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0.0 Inleiding
Hoera! U heeft het eerste inhoudelijke deel van de beleidsnota van Cirkus
in Beweging in handen. Als u straks het zakelijk plan leest bent u weer
helemaal mee met wie of wat Cirkus in Beweging is en wat ze wil zijn. Laat
ons starten bij het begin.
Eind jaren ‘80 trok Rika Taeymans naar Londen. Daar wordt ze voor altijd
gebeten door de circusmicrobe in “The Albion kids show”, een wervelend
circusproject met straatkinderen. Terug in België is Rika betrokken bij
“Cirque du trottoir” en start ze in 1989 met enkele docenten de “Formation
Pédagogique dans les Arts de Cirque” op. Tegelijkertijd begint ze met
circusles in Leuven, gecombineerd met improvisatie en theater in de VZW
Akteerstudio Juego.
Cirkus in Beweging start in 1993 de eerste circusschool in Vlaanderen met
vuur, een trapeze in een boom en een gigantische schotel paella. Crossovers en experiment zitten van bij de start ingebakken in het DNA van Cirkus
in Beweging. Naast circustechnieken zoals jongleren, acrobatie, evenwicht
en trapeze, maken ook creatieve en expressieve bewegingsvormen, zoals
capoeira, improvisatietheater, breakdance en percussie, van in begin deel
uit van het aanbod van Cirkus in Beweging. Op einde van de jaren ʼ90 barst
de uitvalsbasis, het Broosgebouw aan de Ruelensvest, uit haar voegen. Cirkus
In Beweging begint haar activiteiten op meerdere locaties te organiseren.
In het begin van de jaren 2000 neemt ook de internationale werking van
Cirkus In Beweging een vlucht met Europese uitwisselingsprojecten en
festivals
voor
jongeren
en
Internationale
netwerkprojecten
rond
Circuseducatie.
Vanaf 2009 beheren drie coördinatoren (educatief, artistiek en zakelijk)
de dagelijkse werking van Cirkus in Beweging. Dit leidt tot een werking die
meer mogelijkheden creëert om vernieuwende educatieve, artistieke en
sociale projecten op te zetten.
Vandaag is Cirkus in Beweging met haar 6 locaties, 52 docenten, 56
assistenten, 76 wekelijkse cursussen, 1342 deelnemers binnen het vaste
aanbod en 80 576 deelnemersuren het grootste circusatelier in Vlaanderen.
Cirkus In Beweging is gelukkig niet het enige circusatelier in Vlaanderen
of Europa. De opgebouwde expertise en vernieuwende praktijken worden
onderling uitgewisseld binnen het netwerk van Vlaamse circusateliers en met
internationale partners. Sociale partners van Cirkus In Beweging raken
steeds meer geïnspireerd door de verscheidenheid aan mogelijkheden, kansen
en sterktes die de circuspraktijk te bieden heeft in een bredere
maatschappelijke context. Cirkus beweegt en doet bewegen. Cirkus in Beweging
dus.
2

1.0 Missie
OPEN COMMUNITY

Cirkus in Beweging is een
organisatie voor iedereen
en van iedereen.

VRIJPLAATSEN

Cirkus
in
Beweging
creëert
experimentele
ruimte
waarbinnen
deelnemers alle vrijheid,
veiligheid en uitdaging
krijgen om te groeien.

CIRLESK

Cirkus in Beweging houdt van circus in al zijn
bizarre vormen en daagt uit om de grenzen van
circus op te zoeken. Circus
is meer dan de bundeling
van trucs.

BEWEGING

Cirkus in Beweging zet in
op
ondernemen,
voortdurend in beweging
zijn, als individu, groep
en organisatie.

KATALYSATOR

Cirkus in Beweging is een katalysator die nieuwe
en inspirerende initiatieven doet groeien.
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2.0 Visie
Circus vormt, circus verwondert én circus verbindt. Hoewel Cirkus in
Beweging hieronder de verschillende componenten apart belicht, wil ze geen
onderscheid maken. Deze opdeling is puur om de visie op deze aspecten die
onlosmakend verbonden zijn te duiden.
Circus is voor Cirkus in Beweging een multidisciplinaire verzameling van
creatieve en expressieve bewegingsvormen zonder competitiedrang en met
weinig taal- en cultuurbarrières. Deze bewegingsvormen zijn onderhevig aan
maatschappelijke tendensen en evolueren dus doorheen de tijd. Dat maakt van
circus de kunstvorm bij uitstek die open staat voor vernieuwing en
experiment. Hierdoor maken ondertussen het circusorkest, acro-parkour,
acroyoga en percussie deel uit van “ons circus”.

2.1 EDUCATIEF
“We don’t stop playing because we grow old. We grow old because we stop
playing.”
(George Bernard Shaw)

Cirkus in Beweging zet in op spelend bewegen en leren. Dit basisrecht op
spel, vrije tijd, ontspanning en cultuur is genietbaar voor kinderen,
jongeren en volwassenen.
Via circus wordt er gewerkt aan vaardigheden die een heel leven van belang
zijn: samenwerken, elkaar helpen, fysiek oefenen, volhouden, creatief zijn,
jezelf presenteren, discipline, zelfvertrouwen krijgen. Circus kan een
middel zijn om jezelf uit te drukken. Je verhoogt je weerbaarheid: door
fysieke training word je letterlijk sterker, maar je leert ook tegenslagen
verwerken en conflicten oplossen.
Cirkus in Beweging toont dat dit kan zonder competitie, taal- of culturele
barrières. En dat het ook leuk en uitdagend is, is natuurlijk mooi
meegenomen. Het aanbod is bewust erg divers zodat elke deelnemer volgens
eigen interesses en behoeften motorisch en creatief kan groeien.
Cirkus in Beweging gelooft in het motorisch, emotioneel en sociaal
groeipotentieel van elke deelnemer. Deze growth mindset1is zeer aanwezig in
directe feedback op succes- en leerervaringen. Cirkus in Beweging maakt zo
de deelnemer eigenaar van zijn of haar denken, doen en voelen. Dit
eigenaarschap is erg belangrijk om ook buiten de lessen een transfer te
kunnen maken van de aangeleerde vaardigheden en attitudes.
Dit spelend bewegen gebeurt niet zomaar. Elke begeleider van Cirkus in
Beweging, van assistent tot docent specialisatie, gaat methodisch
onderbouwd aan de slag. Cirkus in Beweging biedt hen handvaten aan via
1

Growth mindset versus fixed mindset. De Amerikaanse psycholoog Carole Dweck stelt dat
niet alleen vaardigheden en talent zorgen voor succes maar ook onze manier van denken
hierover. Veel sleutels tot het veranderen van je mindset zitten in de manier waarop je
over je leren praat.
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structurele omkadering zoals methodisch onderzoek, intensieve vormingen,
praktische toolboxen en kortere uitwisselingsmomenten. Zo garandeert Cirkus
in Beweging zowel alle deelnemers van het wekelijkse aanbod in huis als de
deelnemers van het aanbod (lessen, vakantieweken en projecten) buitenshuis
veilige en uitdagende circusactiviteiten.
Eén van deze onderliggende handvaten is fysieke geletterdheid2. De
ontdekking en de ontwikkeling van motorische actie dragen bij tot een sterke
deelnemer die bewust, vol vertrouwen, sociaal en emotioneel weerbaar in het
leven staat en eigenaar is van de eigen ontwikkeling.
“You don’t need to see the whole staircase. Just take the first step.”

(Martin Luther King)

“Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.”

(Pippi Langkous)

Om dit eigenaarschap waar te maken biedt Cirkus in Beweging leren op maat
aan. Leren gebeurt op basis van wat je al kan, kent en ervaren hebt. Dit
is voor iedereen anders. Sommige deelnemers hebben nood aan uitdaging en
vragen grote stappen in hun leerproces. Andere deelnemers hebben net hele
kleine stapjes nodig om zichzelf technieken eigen te maken en nieuwe
vaardigheden te verwerven. Cirkus in Beweging levert hiervoor gemotiveerde
docenten af die kundig 3met deze differentiatie aan de slag gaan en zich
meer als partner in het leren beschouwen dan als alwetende artiest.
Leren is voor Cirkus in Beweging uiteraard meer dan enkel trainen. Niet
enkel het technisch kunnen wordt getraind. Maar de gehele persoon groeit.
Het leren binnen Cirkus in Beweging is niet enkel geconcentreerd op de
deelnemers, jong of ouder maar neemt ook lesgevers, medewerkers en andere
betrokkenen mee in de lerende organisatie. Cirkus in Beweging onderschrijft
het dynamische brede leerconcept van Lifelong Learning4.

2

Physical literacy is een term die geïntroduceerd is door de Engelse pedagoge Margaret
Whitehead. “Door te bewegen leren we ons fysiek, cognitief en emotioneel verhouden tot de
wereld om ons heen”. In Canada is het de basis voor Long Term Athlete Development Plan
(LTAD) en wordt het in vele formele en non-formele leeromgevingen toegepast.
3
Cirkus in Beweging leidt haar assistenten op volgens de methodiek van Actieve
Kunsteducatie (Wisper vzw / Mooss vzw). Deze methodiek vormt ook een methodisch handvat in
andere vormingen en opleidingen van Cirkus in Beweging.
4
“The combination of processes throughout a lifetime whereby the whole person - body
(genetic, physical and biological) and mind (knowledge, skills, attitudes, values,
emotions, beliefs and senses) – experiences social situations, the perceived content of
which is then transformed cognitively, emotively or practically (or through any
combination) and integrated into the individual person's biography resulting in a
continually changing (or more experienced) person.” (Jarvis, 2006)
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2.2 ARTISTIEK
Voor Cirkus in Beweging is het artistiek ontwikkelen onlosmakelijk verbonden
met het educatieve. Performen, optreden en tonen horen bij alle lessen en
worden als vanzelfsprekend beschouwd. Deelnemers leren kijken en luisteren
naar elkaar en formuleren tips en tricks om verder te ontwikkelen.
Deelnemers leren zich flexibel opstellen, bedenken opnieuw en opnieuw en
opnieuw, passen zich aan, zoeken verder, geven niet op, … Creativiteit en
expressie zijn het hoofddoel van dit artistieke luik.
“You can’t use up creativity. The more you use, the more you have.”
(Maya Angelou)

“I

didn't fail the test, I just found 100 ways

(Benjamin

to

do it wrong.”
Franklin)

Creativiteit, voor Cirkus in Beweging, is het vermogen om de realiteit
anders te bekijken, bestaande concepten te herdenken, nieuwe verbanden te
leggen en een nieuwe realiteit te ontwikkelen. Elk idee bestaat al, alles
is al eens uitgeprobeerd maar elk individu kan elk idee telkens opnieuw
voor de eerste keer bedenken. Ook dat is creativiteit, het vermogen om zelf
op een voor jou nieuw idee of concept te komen. Het ontwikkelen van nieuwe
ideeën wordt beïnvloed door je omgeving en reeds bestaande voorkennis daarom
bestaat creativiteit voor het grootste deel uit het leggen van nieuwe
verbanden en connecties en het combineren van het on-combineerbare. Uit
jarenlange ervaring weet Cirkus in Beweging dat creativiteit niet aangeboren
is maar een vaardigheid is zoals schrijven, zingen, wiskunde, lenigheid, …
. Een vaardigheid dus die geoefend kan worden.
In de zalen van Cirkus in Beweging leer je durven, keuzes maken,
samenwerken, communiceren, doorzetten, zelfmotivatie, stress controleren,
… . Proberen en mogen mislukken is een belangrijk deel van het artistiek
proces en stimuleert deelnemers om verder te experimenteren en door te
groeien. Hiermee krijgen alle deelnemers een mooie basis mee van soft
skills, onontbeerlijk om met beide voeten in onze huidige maatschappij te
staan.
“From my standpoint, being an artist, I want to see what the new construction
is between artist and audience.”

(David Bowie)

Circus verbindt publiek en artiest. Deze subtiele interactie en de
bijzondere betrokkenheid maakt van circus een unieke kunstvorm. De
communicatie kan verbaal of non-verbaal zijn. Werken aan deze unieke vorm
van communiceren en het opbouwen van een artistieke identiteit wordt binnen
Cirkus in Beweging niet expliciet vermeld. Zowel jonge enthousiaste makers
als doorwinterde circusartiesten nemen deelnemers op sleeptouw in
masterclasses, toonmomenten en eigen producties. Deelnemers met artistieke
ambities krijgen alle ruimte om binnen een veilig kader op diverse podia
te groeien. Door de veelheid aan kansen en mogelijkheden groeit de
artistieke identiteit van deelnemers automatisch. Binnen het artistiek
ontwikkelen blijft de vanzelfsprekendheid van het organisch groeien
belangrijk.

6

Dat circus niet alleen het truukje is, hoeft binnen het rijke
circuslandschap van Vlaanderen geen betoog meer. Ook voor Cirkus in Beweging
is circus meer dan zijn techniek. En ook al wordt er stevig ingezet op het
aanleren van de techniek an sich, zal het aanbod van Cirkus in Beweging
steeds breed blijven. Zowel de 3-jarige als de 70-jarige wordt gestimuleerd
om zijn of haar circus te combineren met andere kunstvormen zoals dans,
theater, beeld en muziek.

