodiek 
ontwikkeld werd en docenten gevormd werden, zal het project in 2022 ruim honderd 
kinderen en jongeren intensief bereiken aan de hand van stages en lesreeksen voor 
lotgenotengroepen.

Vernieuwing huisstijl en website

In 2022 krijgt ECDF ook een nieuwe look en wordt de website vernieuwd.

Opstart transversaal onderzoekslabo

In het najaar van 2022 starten 4 jonge artiesten met een stage van 2 maanden, in 
ECDF. Ze krijgen de kans om er samen te werken met een maker uit een andere sector, 
gelinkt aan het DNA van het Antwerpse artistieke veld (mode, erfgoed, beeldende kunst, 
opera, …). Tegelijk worden ze ondersteund in hun persoonlijk traject op verschillende 
vlakken. Ze krijgen begeleiding bij hun trainingen, maar ook zakelijke, productionele 
en communicatieve begeleiding maakt deel uit van de stage.

Uitrol cursussen veiligheid

In het najaar van 2022 start de cursus EHBO en blessurepreventie op. Het is een 
samenwerking tussen Het Vlaamse Kruis, Ell Circo D’ell Fuego en Locorotondo. De cur-
sus, bedoeld voor artiesten en docenten uit de circussector, zal 20 uur in beslag nemen. 
Deelnemers worden door het Vlaamse Kruis geattesteerd als ‘bedrijfshulpverlener’. Bij 
de cursus hoort ook een handboek, die de 3 partners samen ontwikkelen. 

Openstellen van jaarlijkse materiaalkeuringen

We gaven al mee dat in 2021 getest werd met het openstellen van de materiaalkeuring 
voor artiesten, kleinere circusateliers en zelfstandige docenten uit de regio. In 2022 
zal een dag voorzien worden om die doelgroep volledig te bedienen. Op die manier wil 
ECDF bouwen aan een veiligere sector, waar meer materiaal gecontroleerd wordt en 
kleine organisaties en zelfstandigen in de sector op die manier ook veel beter juridisch 
beschermd zijn.