2.3 SAMEN
“Nothing is impossible, the word itself says I’m possible”

(Audrey Hepburn)

Circus is de kunstvorm bij uitstek om uit te blinken. Circus is zo divers
dat iedereen zichzelf kan uitdagen. “Gaat niet”, bestaat niet. Daarom is
circus de perfecte context voor persoons- en groepsontwikkeling. Cirkus in
Beweging zet hierop in en wil deze krachtige hefboom aan iedereen aanbieden.
Cirkus in Beweging levert maximale inspanningen om elke financiële,
culturele en/of lichamelijke drempel weg te werken.
Circus voor iedereen toegankelijk maken is meer dan het wegwerken van
drempels en de deuren wijd open gooien. Voor Cirkus in Beweging gaat dit
over het zorgvuldig opbouwen van vertrouwen. Bekendheid van de organisatie
is geen doel maar wel investeert Cirkus in Beweging in communicatie om de
herkenbaarheid en daardoor de identificatie met de organisatie te vergroten.
Cirkus in Beweging investeert ook in samenwerking. Het outreachend werken
maakt een belangrijk onderdeel uit van de werking van Cirkus in Beweging.
“In de kern van moeilijkheden schuilen mogelijkheden”

(Albert Einstein)

De huidige maatschappij is een kluwen van complexe uitdagingen 5zoals meer
éénoudergezinnen, vergrijzing, migratie, ea. Omwille van diverse redenen
dreigen mensen uit de boot te vallen. Cirkus in Beweging neemt daarin
sociaal engagement op en bouwt actief mee aan een samenleving die de grenzen
van de mens en de planeet respecteert.
Om de toegankelijkheid van haar werking te verhogen en te evolueren naar
een grotere inclusie opteert Cirkus in Beweging ervoor om duurzame
samenwerkingsverbanden af te sluiten met sociale en culturele organisaties
die werken met mensen in armoede, mensen met een fysieke beperking,
psychisch kwetsbare mensen, nieuwe inwoners, ea. Binnen deze duurzame
projecten zijn continuïteit en op maat werken cruciaal. Cirkus in Beweging
bouwt aan kwaliteitsvolle relaties. Deze investering is belangrijk om
veranderingsprocessen te realiseren.

5

In opdracht van Socius, het Forum voor Amateurkunsten en De Ambrassade maakte IDEA
Consult een toekomstverkenning. Vanuit het perspectief van de werkvelden sociaal-cultureel
volwassenenwerk, jeugdwerk en amateurkunsten detecteerden ze voor praktijken uit die
werkvelden zes belangrijke transities in onze samenleving. Hoewel deze studie dateert van
2013 werd er wel de horizon 2025 gebruikt en is de verkenning tot op heden relevant.
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Continuïteit in de samenwerking betekent dat projecten kunnen voortbestaan
en dat alle betrokkenen expertise opbouwen door lange tijd samen een project
uit te bouwen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de relatie tussen
alle betrokkenen één van de belangrijkste bouwstenen is voor het realiseren
van veranderingsprocessen6. Cirkus in Beweging levert met haar werking een
belangrijke bijdrage aan een meer inclusieve superdiverse samenleving.
“Samenwerking is de brandstof waarmee gewone mensen ongewone dingen doen”

(Andrew Carnegie)

Docenten en medewerkers van Cirkus in Beweging zijn gespecialiseerd in het
onmogelijke mogelijk maken. Daarvoor verlaten ze wel vaker platgetreden
paden en komen ze groepen en individuen tegemoet waar nodig. Improvisatie
is their middle name. Cirkus in Beweging is daardoor in staat om
inspanningen te leveren die deelnemers en samenwerkingspartners bijzonder
aangenaam verrassen.
Dit menselijk kapitaal is wat Cirkus in Beweging rijk maakt. Cirkus in
Beweging stimuleert volwaardige actieve deelname van iedereen, met zijn
eigen expertise en achtergrond. Door haar eigen werking voortdurend te
evalueren en ruimte te maken voor innovatie aan de hand van nieuwe
samenwerkingsverbanden en nieuwe onderzoeken, bouwt Cirkus in Beweging een
brede expertise op. Door deze expertise uit te wisselen met bovenlokale en
internationale partners draagt Cirkus in Beweging bij tot de verdere
ontwikkeling van de sector.
Cirkus in Beweging buigt complexe uitdagingen om in nieuwe kansen.
Uitdagingen verbonden aan de eindigheid van grondstoffen en de draagkracht
van onze natuurlijke omgeving inspireren Cirkus in Beweging om duurzame
keuzes te maken. De laatste jaren nam Cirkus in Beweging steeds meer
initiatieven waarmee ze haar ecologische voetafdruk wil verkleinen. De
organisatie investeert in een gedragen beleid dat duurzaamheid in al haar
aspecten centraal plaatst. Cirkus in Beweging kiest ervoor om een
voorbeeldrol op te nemen naar deelnemers, publiek en partners.
“If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants.”

(Isaac Newton)

Cirkus in Beweging gelooft dat samenwerken meer opbrengt dan solovaren.
Samenwerken geeft de kans om elkaar te verrijken met inzichten op alle
niveaus, van de individuele deelnemer tot op organisatieniveau.
Cirkus in Beweging investeert zowel in lokale projecten met 1 partner als
in grotere internationale samenwerkingen met meerdere organisaties. Soms
is Cirkus in Beweging initiator, soms fungeert Cirkus in Beweging als
enthousiaste deelnemer.

6

Jos van der Lans beschreef dit onderzoek in zijn boek “Eropaf! De nieuwe start van
sociaal werk” (2010)
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Internationaal richt Cirkus in Beweging haar pijlen op ontmoeten,
uitwisselen en intensief samenwerken. Dit intercultureel leren is voor elke
betrokkene van essentieel belang en verrijkt de persoon op meerdere vlakken.
Het internationaal samenwerken is inspirerend en uitdagend.

De jongste productiegroep 'Paraplu' tijdens het circusfestival CIRKL aan het Sluispark in
Leuven.

9

3.0 DOELENKADER
Het doelenkader van Cirkus in Beweging (CiB) is opgedeeld in 4 strategische
doelstellingen (SD1, SD2, SD3, SD4) die de werking ervan omvatten. Elke
strategische doelstelling wordt concreet gemaakt met operationele
doelstellingen (OD’s).

SD 1 CIRKUS IN BEWEGING HEEFT EEN INNOVATIEF, FLEXIBEL,
TOEGANKELIJK en KWALITATIEF AANBOD
CiB maakt in haar aanbod geen onderscheid tussen sociale, artistieke en
educatieve inhoud. Elk initiatief krijgt zijn plek in het vaste aanbod en
staat open voor iedereen. Door uitgebreid te communiceren over de inhoud
en niveau van een les, kan elke deelnemer zelf inschatten of deze les aan
zijn noden en verwachtingen zal voldoen.
Het verspreiden van de circusmicrobe doet CiB met een inclusieve mindset.
In de loop der jaren heeft CiB een sterk netwerk uitgebouwd. Zo werkt CiB
samen met instellingen voor bijzondere jeugdzorg en buurtwerkingen om
kinderen en jongeren in de wekelijkse lessen te krijgen en te houden.
Vanuit de inclusieve mindset neemt CiB een project als Circusdromen 7(dat
startte als experiment) op in de reguliere werking. Zo wil CiB in de
toekomst meer experimentele projecten opstarten om na positieve evaluatie
op te nemen in de reguliere werking.
Ondanks deze inspanningen vindt niet iedereen zijn weg naar het wekelijkse
aanbod op de hoofdlocaties. Daarom blijft CiB ook inzetten op outreachend
werken en op duurzame samenwerkingen (zie SD 3).

OD 1.1 Cirkus in Beweging organiseert een vast kwalitatief
en innovatief aanbod met circusactiviteiten
1.1.1 CiB heeft een vast wekelijks aanbod waar deelnemers zich vrij voor
kunnen inschrijven om een jaar lessen te volgen in de vrije tijd.
 CiB kiest voor een uitgebreid, multidisciplinair lessenrooster dat
elk jaar aangepast wordt op basis van evaluaties door lesgevers en
deelnemers.
 Het
aanbod
van
CiB
is
toegankelijk
voor
kinderen,
jongeren, volwassenen en volwassenen met kinderen.
 Het aanbod gaat door op verschillende locaties. In de eerste jaren
van de beleidsperiode zullen dit nog meer verschillende locaties zijn,
vermits CiB wegens verbouwingen het Broosgebouw moet verlaten (zie
zakelijk plan). In 2022 zal de nieuwe hoofdlocatie van CiB klaar zijn
waardoor CiB gedurende 2 schooljaren zal uitwijken naar verschillende
kleinere locaties waar lessen georganiseerd zullen worden voor
kleinere groepen. Momenteel heeft CiB geen zicht op de effecten van
7

Circusdromen is een project met Honk vzw waarbinnen jongvolwassenen met een beperking
samen een circusvoorstelling maken.
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deze tijdelijke verhuis. CiB streeft naar een bestendiging van het
aantal deelnemers, niet naar een verhoging.
CiB geeft voor de komende beleidsperiode prioriteit aan een
kwalitatieve verbetering van het aanbod.
CiB biedt lessen aan op verschillende niveaus (zoals beginner,
gevorderde, expert,...)
Het diverse circusaanbod van CiB is een flexibele verzameling van
disciplines die tred houden met maatschappelijke tendensen en
vernieuwing binnen het Vlaamse en internationale circuslandschap.
Om maximaal ruimte te kunnen maken voor experiment wordt er bij de
opmaak van het lessenrooster bewust witruimte ingepland. Jaarlijks
wordt er zo geëxperimenteerd met (ver)nieuw(end)e circustechnieken
en bijzondere cross-overs zoals bijvoorbeeld improvisatiecircus,
acroyoga en roue Cyr.
CiB houdt een tweejaarlijks kwaliteitsonderzoek bij deelnemers (en
ouders), in de vorm van een digitale enquête. Deze enquête peilt
naar de tevredenheid van de deelnemers en brengt suggesties en noden
in kaart. Op basis van de resultaten, in combinatie met een bevraging
bij medewerkers (zie net hieronder), wordt de werking geëvalueerd en
bijgestuurd
en
worden
nieuwe
formats
voor
lessenreeksen,
vakantiestages en workshops bedacht.
Er wordt gepeild naar: inhoud lessen (oefeningen, technieken)












infrastructuur
materiaal
differentiatie (aanpak bij niveauverschillen, sociale en emotionele
veiligheid, betrokkenheid, ...)
ingezette lesgevers
haalbaarheid van uren en locaties
communicatie
ervaren van drempels
prijs









communicatie
materiaal
appreciatie
kwaliteit
inclusiviteit
betrokkenheid
dromen & verwachtingen

CiB houdt een jaarlijks kwaliteitsonderzoek bij haar medewerkers
(werknemers, freelancers en vrijwilligers). Bij hen wordt er o.a.
gepeild naar bedenkingen en suggesties i.v.m.:

1.1.2 CiB organiseert lessenreeksen, workshops en bijscholingen voor
individuele deelnemers en groepen die zich vrij kunnen inschrijven
 CiB zet in op intergenerationeel circus. Tussen september en juni
organiseert CiB maandelijks een circusworkshop voor families,
“FamilieCircusZondagen” voor jong en oud. CiB streeft naar 10 gezinnen
van zo’n 4 personen per workshop.
 CiB onderzoekt de mogelijkheden met lessenreeksen overdag voor een
specifiek doelpubliek. Zo starten er in 2020 een reeks OudFit voor
60-plussers en een reeks MamaFit voor moeders met kinderen tot 2,5
jaar.
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CiB werkt een aanbod uit waar scholen en instellingen overdag circus
knnen beleven op één van de vaste locaties van CiB. CiB start in
2021 in Hal 5. Vanaf 2023 kan dit ook in de nieuwe circuszaal.
Via het online platform “School met cultuur” organiseert CiB een
aanbod van circusworkshops in de Predikherenkerk (Leuven) voor
basisscholen.
CiB organiseert specialisatielessen in lessenreeksen, gegeven door
experts. Deze reeksen zijn zowel voor ervaren deelnemers als lesgevers
toegankelijk.
CiB voer een continu bijscholingsbeleid voor haar lesgevers en
assistenten. Enerzijds organiseert CiB verschillende keren per jaar
educatieve bijscholingen. Deze worden opengesteld voor deelnemers uit
andere circusateliers uit het circusnetwerk.
Anderzijds stimuleert en ondersteunt CiB de eigen lesgevers om externe
educatieve bijscholingen te volgen in binnen- en buitenland. CiB
verzamelt en communiceert deze bijscholingen intern en voorziet een
financiële bijdrage.

1.1.3 CiB organiseert vakantiestages tijdens de schoolvakanties
 CiB organiseert vakantiestages op eigen locaties.
 CiB organiseert vakantiestages op verplaatsing.
 CiB varieert de inhoud van deze vakantiestages en laat zich inspireren
door wat er leeft bij een bepaald publiek en in aangrenzende sectoren
(kunst en sport) zoals bijvoorbeeld breakdance, crea, new games,
bouwen met bamboe en hout, acro-parkour en vlogging.
 De resultaten van de peilingen uit 1.1.1 leiden ook tot een bijsturing
van het aanbod qua inhoud en vorm.

OD 1.2 Cirkus in Beweging organiseert
innovatief aanbod op aanvraag

kwalitatief

en

1.2.1 CiB biedt workshops, teambuildings, verjaardagsfeestjes, sportdagen,
vakantiestages, vorming, opleidingen, bijscholingen en andere formules op
maat aan.
1.2.2 CiB experimenteert met formats en biedt jaarlijks nieuwe concepten
aan binnen een bepaald thema zoals in 2020 “circus en wetenschap”.
1.2.3 CiB gaat de concepten beter beschrijven en standaardiseren.
Hierdoor gaat niet alleen de inhoud van het concept minder afhankelijk zijn
van de lesgever, maar weet de aanvrager heel duidelijk wat te verwachten.
Dit uitschrijven gebeurt na overleg in het lesgeversteam, waardoor ook
lesgevers goed de inhoud van het aanbod kennen.
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1.2.4 Voor de activiteiten op aanvraag wordt er na de activiteit een
standaard evaluatieformulier gestuurd via mail. Jaarlijks worden de reactie
geanalyseerd om een vinger aan de pols te houden en om bij te sturen waar
nodig.
In dit formulier wordt gepeild naar tevredenheid betreffende:











opvolging aanvraag & bevestiging
communicatie
prijs
punctualiteit uitvoerder
voorbereiding
materiaal & kledij
stijl van lesgeven aangepast aan doelgroep
aantal lesgevers
beantwoording aan de verwachting
voldoende op maat

OD 1.3 Het vaste aanbod van Cirkus in
toegankelijk en op maat van elke deelnemer

Beweging

is

1.3.1 CiB verlaagt financiële drempels.
 CiB is partner van UiTPAS waardoor leden met een kansentarief
een korting genieten van 80%
De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor je vrije tijd in
Leuven. Heb je recht op 'verhoogde tegemoetkoming', of leef je
in budgetbeheer of schuldbemiddeling? Dan krijg je 80% korting
op je toegangsprijs. 40% van deze korting wordt door CiB zelf
gedragen.
 CiB heeft een systeem waarbij de leden hun inschrijvingsgeld in
schijven kunnen afbetalen gedurende het jaar.
 CiB vermeldt expliciet in haar communicatie dat er steeds
overleg mogelijk is om te komen tot een aangepaste
betalingsregeling voor gezinnen voor wie de financiële drempel
te hoog ligt. Geld mag immers nooit de reden zijn om niet deel
te nemen. Hiermee biedt CiB een ethische oplossing om
uitzonderingen te kunnen toestaan. Hiermee wil CiB vooral
mensen die (net) niet in aanmerking komen voor kansentarief van
de UiTPAS tegemoetkomen.
 Dit geldt in het bijzonder voor de deelnemers die ingeschreven
worden door instellingen en sociale instanties.
1.3.2 CiB voorziet extra capaciteit in het vaste aanbod. Deelnemers die
naar CiB toegeleid worden via sociale instanties zoals bijvoorbeeld OCMW,
Terbank, Monterosa en de dienst diversiteit van stad Leuven krijgen altijd
de kans om aan een les deel te nemen, ook al is deze reeds volzet.
 Om tegemoet te komen aan de noden van deelnemers is soms extra
begeleiding nodig. Bij bepaalde deelnemers wordt er van bij het begin
een één-op-één begeleiding voorzien. Indien nodig kunnen de lesgevers
later nog hulp vragen voor extra begeleiding. Deze gebeurt dan door
stagiaires, ouders of (buitenlandse) vrijwilligers.
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1.3.3 CiB werkt met een persoonlijke fiche op maat voor deelnemers.
Bij elke inschrijving kan de (ouder van de) deelnemer in zijn of haar
account alle gegevens noteren die van belang kunnen zijn. Medische info die
niet recent is gewijzigd, wordt één keer per jaar uit de databank
verwijderd.

OD 1.4 Cirkus in Beweging borgt kennis en ervaring
1.4.1 CiB ontwikkelt instrumenten / middelen om ervaring en kennis uit
bepaalde lessen of projecten intern en/of extern te ontsluiten.
In de schoot van CiB ontstond bijvoorbeeld “Circus op school” (R. Leper en
I. Van Maele, 2000), “Nelsons acrobatenboek” (R. Taeymans en L. Van
Bouchout, 2012) en “Circomotoriek” (R. Taeymans en L. Van Bouchout, 2019).
De inhouden van deze borging zijn zo divers als de werking van CiB zelf,
dit kan gaan over educatieve onderwerpen vanuit het vast aanbod, methodieken
rond samenwerking, onderzoeksresultaten uit internationale projecten, … .
In de loop van de komende beleidsperiode zal CiB de opgebouwde expertise
en methodologie van acro-parkour en onze ervaring en expertise over
internationaal werk door educatieve (circus)organisaties bundelen in een
papieren of online vorm.
1.4.2 CiB maakt publicaties en resultaten van onderzoeken publiek via de
eigen website en onderzoekt andere kanalen om deze info te ontsluiten.
1.4.3
CiB
neemt
deel
aan
onderzoeken
in
samenwerking
met
onderzoeksinstellingen zoals KULeuven en UCLL.
Deze instellingen vragen regelmatig om samen te werken aan een onderzoek
waar circus een rol in speelt of zou kunnen spelen. CiB blijft haar expertise
inzetten voor dergelijke onderzoeken.
1.4.4 CiB begeleidt jaarlijks stagiaires uit sociaal cultureel werk en
sociale readaptatiewetenschappen op de werkvloer en ondersteunt hun
eindwerken.
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INDICATOREN
1. CiB HEEFT EEN INNOVATIEF, FLEXIBEL, TOEGANKELIJK en KWALITATIEF AANBOD
1.1 CiB organiseert een vast kwalitatief en innovatief aanbod met
circusactiviteiten
1.1.1 CiB heeft een vast wekelijks aanbod
 CiB biedt jaarlijks gemiddeld 80 wekelijkse activiteiten aan
 CiB bereikt hiermee jaarlijks gemiddeld 1200 deelnemers
 CiB evalueert haar lesrooster jaarlijks bij de lesgevers d.m.v. een
enquête
 CiB evalueert haar lesrooster 2-jaarlijks bij de deelnemers d.m.v.
een enquête (in 2022 en 2024)
 CiB streeft naar een gemiddelde van 10 deelnemers per lesgever
 CiB past jaarlijks haar lesrooster aan op basis van de resultaten
van de bevragingen en geeft uitleg bij de wijzigingen.
1.1.2 CiB organiseert lessenreeksen, workshops en bijscholingen
 CiB organiseert 8 keer per jaar
een workshop voor families
(“FamilieCircusZondagen”)
 CiB organiseert jaarlijks 2 lessenreeksen voor een specifiek
doelpubliek (bvb voor senioren, moeders met peuters, … ). Een reeks
telt minstens 3 lessen.
 CiB stelt jaarlijks 10 x 1 halve dag per jaar haar ruimte open met
een interessant aanbod en communiceert hierover via de website,
platforms voor scholen en UiTinVlaanderen.
 CiB organiseert jaarlijks 3 bijscholingen voor eigen assistenten en
lesgevers
 Jaarlijks volgen 6 medewerkers een externe bijscholing
 Jaarlijks volgen 40 medewerkers een bijscholing door eigen docenten
1.1.3 CiB organiseert vakantiestages
 CiB organiseert jaarlijks 12 vakantiestages op eigen locaties
 Hierbij wordt jaarlijks één nieuw concept of nieuwe samenwerking
uitgewerkt
 CiB organiseert jaarlijks minstens 1 vakantiestage op verplaatsing
 CiB evalueert haar Vakantiestages d.m.v. directe feedback na
toonmomenten en via de enquête uit 1.1.1
INDICATOREN
1.2 Cirkus in Beweging organiseert kwalitatief en innovatief aanbod op
aanvraag
1.2.1 CiB biedt activiteiten op maat aan, met max 20 deelnemers per
lesgever
 CiB realiseert jaarlijks 50 workshops of sportdagen in
scholen
 CiB realiseert jaarlijks 5 teambuildings op vraag van externen
 CiB realiseert jaarlijks 4 bijscholingen of vormingen
 CiB realiseert jaarlijks 60 animatieve workshops voor
externen
 CiB realiseert jaarlijks 20 circus-verjaardagsfeestjes
 CiB realiseert jaarlijks 6 vakantiestages op aanvraag
1.2.2 CiB werkt jaarlijks een nieuw format uit
1.2.3 CiB werkt per format een heldere beschrijving uit
1.2.4 CiB stuurt een evaluatieformulier mee met elke factuur
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INDICATOREN
1.3 Het vaste aanbod van CiB is toegankelijk en op maat van elke deelnemer
1.3.1 CiB verlaagt financiële drempels
 Jaarlijks minstens 10 deelnemers die gebruik maken van een UiTPAS
met kansentarief
 Jaarlijks minstens 5 gezinnen waar financiële maatregelen voor
getroffen worden
1.3.2 CiB voorziet extra capaciteit
 Jaarlijks minstens 5 jongeren die via een instelling of
tussenpersoon toegeleid worden, waarvoor financiële maatregelen
getroffen worden.
 Jaarlijks minstens 2 deelnemers waarvoor extra begeleiding wordt
voorzien
1.3.3 CiB werkt met een fiche op maat per deelnemer
INDICATOREN
1.4 Cirkus in Beweging borgt kennis en ervaring
1.4.1 CiB ontwikkelt instrumenten / middelen om ervaring en kennis uit
bepaalde lessen of projecten intern en/of extern te ontsluiten.
 CiB geeft 1 publicatie uit tijdens de beleidsperiode
1.4.2 CiB maakt publicaties en resultaten van onderzoeken publiek
1.4.3 CiB neemt deel aan onderzoeken
 Tijdens deze beleidsperiode zal CiB minstens 1x actief deelnemen
aan een Vlaams onderzoek
1.4.4 CiB begeleidt jaarlijks stagiairs
 CiB begeleidt jaarlijks 3 stagiairs, goed voor minstens 90
begeleidingsuren

Internationale acro-parkour acrobaten leven zich uit in het parkour-park in Hal 5 tijdens
het internationale parkour evenement 'Swings and other things'.
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SD 2 CIRKUS IN BEWEGING GARANDEERT DOORSTROMING VAN TALENT
OD 2.1 Cirkus in Beweging organiseert doorstroming naar een
educatieve loopbaan
2.1.1 CiB heeft een sterk uitgebouwde assistentenwerking8
 CiB volgt assistenten individueel op aan de hand van een coach en een
assistentenboekje.
 CiB organiseert jaarlijks 4 assistentenmeetings.
 Assistenten worden uitgenodigd op multiteams en bijscholingen.
 Assistenten worden gestimuleerd om deel te nemen aan de jaarlijkse
opleiding voor circusanimatoren georganiseerd door het Vlaams
Circuscentrum en Mooss vzw.
 CiB zorgt dat het programma van de assistentenwerking ook aansluit
bij de BIC opleiding (zie onder 2.1.2).
2.1.2 CiB organiseert in samenwerking met het Vlaams Circuscentrum een
educatieve opleiding voor circusdocenten (BIC-opleiding - begeleider in de
circuskunsten)
Deze opleiding, die CiB sinds 2003 organiseert, richt zich tot 18+ers die
(willen) werken met kinderen en jongeren (als jeugdwerker, sportleraar,
opvoeder, bewegingstherapeut, in een circus- of ander vrijetijdsatelier)
met circus als middel.
Tijdens deze opleiding leren de deelnemers enerzijds de basis
circustechnieken en anderzijds pedagogische competenties om deze technieken
over te brengen aan kinderen, tieners en volwassenen. Ze krijgen de basis
mee van de methodieken rond actieve kunsteducatie9, toegepast op circus. De
deelnemers zijn na de opleiding geen topartiest, maar wel in staat om
circussessies te geven aan allerlei doelgroepen binnen het jeugdwerk,
buurtwerking, sportclubs, sociaal- artistieke projecten en in de profitsector.

OD 2.2 Cirkus in Beweging organiseert artistieke projecten
met jongeren
2.2.1 CiB richt productiegroepen op.
Productiegroepen zijn langdurige trajecten waarbij jongeren die zin hebben
om samen op te treden vanaf jonge leeftijd onder begeleiding werken aan een
voorstelling. In het begin van dit traject staat het proces centraal,
naarmate de groep ouder wordt, komt het artistieke product meer op de
voorgrond. Productiegroepen zijn open zonder audities. Om de 2 jaar wordt
een productieles georganiseerd in het vaste aanbod. Jongeren die interesse
hebben om op te treden schrijven zich in. Het jaar daarna wordt een nieuwe
productiegroep opgericht.
2.2.2 CiB werkt om de 2 jaar 1 productie uit met jongeren/amateurs en een
regisseur/maker uit het professionele veld.
8

Een assistent is een jongere met circuservaring die in de lessen wordt ingeschakeld om
mee de lessen te begeleiden en leert zo al doende de kneepjes van het vak.
9
“Actieve kunsteducatie een algemene methodiek” Jan De Braekeleer, mei 2015
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Deze producties zijn het resultaat van korte artistieke trajecten waarbij
jongeren en jongvolwassenen zich engageren om een voorstelling te maken
onder begeleiding van een jonge of ervaren circusmaker. Het doel van deze
trajecten is de deelnemers ervaring laten opdoen met een intensief
creatieproces, optreden op verschillende evenementen en festivals in een
meer professionele setting en
het maken van een kwalitatief sterke
voorstelling. Voor deze producties wordt een open call of auditie
georganiseerd in samenspraak met de maker. Deze projecten zijn in coproductie met CIRKL.
2.2.3 CiB werkt met verschillende animatieconcepten waar jongeren
spelervaring kunnen opdoen samen met professionele artiesten.
 CiB heeft 3 bestaande animatieconcepten die constant worden aangepast
door professionele artiesten en jongeren van de circusschool. Deze
animatieconcepten zijn bijvoorbeeld Circus à la carte, Steltenlopers
en Circusparade.
 Gedurende de komende beleidsperiode worden 2 nieuwe concepten
ontwikkeld.
 Jaarlijks worden er minimum 20 animaties met jongeren georganiseerd
op eigen of externe evenementen.
 CiB organiseert jaarlijks een bijscholing over circusanimatie.
2.2.4 CiB begeleidt 3 percussiegroepen en een circusorkest.
 Binnen CiB heeft (wereld)percussie ondertussen een traditie van meer
dan twintig jaar. Dit wijst op een behoefte om muziek te maken in
groepsverband, op een laagdrempelige, speelse manier waarbij de
methodiek van circuseducatie wordt toegepast op muziekeducatie.
Er wordt ingezet op beweging, spelplezier en samenwerking. De groepen
zijn ingedeeld volgens leeftijd (volwassenen, jongeren, kinderen),
repeteren wekelijks en worden geregeld gevraagd voor optredens.


Sinds een aantal jaren heeft CiB een circusorkest, Cuberdon, onder
haar vleugels, waar muzikanten hun ontwikkelde instrumentale
vaardigheden van de muziekschool kunnen verzilveren bij een orkest
dat
buiten
de
lijntjes
kleurt
(choreografie,
aparte
speellocaties,...) en de dialoog aangaat met circusartiesten van het
huis.

OD 2.3 Cirkus in Beweging organiseert toonmomenten en
optreedkansen op maat van de individuele artistieke
ontwikkeling
2.3.1 CiB organiseert toonmomenten.
In eerste instantie zijn dat korte momenten waarop deelnemers voor elkaar
tonen wat ze geleerd hebben tijdens de lessen. Maar ook voor ouders en
vrienden worden toonmomenten georganiseerd zoals bijvoorbeeld tijdens de
Warmste Week.
2.3.2 CiB organiseert jaarlijks de presentatiedagen.
De presentatiedagen zijn een jaarlijks evenement waar zoveel mogelijk van
de vaste lesgroepen van CiB een optreden geven voor het eigen en een extern
publiek. De presentatiedagen kunnen op de eigen locaties georganiseerd
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worden of in samenwerking met het circusfestival CIRKL. Gedurende de
presentatiedagen spelen 40 tot 70 lesgroepen van CiB voor een publiek van
1000 personen.
2.3.3 CiB organiseert elk jaar 2 keer Open Piste.
Open Piste is een free podium waarvoor iedereen zich kandidaat kan stellen.
Het doel is om op een zeer laagdrempelige manier ervaring op te doen op het
podium voor zowel eigen als extern publiek. CiB streeft naar minstens 1 act
van leden van een ander Vlaams circusatelier.
2.3.4 CiB organiseert elk jaar een galavoorstelling in een theaterzaal.
Deze galavoorstelling is een optreden waar lesgroepen zich kandidaat voor
kunnen stellen. Een lesgroep engageert zich om een creatieperiode van
minimum 5 weken te voorzien in functie van deze voorstelling. Op voorhand
wordt er een thema bepaald waarmee de groepen aan de slag gaan. Een jonge
maker wordt aangetrokken om de gehele regie te voorzien.
2.3.5 CiB organiseert jaarlijks 1 Try-out-avond voor semi-professionele
artiesten in samenwerking met 30CC, het cultuurcentrum van Leuven //
CIRKLABO.
Voor deze avond wordt een open call uitgestuurd naar jonge beginnende
artiesten. Deze call wordt verspreid via het eigen netwerk van CiB maar ook
dat van 30CC // CIRKLABO en het Circuscentrum.

OD 2.4 Cirkus in Beweging zorgt voor doorstroming naar een
artistieke loopbaan
2.4.1 CiB voorziet elk jaar wekelijks 3 vrije trainingsmomenten voor leden
van CiB.
De vrije trainingen worden op verschillende locaties georganiseerd zodat
verschillende disciplines beoefend kunnen worden.
2.4.2 CiB doet voor specialisatielessen beroep op gastlesgevers.
De reguliere lesgever kan hier zelf initiatief in nemen en een expert
uitnodigen. Daarnaast laat CiB de openheid om gastlesgevers bij gelegenheid
in te schakelen. Dat zijn bijvoorbeeld artiesten die in residentie zijn in
Leuven.
2.4.3 Jaarlijks organiseert CiB 2 masterclasses voor deelnemers met
artistieke ambities.
Deze masterclasses kunnen technische workshops zijn waar op een hoog niveau
technische bagage wordt gedeeld of artistieke workshops waar creativiteit,
artistieke ontwikkeling en creatieprocessen centraal staan. Voor
masterclasses werkt CiB met externe experten en samen met CIRKLABO.
2.4.4 CiB motiveert, inspireert en detecteert jongeren met artistieke
ambities.
 CiB faciliteert groepen om samen naar voorstellingen te gaan.
 CiB voert individuele gesprekken met jongeren om te peilen naar
hun ambities en noden.
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CiB informeert over unieke artistieke groeimogelijkheden zoals
Esac-stage, interne en externe masterclasses, audities bij
verschillende circushogescholen, … .
CiB ontwikkelt hiervoor een flowchart. Dit zal een visuele
voorstelling worden van wat je binnen circus kan gaan doen.
Bijvoorbeeld “ik toon graag iets” wijst door naar mogelijke
projecten met publiek, “ik ondersteun graag in de lessen” kan
doorverwijzen richting assistentencursus, BIC of Formation
Pédagogique,
“ik
organiseer
graag”
kan
leiden
naar
vrijwilligerswerk op festivals, … .
CiB brengt jongeren in contact met artiesten in het vak en laat
hen samenwerken op professionele evenementen.

2.4.5 CiB bouwt mee aan de circushumaniora in Leuven.
In september 2020 start de Circushumaniora op een nieuwe locatie in de
kunsthumaniora van het Lemmensinstituut. De optie circuskunsten wordt
aangeboden binnen de richting Woordkunst - Drama in KSO (vanaf 3de
secundair).
 CiB zorgt voor de nodige aangepaste materialen en locaties.
Deze logistieke ondersteuning houdt ook onderhoud en controle
in.
 CiB
biedt extracurriculaire projecten aan zoals extra
speelkansen (bijvoorbeeld Open Piste) en deelname aan
professionele producties (bijvoorbeeld in het kader van CIRKL)
 CiB biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan internationale
uitwisselingsprojecten.
 CiB zorgt voor promotie en toeleiding. Jongeren die mogelijks
kandidaat zouden zijn worden geïnformeerd en gestimuleerd deel
te nemen aan het toegangsexamen.
 CiB bericht op sociale media en de nieuwsbrief over de
Circushumaniora.

OD 2.5 Cirkus in Beweging geeft iedereen de kans om
talenten te ontdekken en blijvend te ontwikkelen
2.5.1 CiB ondersteunt jaarlijks 2 initiatieven van jongeren via het ‘Leg
je ei’-project.
Elk jaar doet CiB een open call naar ideëen. Alle ideeën zoals bijvoorbeeld
nieuwe animatie/workshop-concepten, een act, een voorstelling, een
festivalletje zijn welkom. Twee concepten worden uitgekozen en ondersteund
met oa. budget, (optreed)plek en coaching.
2.5.2 CiB faciliteert samenwerkingen tussen deelnemers en het professionele
veld.
CiB zet in op gelegenheden waar deelnemers in contact komen met het
professionele circusveld om ervaring op te doen en ambities te ontdekken.
 Jaarlijks zorgt CiB voor twee momenten waarbij jongeren een
repetitie of voorstellingsdag (backstage) van professionele
artiesten kunnen meevolgen.
 CiB heeft een poule van mensen die actief worden ingezet op
diverse events. Hieruit haalt CiB oa. ‘stagehands’ voor onze
galavoorstelling, circusvoorstelling voor Rode Hond en Cirque
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Composé. En ook een stevige crew tijdens festivals zoals CIRKL
en CirkOOH! CirkAAH! en externe evenementen zoals bijvoorbeeld
de Opening CC Diest, Ijzerenberg en andere events op maat.
2.1.3 CiB creëert kansen om als circusmaker ervaring op te doen en
onderzoekt de piste van een ‘Makerstraject’ voor jongeren en volwassenen.
 Tijdens haar jaarlijkse galavoorstelling werkt CiB voor
minstens 1 act samen met een jongere die de functie van
regieassistent op zich neemt.
 Elk jaar organiseert CiB 1 bijscholing ‘Creatie met jongeren’
voor lesgevers die toonmomenten maken met kinderen en jongeren
en begeleiders van productiegroepen.

De Leuvense circushumaniora aan het werk in de Kapelzaak van de Ruelensvest.
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INDICATOREN
2. CiB GARANDEERT DOORSTROMING VAN TALENT
2.1 Cirkus in Beweging organiseert doorstroming naar een educatieve
loopbaan
2.1.1 CiB heeft een sterk uitgebouwde assistentenwerking
 Per schooljaar stelt CiB een verantwoordelijke aan voor deze werking
 Jaarlijks krijgt elke assistent het assistentenboekje
 Jaarlijks minstens 25 assistenten in dit traject
 CiB organiseert jaarlijks 4 assistentenmeetings
nemen
gemiddeld
3
assistenten
deel
aan
de
 Jaarlijks
animatorencursus
2.1.2 CiB organiseert de BIC, i.s.m. het Circuscentrum
 Jaarlijks behalen minstens 14 deelnemers het BIC-getuigschrift
 Waarvan minstens 2 deelnemers uit CiB
INDICATOREN
2.2 Cirkus in Beweging organiseert artistieke projecten met jongeren
2.2.1 CiB richt productiegroepen op
 CiB organiseert elke 2 jaar een productieles (in 2021, 2023 en 2025)
 CiB richt om de 2 jaar een nieuwe productiegroep op (in 2022 en
2024)
 CiB maakt elk jaar minimum 1 productie met een productiegroep
2.2.2 CiB werkt om de twee jaar 1 kort artistiek traject uit (in 2021,
2023 en 2025)
 Dit artistiek traject omvat 5 tot 15 deelnemers, minimum 15
repetities van 3u, première op CIRKL, indien mogelijk een
zomertournee
2.2.3 CiB werkt met verschillende animatieconcepten waar jongeren
spelervaring kunnen opdoen samen met professionele artiesten.
 CiB heeft steeds minstens 3 bestaande animatieconcepten
 Er worden 2 nieuwe concepten ontwikkeld, in 2022 en 2024
 CiB realiseert jaarlijks 20 animaties, op eigen of externe
evenementen
 CiB organiseert jaarlijks een bijscholing rond circusanimatie
2.2.4 CiB begeleidt 3 percussiegroepen en een circusorkest
 CiB realiseert jaarlijks 20 optredens
INDICATOREN
2.3 CiB organiseert optreedkansen op maat van de individuele artistieke
ontwikkeling
2.3.1 CiB organiseert jaarlijks 1 toonmoment per les, in de les zelf
2.3.2 CiB organiseert jaarlijks ‘presentatiedagen’ met toonmomenten van
gemiddeld 35 lesgroepen
2.3.3 CiB organiseert jaarlijks 2 keer ‘Open Piste’
2.3.4 CiB organiseert jaarlijks een ‘galavoorstelling’ in een theaterzaal
2.3.5 CiB organiseert jaarlijks 1 Try-out-avond voor semi-professionele
artiesten
INDICATOREN
2.4 CiB zorgt voor doorstroming naar een artistieke loopbaan
2.4.1 CiB voorziet elk jaar 3 wekelijkse trainingsmomenten voor leden van
CiB
2.4.2 CiB ontvangt jaarlijks 3 gastdocenten in de specialisatielessen
22

2.4.3 CiB organiseert jaarlijks 1 masterclass voor deelnemers met
artistieke ambities.
2.4.4 CiB ondersteunt jongeren met artistieke ambities
 CiB faciliteert jaarlijks 2x het samen naar voorstellingen gaan
 CiB voert individuele gesprekken met 5 jongeren in dit kader
 CiB beschikt hiervoor over een flow chart
 CiB brengt jongeren in contact met 3 artiesten in het vak
2.4.5 CiB bouwt mee aan de circushumaniora in Leuven
 CiB faciliteert de circushumaniora met de nodige aangepaste
materialen en locaties
 CiB faciliteert extracurriculaire speelkansen en deelname aan
producties.
 CiB informeert over de circushumaniora in de lessen, via mail,
website en facebook
INDICATOREN
2.5 CiB geeft iedereen de kans om talenten te ontdekken en blijvend te
ontwikkelen
2.5.1 CiB ondersteunt jaarlijks 2 initiatieven van jongeren
 CiB doet jaarlijks een open call naar ideëen
 CiB faciliteert jaarlijks 2 initiatieven van jongeren
2.5.2 CiB faciliteert samenwerkingen tussen deelnemers en het
professionele veld
 CiB zorgt jaarlijks voor 2 contactmomenten tussen jongeren en
artiesten
 CiB zet jaarlijks 3 deelnemers in als technische crew op circusevents
2.5.3 CiB zet in op een ‘Makerstraject’
 CiB zet jaarlijks 1 jongere in als regieassistent
 CiB organiseert jaarlijks 1 bijscholing ‘Creatie met jongeren’ voor
lesgevers (zie ook 1.1.2)

De jongeren van Het steltenconcept 'Dromen van Papageno' houden zich stand-by tijdens een
fotoshoot in Hal 5.
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SD 3 CIRKUS IN BEWEGING VERBINDT
OD 3.1 Cirkus in Beweging zet in op interne verbinding
3.1.1 CiB verbindt medewerkers
 CiB kiest tijdens de verbouwperiode (2021-2022) voor een centrale
ligging van bureaus en lokalen voor vergaderingen, kostuum- en
werkatelier in het centrum van Leuven. Dit om zoveel mogelijk
interactie te stimuleren tussen alle betrokkenen bij CiB. (zie ook
zakelijk plan)
 CiB vergadert met alle lesgevers van de verschillende disciplines
samen. Dit zorgt voor een grotere verbondenheid tussen de
verschillende
werkingen
en
maximaliseert
de
kans
op
gemeenschappelijke projecten en cross-overs.
 CiB heeft een organisatiecultuur waarin werknemers kunnen groeien in
hun job door hun talenten te ontwikkelen in functie van hun
persoonlijke ambities binnen de organisatie. Deze persoonlijke
ambitie
maakt
deel
uit
van
het
bewegingsgesprek
(functioneringsgesprek). Dit is een open gesprek tussen werknemer en
1 of 2 leden van het dagelijks bestuur over o.a. jobinhoud,
knelpunten, groeimogelijkheden, rollen, talenten en samenwerkingen.
Voor de vaste werknemers is dit verplicht. Aan freelance lesgevers
en assistenten wordt het vrijblijvend aangeboden.
 Een tool die de match tussen opdracht en (freelance) medewerker
bevordert is de gebruikte software op het secretariaat. Via een
portaal kunnen lesgevers en artiesten op elk moment zien of er nieuwe
opdrachten (of jobs) in aanbieding zijn waar ze zich kandidaat voor
kunnen stellen. Elke lesgever heeft een fiche in dit systeem, waar
o.a. hun specialisaties in staan. Hoe beter deze overeenkomen met de
realiteit, hoe beter de gepresenteerde aanvragen matchen.
 CiB maakt ruimte voor teambuilding met medewerkers en vrijwilligers.
 CiB blijft zich als organisatie democratisch ontwikkelen en
faciliteert hiervoor participatie en inspraak van haar medewerkers
en deelnemers.
 CiB reflecteert intern in werkgroepen, op beleidsdagen en
binnen andere overlegstructuren.
 CiB doet beroep op externe organisaties om de werking te
optimaliseren.
- In 2019 startte CiB met Mooss vzw / Bamm!, oa. expert
in kunstparticipatie bij jongeren, met een project om de
input van jongeren meer te laten wegen op het beleid en
de werking van CiB. Dit project zal uitgevoerd worden in
2021.
- In 2020 deed CiB beroep op Levuur, expert in
participatie en stakeholder management, om samen met het
personeel de vergaderstructuren en de manier van
besluitneming onder de loep te nemen.
 CiB neemt deel aan internationale uitwisselingen KA2 i.s.m.
Cirqueon in Praag rond “reinventing organizations”.
 CiB brengt expertise in de organisatie door deelname aan
bijscholingen en studiedagen.
 CiB werkt samen met stagiairs die theoretische kennis
binnenbrengen.
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3.1.2 CiB verbindt deelnemers en vrijwilligers
CIB heeft een vrijwilligersbeleid op 2 sporen, enerzijds investeert CiB in
een duurzame relatie met permanente vrijwilligers. Jaarlijks werken 7
vrijwilligers op wekelijkse basis voor de organisatie, 2 personen in het
kostuumatelier, 2 personen in het materiaalatelier en 3 personen die
wekelijks samen met onze Europese vrijwilligers (ESC) op maandag klusjes
doen.
Het 2de spoor van het vrijwilligersbeleid richt zich op de grote groep
jongeren, ouders en sympathisanten die zich in de community van CiB
bevinden. Deze groep van 80 tot 100 personen nemen verschillende taken en
verantwoordelijkheden op tijdens evenementen die CiB zelf organiseert of
waar CiB bij betrokken is.
 Deze beleidsperiode investeert CiB in het centraliseren en
optimaliseren van haar vrijwilligerswerking door extra werktijd te
voorzien voor 1 vaste medewerker die het vrijwilligersbeleid uitdenkt
en uitvoert samen met de vrijwilligers.
 Daarnaast blijft CiB specifieke activiteiten organiseren om de
hechte, en zichtbare community van vrijwilligers die zich gewaardeerd
voelen te bedanken en te binden. Dit gaat over circus picknicks,
samen naar voorstellingen gaan, … .
 CiB zet een online werking op die de community versterkt.

OD 3.2 Cirkus in Beweging investeert in duurzame
samenwerking
Naast het aanbod in de eigen zalen (zie ook SD 1) kiest CiB te werken op
verschillende locaties in en rond Leuven. Op die manier werkt CiB
drempelverlagend en bereikt ze een nog ruimer en diverser publiek. CiB
werkt hiervoor samen met diverse partners.
3.2.1 Met sociale partners
 CiB faciliteert een wekelijkse werking bij ‘t Lampeke en haar
Kinderwerking Fabota10 met 1 vaste les per week. Hierbij komen 2 keer
per jaar een vakantiestage en/of een circusweekend.


CiB organiseert een wekelijks lesmoment in de Ziekenhuisschool van
UZ
Gasthuisberg11,
afdeling
kinderpsychiatrie.
Samen
met
vrijwilligers, stagiairs en buitenlandse uitwisselingsstudenten
probeert CiB een 1-op-1 begeleiding te voorzien.



Samen met Inloopteam De Mobil12 geeft CiB 5 workshops circomotoriek
voor mama’s met kinderen (0 tot 6 jaar) per jaar. Vanaf 2021 wil CiB

10

CiB werkt reeds 15 jaar samen met de buurtwerking ‘t Lampeke / Kinderwerking Fabota.
Circus was aanvankelijk een project binnen de kinderwerking maar is doorheen de jaren
uitgegroeid tot een vaste waarde.
11
Reeds 3 jaar investeert CiB in de samenwerking met de Ziekenhuisschool van UZ Leuven.
12
De Mobil is een project van Huis van het Kind in Leuven. De Mobil is er voor alle
(groot)ouders met jonge kinderen (0-6 jaar). Voor hen willen ze een plek bieden om andere
gezinnen te ontmoeten, samen te spelen en samen te groeien. Ze hebben bijzondere aandacht
voor gezinnen die door armoede en uitsluiting kwetsbaar gemaakt worden.

25

deze werking uitbreiden met 5 workshops circus voor de hele familie
tijdens de vakantieperiode.


CiB organiseert samen met de dienst diversiteit van stad Leuven 4
namiddagen circusworkshops per jaar in de buitenlucht voor de bewoners
van het woonwagenterrein.



In samenwerking met Fedasil13 geeft CiB 2 lessenreeksen van 10 lessen
acrobatie, evenwichtstechnieken en jongleren in het asielcentrum van
Steenokkerzeel.



De Rode Antraciet vzw werkt aan een maximale interactie tussen
gevangenen en de buitenwereld. CiB organiseert sinds 2015 1 keer per
week een circusworkshop in de gevangenissen van Leuven. Na een
intensief internationaal project14 met 12 circusartiesten en 17
gevangenen is ook CiB overtuigd van de meerwaarde van circus in het
gevangeniswezen. CiB blijft daarom inzetten op deze projecten ondanks
dat het een erg onzekere sector is oa. door stakingen,
personeelskosten, wisselende vrijwilligers en weinig beschikbare
fondsen.

3.2.2. Met onderwijspartners
 Dienst onderwijs van stad Leuven organiseert sinds 2011 de naschoolse
kinderopvang in scholen onder de noemer ‘Kinderkuren’. CiB zorgt
hiervoor in 5 basisscholen per trimester voor wekelijkse
circuslessen. CiB bereikt daardoor per jaar 225 nieuwe kinderen.


CIB werkt samen met de dienst jeugd en de dienst diversiteit van de
stad Leuven om 10 workshops te organiseren in Okan-klassen15 (2 klassen
per jaar - 40 jongeren).

3.2.3. Met culturele partners


CiB werkt intensief samen met 3OCC, het cultuurcentrum van Leuven.
 CiB werkt mee aan meerdere culturele evenementen zoals Rode
Hond, stadscircusfestival CIRKL, Cirque Composé, ea.
 CiB zetelt mee in de deelraad Kunsten van Stad Leuven
 CiB organiseert jaarlijks een circusatelier gedurende 2 à 3
weken voor lagere scholen in de Predikherenkerk.
 Cirkus
in Beweging en CIRKLABO gaan een verregaande
samenwerking aan, waarbij ze elkaar op logistiek, artistiek,
zakelijk-financieel vlak en qua netwerking ondersteunen. De
kruisbestuiving tussen professionele circusartiesten en
amateurkunstenaars is voor beide partijen een win-win.

13

Fedasil is een Belgische instelling die verantwoordelijk is voor de opvang van
asielzoekers en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige asielzoekers.
14
In het kader van http://www.educircation.eu/ vond in 2015 Circus Social Project in
Prison plaats.
15
Okan-klassen (Onthaal Klas ANderstalige nieuwkomers) zijn klassen die speciaal ingericht
worden om jongeren (12+) van anderstalige nieuwkomers een intensief Nederlands taalbad te
geven om nadien in te stromen in het reguliere onderwijs.
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CiB maakt deel uit van Leuvens Circusoverleg. Dit is een Leuvens
overlegplatform waar de Leuvense circusspelers (artiesten, festival,
werkplaats, 30CC // CIRKLABO en CiB) samen met de directie cultuur
van de Stad Leuven het Leuvense circusbeleid mee vormgeven.



CiB werkt jaarlijks samen met CC’s in andere gemeenten voor de
organisatie van circusevenementen en advies rond circuseducatie en
circusprogrammatie. Dit doet CiB bijvoorbeeld in Diest, Tienen,
Herent, Dilbeek, Sint-Genesius-Rode.

3.2.4. Met partners in de natuur
Voor CiB is dit een nieuwe piste waar ze graag in wil investeren. De stad
wordt door CiB ingezet als ideale speeltuin, en ook de natuur buiten de
stad lonkt. De natuurlijke omgeving zorgt voor weer een andere
circusbeleving, nieuwe creatieve inzichten en vergroot het respect voor de
natuur. (zie ook SD 4)
 CiB organiseert in samenwerking met One Chicken Farm van Gert De
Cooman in Bierbeek vakantiestages waar deelnemers natuur en circus
samen beleven.
 Samen met de Wakkere Akker, een zelfplukboerderij in Herent, worden
vakantiestages georganiseerd, met natuur en circus als centrale
thema’s.
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OD 3.3 Cirkus in Beweging engageert zich in netwerken
CiB engageert zich op verschillende niveaus: lokaal, bovenlokaal, Vlaams
en internationaal.
LOKAAL NIVEAU
3.3.1 CiB onderzoekt de mogelijke positieve effecten van decentralisatie
van de werking
Op dit moment gaan er lessen van CiB door in 4 scholen, 2 sportzalen en 3
culturele locaties in en rond Leuven. Door op verschillende locaties een
lesaanbod in eigen beheer te organiseren vergroot CiB haar bereikbaarheid
(zie ook SD 1).
Door het verplicht verhuizen wegens verbouwingen zal CiB de eerste helft
van de beleidsperiode noodgedwongen uitwijken naar andere locaties voor
haar gehele werking. Dit is de ideale gelegenheid om te onderzoeken welke
opportuniteiten het verder decentraliseren van de werking biedt.
3.3.2 CiB speelt een actieve rol binnen Hal 516
 CiB zetelt in de RvB van Hal 5
 CiB is actief betrokken bij de werking en de exploitatie van Hal 5
in zijn geheel. Dit gaat over de concrete invulling van de
evenementenhal maar ook ruimer over de gehele ontwikkeling van Hal 5
als kloppend hart van een specifieke stadwijk. De aanpak van Hal 5
blinkt uit in termen van participatie, recyclage en flexibiliteit.
Dit zijn kwaliteiten die onmisbaar zijn voor een duurzame
architectuur, ook al is dat dan in dit geval met een invulling die
niet “blijvend” is. De ingrepen zorgen er voor dat de monumentale
eigenschappen van Hal 5 blijvend geactiveerd worden voor de
participerende gemeenschap.
 CiB organiseert jaarlijks een activiteit in de evenementenhal. In het
verleden waren dat bvb. een Open Piste en een optreden van
productiegroep Dyne, die ook open stonden voor partners en
buurtbewoners.
 CiB organiseert laagdrempelige activiteiten in Hal 5 voor kinderen
uit de buurt, zoals een instuif met circus en parkour, die vanaf sept
2020 startop woensdagnamiddagen. Alle kinderen tussen 6 en 12 jaar
zijn hier welkom zonder voorafgaande inschrijvingen.
 CiB werkt jaarlijks mee aan de organisatie van het verjaardagsfeest
(september) en aan het Lentefeest, samen met de andere partners van
Hal 5.
 CiB zet nieuwe samenwerkingen op poten met één of meerdere partners,
bvb een bijscholing voor de jeugdwerkers van Arktos of Riso.
 CiB richt haar eigen zaal in. In 2017 en 2019 bouwde en verbouwde CiB
de bewegingszaal in Hal 5 als Acro-parkour- en acrobatiehal. In
samenwerking met Eurogym en een extern keuringsbureau is de hal
gekeurd. De wereld van acro-parkour en circus staat niet stil. Nieuwe
disciplines en nieuwe inzichten zorgen voor een blijvende evolutie
van en investering in de hal. De participatieve aanpak van de opbouw
van deze hal geldt op wereldniveau als referentiemodel. Jaarlijks
16

Hal 5 is een breed partnerschap van lokale organisaties en bedrijven dat zorgt voor
tijdelijke invulling van een historische spoorweghal in Kessel-Lo, Leuven. Meer informatie
volgt in het zakelijk deel/Infrastructuur.
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organiseert CiB naast de wekelijkse lessen parkour jams met
internationale uitstraling en demonstraties. Een uitgelezen kans voor
niet-leden om van het aanbod te proeven.
3.3.3 CiB gebruikt de opening van haar nieuw gebouw als hefboom om de buurt
nog beter te betrekken bij haar werking.
Naar analogie met de werking in Hal 5 gaat CiB bij de opening van het nieuwe
gebouw maximaal inzetten op verbondenheid binnen de levendige wijk vlakbij
het stadscentrum waar het gebouw ligt. Vanuit een omgevingsanalyse zal CiB
haar werking afstemmen door middel van actieve participatie. Het nieuwe
gebouw zal openen in september 2022. De lessen zullen doorgaan in 2
gespecialiseerde circuszalen. Daarnaast zal er een ontmoetingsruimte zijn
met zicht op het openbare park. Deze ruimte zal toegankelijk zijn voor
iedereen voor, na en tijdens de lessen. Ook de buurt zal deze ruimte kunnen
gebruiken. Dit belooft een mooie plek te worden waar ontmoeting tussen
circus en buurtbewoners centraal staat.
BOVENLOKAAL NIVEAU
3.3.4 CiB engageert zich bovenlokaal
 Salto Tienen startte drie jaar geleden met Circus with a smile, een
circuswerking voor volwassenen met een beperking. CiB heeft een
gelijkaardige wekelijkse werking voor jongvolwassenen met een
beperking, Circusdromen. De komende beleidsperiode zullen de
ervaringen en expertise uitgewisseld worden op niveau van lesgevers
en op niveau van de deelnemers door ontmoetingsmomenten, gezamenlijke
lessen, optredens, evenementen, … .
VLAAMS NIVEAU
3.3.5 CiB is actief betrokken bij de werking van het Vlaams Circuscentrum
 CiB is lid van de educatieve werkgroep en van de social werkgroep
waar ze verschillenden activiteiten mee vorm geeft en expertise en
good practices uitwisselt met het Vlaamse circusnetwerk.
 CIB organiseert de Opleiding voor begeleiders in de circuskunsten BIC
(zie 2.1.2)
 CiB organiseert mee de vorming circomotoriek (om de 2 jaar) (zie
1.2.1)
 Leden van CiB nemen deel aan de circusconventies en productieweekends
die het Circuscentrum organiseert.
 CiB denkt mee na over de inhouden van deze initiatieven en doet
voorstellen rond docenten en specialisten.
 Leden en teamleden van CiB nemen deel aan animatorencursus, Esacstages en andere bijscholingen
3.3.6 CiB neemt een actieve rol op binnen het netwerk van circusateliers
in Vlaanderen
 Door haar grootte en jarenlange ervaring heeft CiB oa. expertise
opgebouwd rond personeelsbeleid. Deze expertise deelt CiB met het
Vlaams netwerk van circusateliers.
 CiB doet beroep op expertise van andere spelers in het Vlaamse netwerk
van ateliers, bijvoorbeeld rond rigging en veiligheid, i.s.m. ECDF
en Circusplaneet.
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INTERNATIONAAL
3.3.7 CiB is een expert inzake Europese vrijwilligerswerking ESC17
 CiB heeft reeds 15 jaar ervaring met deze werking en deelt deze
expertise op inspiratiedagen, georganiseerd door Jint. CiB
ondersteunt ook verschillende organisaties die hulp nodig hebben bij
het opzetten van een ESC-project.
 CiB is een zendorganisatie: deelnemers kunnen vanuit CiB Europa en
partnerlanden verkennen en enkele maanden tot een jaar in een
circusateliers in een ander land gaan werken
 CiB ontvangt per jaar 2 tot 3 vrijwilligers uit circusateliers en
andere jeugd- of vrijetijdsorganisaties uit Europa.
3.3.8 CiB organiseert uitwisselingen en projecten binnen Erasmus+18
 CiB organiseert individuele uitwisselingen voor jongeren (youth
exchange) en docenten, assistenten en medewerkers (mobility for youth
workers) in het kader van Key Action 1 van het Erasmus + programma
 Om de 4 jaar organiseert Cirkus In Beweging CirkOOH! CirkAAH!
een Europese jongerenuitwisseling (KA1 youth Exchange) in
combinatie met een circusfestival (2021 en 2024) met 50 jongeren
uit minimum 4 Europese landen.
 Om de 4 jaar organiseert Cirkus In Beweging een Mobility for
youth workers (KA1) met een specifiek topic (2025).
 CiB engageert zich in Europese Netwerkprojecten, Key Action 2 van het
Europese Erasmus+ programma. Deze projecten zijn afhankelijk van
goedkeuring van een projectaanvraag die ingediend zal worden binnen
het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.
 CiB is de komende beleidsperiode partners in minimum 2 van deze
Netwerkprojecten (reinventing organizations19 2021-2023 +
ABCirk20 2020-2022)
 CiB coördineert/dient de komende beleidsperiode
minimum 2
eigen Europese netwerkprojecten in (CircusClinic21 2021-2023)
en een nieuw project rond acro-parkour in 2024-2025)


CiB neemt deel aan individuele uitwisselingen (Key Action 1 binnen
Erasmus +) voor jongeren (youth exchange), docenten, assistenten en
medewerkers (mobility for youth workers) en activiteiten van de
verschillende Netwerkprojecten (KA2) waarin ze betrokken is.
 Jaarlijks nemen we met een groep van 5 tot 15 jongeren deel aan
minimum
1
jongerenuitwisseling
georganiseerd
door
een
buitenlandse partner.
 Jaarlijks
nemen gemiddeld 7 medewerkers, docenten of
assistenten van CiB deel aan de internationale uitwisselingen
georganiseerd binnen de KA2 netwerkprojecten, de KA1 mobility
for youth workers

17

ESC = European Solidarity Corps, zie European Solidarity Corps
Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jongeren en sport in Europa, zie
ook Wat is Erasmus+? | Erasmus+
19
Reinventing organizations is een internationaal project rond management van
circusorganisaties.
20
ABCirk is een internationale uitwisseling rond het opleiden van circusanimatoren.
21
CircusClinic is een internationaal netwerkproject (KA2 binnen Erasmus+) rond
therapeutische waarde van circus voor kinderen met een psychische kwetsbaarheid.
18
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3.3.9 CiB blijft met haar internationale expertise nauw betrokken bij de
internationale activiteiten van het Circuscentrum
 CiB is ter beschikking om als vervanger een rol op te nemen in het
management committee van EYCO (European Youth Circus Organisation).
 CiB stelt zich kandidaat om deel te nemen aan de NICE-meeting (Network
for International Circus Exchange).
 CiB stuurt deelnemers naar de Europese Netwerkprojecten van het
Circuscentrum (KA2).
 Docenten en medewerkers van CiB worden als expert ingezet om enkele
internationale uitwisselingen binnen de Europese Netwerkprojecten te
begeleiden.
3.3.10 CiB brengt zijn eigen internationaal netwerk in kaart
 CiB maakt tegen 2025 toegankelijke oplijsting maken van haar eigen
internationale partnerorganisaties en contacten.
 CiB wil nadenken over een middel om de eigen organisatie voor te
stellen aan buitenlandse partners. Dit kan een brochure worden in het
Engels maar evengoed een ander medium.
 CiB ontwikkelt een systeem om de kennis en ervaring voortvloeiend uit
internationale projecten in de eigen werking een plek te geven.

De productiegroep Carrousel geeft een optreden op het strand tijdens een repetitieweek in
Oostende.
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INDICATOREN
3. CiB VERBINDT
3.1 CiB zet in op interne verbinding
3.1.1 CiB verbindt medewerkers
 CiB heeft een centraal gelegen hoofdzetel
 CiB houdt maandelijks teamvergaderingen met lesgevers uit alle
disciplines
 CiB houdt jaarlijks bewegingsgesprekken ter bespreking van talenten
en rollen, met alle werknemers en minstens 3 freelancers
 CiB organiseert jaarlijks 2 multiteams
3.1.2 CiB verbindt deelnemers en vrijwilligers
 CiB heeft een verantwoordelijke voor vrijwilligersbeleid
 CiB zet een online werking op die de community versterkt
 CiB kan jaarlijks beroep doen op een poule van 50 vrijwilligers
 CiB organiseert jaarlijks minstens 3 ‘nazorg’ activiteiten voor
vrijwilligers
INDICATOREN
3.2 CiB investeert in duurzame samenwerking
3.2.1 CiB werkt samen met sociale partners
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten in Leuvense
buurtwerkingen
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten in de
psychiatrie
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten met kansarme
gezinnen
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten in een
woonwagenpark
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten met anderstalige
nieuwkomers
 CiB heeft minstens 1 partner voor haar activiteiten met
gedetineerden
 CiB realiseert jaarlijks 100 workshops i.s.m. deze sociale partners,
voor de specifieke doelgroepen
3.2.2. CiB werkt samen met onderwijspartners
 CiB werkt samen met de stad Leuven voor naschoolse kinderopvang in
scholen
 CiB realiseert jaarlijks reeksen in 5 scholen i.k.v. buitenschoolse
opvang
 CiB realiseert jaarlijks 4 workshops in OKAN-klassen
3.2.3. CiB werkt jaarlijks samen met culturele centra in minstens 4
gemeenten
3.2.4. CiB werkt jaarlijks een aanbod uit met minstens 2 partners die hun
omgeving als thema inzetten (zowel stedelijke als landelijke omgeving)
INDICATOREN
3.3 CiB engageert zich in netwerken
LOKAAL NIVEAU
3.3.1 CiB evalueert de effecten van de tijdelijke verhuis
 CiB peilt hiernaar in de enquêtes in naar deelnemers (2022) en
medewerkers (2021, 2022) (zie ook 1.1.1)
3.3.2 CiB speelt een actieve rol binnen Hal 5
 CiB zetelt in de RvB van Hal 5
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CiB
organiseert
jaarlijks
minstens
1
activiteit
in
de
Evenementenhal, open voor partners en buurtbewoners
 CiB organiseert jaarlijks minstens 6 instuifworkshops in de
Bewegingshal voor niet-leden
 CiB organiseert jaarlijks 2 evenementen samen met de partners van
Hal 5
 CiB lanceert jaarlijks minstens 1 nieuw voorstel tot samenwerking
met een partner van Hal 5
3.3.3 CiB onderzoekt de mogelijkheden om bij de opening van het nieuwe
gebouw de buurt meer te betrekken bij haar werking
 CiB bevraagt de buurt over gewenste acties in het nieuwe gebouw
 CiB lanceert jaarlijks minstens 1 laagdrempelige actie voor de
buurtbewoners, in 2023, 2024 en 2025.
BOVENLOKAAL NIVEAU
3.3.4 CiB engageert zich bovenlokaal
 CiB start concrete acties op met Salto Tienen (in 2021)
VLAAMS NIVEAU
3.3.5 CiB is actief betrokken bij de werking van het Vlaams Circuscentrum
 CiB is lid van de educatieve werkgroep
 CiB is lid van de werkgroep sociaal circus
 CIB organiseert de BIC Opleiding (zie 2.1.2)
 CiB organiseert mee de vorming circomotoriek
 Jaarlijks nemen 10 leden van CiB deel aan de circusconventies
 Om de 2 jaar neemt een productiegroep deel aan het productieweekend
 Jaarlijks volgen 2 assistenten de animatorencursus (staat al in
2.1.1)
 Jaarlijks volgt 1 deelnemer de Esac-stages
 Jaarlijks volgen gemiddeld 5 docenten de kerstbijscholing
3.3.6 CiB neemt een actieve rol op binnen het netwerk van circusateliers
in Vlaanderen
 CiB deelt jaarlijks informatie met een ander atelier over HRonderwerpen
 CiB doet jaarlijks beroep op een ander atelier wat betreft het thema
veiligheid
INTERNATIONAAL
3.3.7 CiB is een expert inzake Europese vrijwilligerswerking ESC
 CiB is een zendorganisatie en maakt dit bekend via haar website
 CiB ontvangt jaarlijks 2 buitenlandse vrijwilligers, telkens voor
1 jaar
 CiB volgt jaarlijks 1 bijscholing rond internationaal werk
 CiB is jaarlijks aanwezig op 1 evenement om expertise rond
internationale werking te delen
3.3.8 CiB organiseert uitwisselingen en projecten binnen Erasmus+
 CiB organiseert 2 jongerenuitwisselingen in 2021 en 2024
 CiB zendt jaarlijks 10 deelnemers uit naar buitenlandse Erasmus+
projecten
 CiB is een actieve partner in het netwerkproject ABCirk (2021)
 CiB is een actieve partner in het netwerkproject “Reinventing
organizations” (2021-2023)
 CiB coördineert het netwerkproject “CircusClinic” (2021-2023) op
voorwaarde dat het dossier dat ingediend wordt in 2020 goedgekeurd
wordt
 CiB dient een dossier in voor een nieuw netwerkproject in 2024
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3.3.9 CIB blijft met haar internationale expertise nauw betrokken bij de
internationale activiteiten van het Circuscentrum
3.3.10 CiB brengt zijn eigen internationaal netwerk in kaart
 CiB
plaatst
een
oplijsting
van
haar
internationale
partnerorganisaties en contacten op haar website (2021) en
onderhoudt de actualiteit hiervan (2022-2025)
 CiB maakt een presentatie van haar organisatie aan buitenlandse
partners
 CiB ontwikkelt een systeem voor borging van internationale kennis
en ervaring
Percussiegroep De Madammen from Ipanema tijdens een optreden op de schaatsbaan van leuven.

Wekelijks komen al 15 jaar ongeveer 150 kleuters met hun ouders naar de lessen
circomotoriek op zaterdagochtend.
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SD
4
CIRKUS
IN
DUURZAAMHEIDSBELEID

BEWEGING

HEEFT

EEN

INSPIREREND

CiB neemt naast haar uitgesproken sociaal engagement en aandacht voor
duurzame partnerschappen ook haar verantwoordelijkheid op inzake de grenzen
van onze planeet. Door het grote bereik van deelnemers, publiek en partners
kan CiB hier een voortrekkersrol in spelen.
De laatste jaren nam CiB steeds meer initiatieven waarmee ze haar
ecologische voetafdruk wilde verkleinen. De wens om hier een meer
doorgedreven en structurele rol te spelen komt duidelijk naar voor bij een
groot deel van de medewerkers en de deelnemers. CiB gaat de maatschappelijke
uitdaging aan om de voetafdruk van haar werking te bewaken en te groeien
naar een voorbeeld van ecologische duurzaamheid.

OD 4.1 CiB heeft een gedragen visie over duurzaamheid
CiB is de som van haar medewerkers, leden en vrijwilligers. Initiatieven
worden gestuurd vanuit een inspirerende visie waar iedereen gehoord werd
en aan meegewerkt heeft. Zo ontstaat er een breed draagvlak door
betrokkenheid. Informatie delen, de dialoog faciliteren en gezamenlijke
doelen formuleren staan hier centraal.
 CiB nodigt
experten uit rond integratie van duurzaamheid in de
organisatie. (in 2021)
 CiB neemt minstens 2 x per jaar deel aan lokaal overleg rond
integratie van duurzaamheid
 CiB agendeert het onderwerp “integratie van duurzaamheid” op een
teamvergadering (2021)
 CiB organiseert een bevraging over het belang van duurzaamheid in de
organisatie bij leden en medewerkers (2022)
 CiB produceert, ratificeert en communiceert een inspirerende
visienota over de integratie van duurzaamheid. (2023)

OD 4.2 CiB heeft een werkgroep duurzaamheid die het beleid
en de implementatie van duurzaamheid in de organisatie
stuurt
Vele goede intenties stranden op een tekort aan planning en opvolging. De
werkgroep krijgt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren en evalueren
van het beleid. Een brede werkgroep uit de verschillende geledingen van de
organisatie zet in op meer interne verbondenheid, creëert ruimte voor meer
diversiteit en geeft de initiatieven een grotere legitimiteit.
 CiB stelt een brede22 werkbare werkgroep/stuurgroep samen die het
mandaat krijgt om duurzaamheid te stimuleren, implementatie te
sturen, monitoren en evalueren.
 Twee overlegmomenten van de werkgroep per jaar voor de planning en
evaluatie van de verschillende duurzaamheidsinitiatieven

22

Met breed bedoelt CiB zowel medewerkers als bestuur, studenten, partners en dergelijke.
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OD
4.3
CiB
vertaalt
sociale
en
duurzaamheidsuitdagingen naar haar beleid,
activiteiten en investeringen.

ecologische
procedures,

4.3.1 CiB evolueert naar een duurzame mobiliteit.
 De verplaatsingen naar lokale workshops worden, indien mogelijk, met
de bakfiets gedaan.
 CiB kiest voor al haar verplaatsingen onder de 1000 km voor de trein.
 CiB investeert in een deelwagen die door werknemers kan gebruikt
worden
 Bij algemene aanvragen van verder gelegen organisaties vraagt CiB
eerst aan de klant om dichterbij gelegen circusateliers te
contacteren
4.3.2 CiB heeft een duurzaam communicatiebeleid.
 CiB reduceert papiergebruik door steeds meer digitaal te communiceren
 CiB probeert overschotten van promotiemateriaal te vermijden.
 CiB kiest enkel voor gerecycleerde materialen voor alle communicatie
en publicaties
 CiB voert een doorgedreven “think before you print” beleid
4.3.3 CiB
voeding &
 CiB
 CiB
 CiB

heeft een verantwoorde catering met oog voor duurzaamheid bij
drank op evenementen.
kiest voor lokale biologische producten en voor fair trade
bant wegwerpmateriaal
vermijdt onnodig verpakkingsmateriaal

4.3.4 CiB maakt van delen en recycleren haar tweede natuur
 CiB hergebruikt bestaande kostuums en maakt nieuwe kostuums waar
mogelijk van recyclagemateriaal of tweedehandstextiel
 CiB herstelt haar materiaal op regelmatige basis
 CiB
verwerkt recyclagemateriaal in de props voor al haar
productiegroepen en toonmomenten

OD 4.4. CiB sensibiliseert rond duurzaamheid
4.4.1 CiB informeert over haar acties rond duurzaamheid via externe
communicatie.
 CiB communiceert haar visie en een intentienota op duurzaamheid
 CiB communiceert op een regelmatige en structurele manier over haar
initiatieven inzake het bevorderen van sociale en ecologische
duurzaamheid.
 CiB ontwikkelt en publiceert een duurzaamheidsscan voor haar werking.
De concrete checklist van de scan zal komen van ideeën uit de
werkgroep.
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4.4.2 Duurzaamheid wordt opgenomen als thema doorheen lessen, producties,
toonmomenten, …
 CiB-medewerkers opteren steeds voor de meest duurzame optie aan de
hand van de duurzaamheidsscan.
 CiB nodigt deelnemers uit om ideeën te delen rond het vertalen van
duurzaamheid binnen hun activiteiten zoals voor het Festival
‘Cirkooh! Cirkaah!’ / Gala / …
 CiB moedigt alle deelnemers jaarlijks aan om bij de inschrijving een
extra euro te doneren voor de aanplanting van bomen via BOS+. BOS+
is een Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud,
beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld.
 1 publieke activiteit per jaar neemt expliciet het thema duurzaamheid
op.
4.4.3 CiB gaat de dialoog aan met stakeholders over duurzaamheid binnen
gemeenschappelijke initiatieven

De 'circusbakfiets' die sinds 2018 gebruikt wordt voor circusworkshops in en rond Leuven.
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INDICATOREN
4. CiB IS EEN INSPIRERENDE GIDS NAAR DUURZAAMHEID
4.1 CiB heeft een gedragen visie over duurzaamheid
 CiB nodigt experten uit rond integratie van duurzaamheid (2021)
 CiB neemt minstens 2 x per jaar deel aan lokaal overleg rond
integratie van duurzaamheid
 CiB agendeert het onderwerp op een teamvergadering (2021)
 CiB organiseert een bevraging bij leden en medewerkers (2022)
 CiB produceert, ratificeert en communiceert een inspirerende
visienota (2023)
4.2 CiB heeft een duurzaamheidscommissie/werkgroep die het beleid en de
implementatie van duurzaamheid in de organisatie stuurt
 CiB stelt werkgroep Duurzaamheid samen om 4.1 uit te voeren (2021)
 De werkgroep duurzaamheid komt jaarlijks tweemaal samen
4.3 CiB vertaalt uitdagingen naar beleid, procedures, activiteiten en
investeringen
4.3.1 CiB evolueert naar een duurzame mobiliteit
 Het vervoer naar minstens 50% van de lokale workshops wordt gedaan
met de (bak)fiets
 CiB kiest voor haar verplaatsingen onder de 1000 km voor de trein
 CiB investeert in autodeelsystemen
4.3.2 CiB heeft een duurzaam communicatiebeleid
 CiB bestelt minder papier en drukwerk
 CiB werkt met gerecycleerd papier en zo ecologisch mogelijk
drukwerk
4.3.3 CiB heeft oog voor duurzaamheid bij voeding & drank op evenementen
 CiB kiest voor lokale biologische producten en voor fair trade
 CiB kiest voor herbruikbare bekers, servies en jetons
4.3.4 CiB maakt van delen en recycleren haar tweede natuur
 CiB koopt kostuums en accessoires in kringloopwinkels
 CiB organiseert wekelijks reparatie-sessies voor circusmateriaal
 CiB werkt met recyclagemateriaal en toont hier foto’s van op haar
website
4.4. CiB sensibiliseert rond duurzaamheid
4.4.1 CiB informeert over haar acties rond duurzaamheid via externe
communicatie
 CiB communiceert minstens 1x per jaar over haar initiatieven inzake
het bevorderen van sociale en ecologische duurzaamheid
 CiB communiceert haar visienota rond duurzaamheid via website en
sociale media (2023)
 CiB ontwikkelt en publiceert een duurzaamheidsscan voor haar werking
4.4.2
Duurzaamheid
wordt
opgenomen
als
thema
doorheen
verschillende activiteiten
 De werkgroep Duurzaamheid verzamelt ideeën bij deelnemers rond het
vertalen van duurzaamheid binnen hun activiteiten.
 CiB organiseert jaarlijks vakantiestages in de natuur waar rond het
thema natuur gewerkt wordt
 CiB biedt bij de inschrijvingen aan om een euro extra te doneren
voor de aanplant van bomen
 1 publieke activiteit per jaar neemt expliciet het thema
duurzaamheid op
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4.4.3 CiB gaat de dialoog aan met stakeholders over duurzaamheid binnen
gemeenschappelijke initiatieven
 CiB agendeert aspect duurzaamheid op vergaderingen met bestaande en
nieuwe partners
 CiB vraagt partners intentieverklaring duurzaamheid te ondertekenen
bij organisatie gemeenschappelijke evenementen/activiteiten
 75 % van de partners van CiB ondertekenen duurzaamheidsverklaring
(2025)

Internationale bijscholing rond ‘circus spelen’ in de kapelzaal aan de Ruelensvest.
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ZAKELIJK PLAN CIRKUS in BEWEGING
0.INLEIDING
1.ORGANISATIESTRUCTUUR
2.PERSONEEL- en VRIJWILLIGERSBELEID
3.KWALITEITSZORG
4.INFRASTRUCTUUR
5.COMMUNICATIE
6.GOED BESTUUR
7.FINANCIËN
8.BIJLAGEN
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0. INLEIDING
Dit tweede deel omvat het zakelijk plan van Cirkus in Beweging. Hier
vindt u onder andere terug hoe de organisatie is gestructureerd, wie
welke beslissingen neemt, hoe het personeel van Cirkus in Beweging
begeleid wordt, hoe de wereld bericht wordt over het reilen en zeilen
en ten slotte hoe het financieel plaatje van Cirkus in Beweging er
uit ziet.
Parallel aan het inhoudelijk verhaal van Cirkus in Beweging groeit
de school als organisatie. Cirkus in Beweging is door Rika Taeymans
opgestart. Zij coördineerde in de beginjaren de dagelijkse werking
alleen. Samen met een groep enthousiaste bestuurders, lesgevers en
vrijwilligers bouwde ze de school jaar na jaar verder uit. De huidige
situatie met 3 coördinatoren, een pedagogische, een artistieke en een
zakelijke, is organisch gegroeid. Daarnaast zijn er ook verschillende
werkgroepen aan de slag als zelfsturende teams.
Om de professionele capaciteit van Cirkus in Beweging te blijven
garanderen zal ze op termijn op zoek moeten gaan naar een andere
organisatievorm. De grootte van de organisatie laat zich steeds minder
makkelijk sturen door de huidige vorm. De komende beleidsperiode
zullen er structuren en procedures geïmplementeerd en instrumenten
ontwikkeld worden om de uitvoer van het vooropgestelde beleid te
ondersteunen.
Tijdens deze beleidsperiode gaat de stichter van Cirkus in
Beweging op pensioen. Die gelegenheid wordt aangegrepen om de werking
van binnenuit te hervormen. Deze herstructurering zal met de nodige
zorg voorbereid worden zonder te raken aan de flexibiliteit,
inzetbaarheid, originaliteit en wendbaarheid die deel zijn van het
DNA van Cirkus in Beweging.
Het internationale project “Reinventing organizations”23 heeft als
onderwerp het management van circusorganisaties en is gebaseerd op
het gelijknamige en baanbrekende boek van Laloux. De deelname aan dit
project is een mooie gelegenheid om samen met internationale partners
ideeën te generen om de organisatie van de interne werking te
herdenken. De kernideeën van zelfsturing, innovatie en volwaardige
participatie van Laloux sluiten nauw aan bij de richting die Cirkus
in Beweging op wil gaan.

23

Reinventing Organizations, A guide to Creating Organizations inspired by the next stage
of Human Consciousness - Frederic Laloux, 2014.
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1.

ORGANISATIESTRUCTUUR
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OVERLEGSTRUCTUREN
> Algemene Vergadering (AV)
frequentie

1 keer per jaar

bevoegdheden

exclusieve bevoegdheden door AV








organisatie

De wijziging van de statuten
De benoeming en de afzetting van de bestuurders
De kwijting aan de bestuurders alsook, in voorkomend
geval, het instellen van de verenigings-vordering
tegen de bestuurders
De goedkeuring van de jaarrekening en van de
begroting
De ontbinding van de vereniging
De uitsluiting van een lid

Zowel AV als Bestuur krijgt telkens de
agendapunten van elke vergadering toegestuurd
en wordt op elke vergadering uitgenodigd.
1x per jaar, in maart, is het een echte AV waar
o.a. financieel resultaat en begroting
goedgekeurd wordt.
De persoon die wil toetreden als lid van de AV
wordt afgetoetst aan volgende eigenschappen:
Een lid is een betrokken, geïnteresseerde
persoon














met voldoende brede kennis van de circuswereld en/of
met strategisch profiel (op korte & lange termijn
denken) en/of
die zorgt voor voldoende diversiteit in de
samenstelling (voldoende verschillen) en/of
met kennis van beschikbare fondsen en/of
met interesse en kunde in het schrijven van dossiers
en/of
met een educatief, academisch profiel en/of
die kan werken rond beleid en visie en/of
die circusartiesten vertegenwoordigt en/of
die de sociale sector vertegenwoordigt en/of
die de jeugd vertegenwoordigt (18-25 jaar) en/of
die de lesgevers vertegenwoordigt en/of
die disciplines in circus, acroparkour of percussie
vertegenwoordigt

verslag

wordt verstuurd naar zowel AV als (dagelijks)
Bestuur

frequentie

4 keer per jaar

bevoegdheden

Het Bestuur is bevoegd om alle handelingen van
intern bestuur te verrichten die nodig zijn
voor de verwezenlijking van het voorwerp van de
vzw, met uitzondering van de handelingen
waarvoor volgens de wet of volgens de statuten
de Algemene Vergadering exclusief bevoegd is.

> Bestuur
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Het Bestuur vaardigt alle interne reglementen
uit die hij nodig oordeelt. Dergelijk intern
reglement kan geen bepalingen bevatten die
strijdig zijn met het WVV (Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen) of de
statuten.
De recentste versie van het intern reglement
ligt steeds ter inzage op de zetel van de vzw.
Indien het Bestuur het intern reglement
wijzigt, is ze verplicht dit in de agenda en in
de notulen van het Bestuur op te nemen.
Het Bestuur is belast met het toezicht op het
Dagelijks Bestuur.

organisatie

Zie AV

verslag

wordt verstuurd naar zowel AV als (dagelijks)
Bestuur

> Dagelijks Bestuur (Miniteam, 3 personen)
frequentie

elke week

bevoegdheden

Het Bestuur geeft volmacht aan het Dagelijks
Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur omvat zowel de
handelingen en de beslissingen die niet verder
reiken dan de behoeften van het dagelijks leven
van de vereniging, als de handelingen en de
beslissingen die, ofwel om reden van hun minder
belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun
spoedeisend karakter, de tussenkomst van het
Bestuur niet rechtvaardigen.
Als het om meerdere personen gaat, zullen deze
personen gezamenlijk handelen, zowel wat het
intern dagelijks bestuur als de externe
vertegenwoordigingsmacht voor dat Dagelijks
Bestuur betreft.
De personen belast met het dagelijks bestuur
kunnen niet zonder toestemming van het Bestuur
beslissingen nemen en/of rechtshandelingen
stellen die verband houden met de
vertegenwoordiging van de vzw in het kader van
het dagelijks bestuur bij transacties die 5.000
euro te boven gaan buiten de begroting of
20.000 euro binnen de begroting (met
uitzondering van het betalen van de lonen).
Het Dagelijkse Bestuur kan individueel
effectieve betalingen doen tot 2.000 euro (met
1 handtekening). Vanaf 2.000 euro zijn twee
handtekeningen nodig.
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organisatie

Tijdens lesweken komt het Dagelijks Bestuur in
principe wekelijks samen; tijdens
schoolvakantie naargelang de behoefte.
De leden van het Dagelijks Bestuur worden
uitgenodigd als waarnemer op de
bestuurdersbijeenkomsten, maar hebben daar geen
stemrecht. Zij mogen wel andere leden van het
Bestuur vertegenwoordigen bij volmacht, en in
dat geval in hun naam een stem uitbrengen.

verslag

ieder noteert zijn eigen taken

> Bureauteam (7 personen)
frequentie

elke maand

bevoegdheden

Bespreken zeer praktische, lopende zaken,
gericht op praktische beslissingen en op zaken
die alleen betrekking hebben op het
administratief personeel.

organisatie

Volgens het principe ‘Updates - Vragen Beslissingen’ - zie Werknemersteam
Het bureauteam bepaalt wat zeker besproken moet
worden op het Werknemersteam.

verslag

wordt naar de aanwezigen verstuurd

> Werknemersteam (een 20-tal personen: max 17 werknemers, 1 of 2
freelancers, 1 of 2 ESC’ers, 1 of 2 stagiairs
frequentie
bevoegdheden

elke maand






organisatie

Bespreken lopende zaken waar input van
grotere groep gewenst is. Bvb Opmaak
lesrooster, formule & uitwerking
presentatiedagen,...
Brainstorming allerlei acties, die dan
verder in werkgroepen of door individuele
personen uitgewerkt worden
Delen van informatie

1. Updates - rondje van alle aanwezigen,
waarbij deze een update geven van iets wat
nog hangende, afgelopen of beslist is, al
dan niet in een werkgroep.
2. Vragen - deze persoon kan hierbij eventueel
nog een vraag hebben. Deze vragen worden
genoteerd en na deze ronde wordt de
volgorde van behandeling vastgelegd
naargelang de prioriteit.
3. Beslissingen - de vragen worden één voor
één besproken (eventueel in groepjes) en de
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beslissing wordt genoteerd: wie doet wat,
wanneer?
Elke lesgever, werknemer, ESC’er en stagiair
wordt minstens 3 dagen op voorhand uitgenodigd
om zelf agendapunten toe te voegen en/of om
deel te nemen aan deze
vergadering. Aansluitend lunchen de aanwezigen
samen in de Barterre.
verslag

Wordt gemaakt door de stagiairs of iemand van
het bureauteam en naar elke lesgever,
werknemer, ESC’er en stagiair verstuurd

> Lesgeversteam
frequentie

elke maand

bevoegdheden

Uitwisseling over zaken die rechtstreeks
verband houden met pedagogie en inhoud van de
lessen. Meestal met een theoretisch en
praktisch deel.

organisatie

Elke lesgever wordt minstens 3 dagen op
voorhand uitgenodigd om zelf agendapunten toe
te voegen en/of om deel te nemen aan deze
vergadering. Het initiatief wordt genomen door
een hoofdlesgever.

verslag

wordt naar alle 63 lesgevers verstuurd

> Multiteams
frequentie

3 à 5 keer per jaar

bevoegdheden

Bijeenkomst voor alle lesgevers, assistenten,
werknemers, Bestuur en (meest betrokken)
vrijwilligers.
2 soorten:
 ‘Sociaal Multiteam’: bij begin en bij einde
lesjaar. Doel = informeel samenzijn, met
steeds een informatief gedeelte
 Bijscholings-multiteam: peer teaching,
bijscholing door externe of disseminatie na
uitwisseling in het buitenland (zie ook
1.1.2)

organisatie

De data staan vast bij begin van het lesjaar.
Enkele weken vooraf wordt een uitnodiging
verstuurd met details over de inhoud en met
vraag naar bevestiging aanwezigheid.

verslag

Dit varieert. Gepresenteerde informatie wordt
gedeeld onder de genodigden.
46

> Werkgroepen
frequentie

De werkgroepen komen samen afhankelijk van de
noodzaak.

bevoegdheden

Deze groepen bestaan uit vaste en losse
medewerkers en projecten kunnen er inhoudelijk
en/of praktisch uitgewerkt worden.

organisatie

Een persoon kan in meerdere werkgroepen zitten,
afhankelijk van talent en interesse.
Elke werkgroep heeft een verantwoordelijke uit
het werknemersteam die de bijeenkomsten
voorbereidt en zorgt voor het verslag.
Elke werkgroep maakt in het begin van het
lesjaar een plan, met timing.
Op woensdagvoormiddag kunnen verschillende
werkgroepen parallel doorgaan.
Een werkgroep is niet enkel vergaderen, maar
ook research, schrijven, organiseren, …
Iedereen kan een werkgroep opstarten, mét soort
van draaiboek wat het mogelijk verloop is,
zodat je ondersteuning kan krijgen van CiB
indien nodig (idee, wat wil je bereiken? –
timing – locatie – verantwoordelijke – data
bijeenkomsten - … )
In 2019 waren er volgende werkgroepen, maar
naargelang de noodzaak komen er bij of staan er
‘on hold’:
1. Presentatie door lesgroepen = o.a.
Galavoorstellingen & presentatiedagen
2. Methodiek & differentiatie, inhoud lessen, EHBO
(deels overlappend met het Lesgeversteam)
3. Artistiek = o.a. Open piste,CIRKL,
productiegroepen, korte trajecten
4. Vakantiestages
5. Lessenrooster
6. Workshops-concepten. Bvb. FamilieCircusZondagen,
bouw je eigen circustent, Circuslabo
7. Materiaal & veiligheid
8. Communicatie & sociale media, inclusief Promo
9. Internationale projecten, zoals CirkOOH! CirkAAH!
(community vorming), CIRCE, Educircation, NEET,
ESC (zie 3.1.2)
10. Hal 5 & AcroParkour, gebouw en communicatie
11. Rapportering rond beleidsnota
12. Percussie & muziek
13. Assistenten-werking
14. Vrijwilligers: ‘sociale vrijwilligers’, stagiairs,
events, jongerenparticipatie (zie 3.1.2)
15. Sociale projecten & inclusie
16. Gebouw / Verhuis

verslag

worden verstuurd naar de aanwezigen op elke
werkgroep en centraal bewaard bij de zakelijk
coördinator.
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> Beleidsdagen
frequentie
bevoegdheden

1 keer per jaar - 3 dagen






Evaluatie afgelopen lesjaar
Planning nieuw lesjaar, opmaak jaarplanner
Bespreken heikele punten
Overlopen thema’s, grote activiteiten
Inhoudelijke onderwerpen (bvb leerstijlen,
creativiteit, vergadertechnieken,
kwaliteit aanbod, doelstellingen)

organisatie

Voorbereiding gebeurt door het Miniteam =
agenda en locatie
Aanwezig: enkel werknemers

verslag

wordt naar alle werknemers, Bestuur en AV
verstuurd
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2. MEDEWERKERSBELEID
Het huidige medewerkersbeleid is het resultaat van de organische groei van de
organisatie sinds haar ontstaan ruim 25 jaar geleden. De opsomming hieronder
geeft een overzicht van de functie en taakomschrijvingen van de vaste
medewerkers en de grote groep freelancers en vrijwilligers die het hart van
CiB uitmaken. Door de enorme groei van de organisatie, de nood aan
professionalisering en het nakende pensioen van de oprichtster (in 2023)
besliste CiB om tijdens de komende beleidsperiode sterk in te zetten op een
reorganisatie van het personeel en een betere afbakening van rollen en
verantwoordelijkheden in overeenstemming met de huidige en toekomstige noden.
Zeer specifiek wil CiB hier een rol wegleggen voor een communicatiemedewerker,
een verbindingsmedewerker (voor de coördinatie van de werking onder SD3) en
voor een grotere ondersteuning voor de HR en het secretariaat.

De hieronder vermelde aantallen hebben betrekking op april 2020.
1. De 3 coördinatoren vormen samen het Dagelijks Bestuur, vergaderen
wekelijks en nemen samen beslissingen.
Het dagelijks bestuur staat in voor de algemene leiding van de
organisatie, op basis van de input uit de verschillende overleg teams
en werkgroepen nemen zij gezamenlijke beslissingen die de hele
organisatie
omvatten.
Elke
coördinator
heeft
een
verantwoordelijkheden over specifieke domeinen van de organisatie
maar
legt
telkens
verantwoording
af
tegenover
de
andere
coördinatoren. Indien de 3 coördinatoren niet tot een besluit komen
wordt het bestuur van de organisatie ingeschakeld.
1.1 De educatief coördinator (0,79 VTE)
bewaakt de kwaliteit en inhoud van de verschillende educatieve
activiteiten in eigen beheer of op aanvraag
 zorgt voor de educatieve doorstroming van jongeren en jonge
lesgevers
 gaat op zoek naar de juiste persoon voor de juiste job via een
continu recruteringsbeleid van vaste of externe lesgevers
 bewaakt de kwaliteit door het organiseren en communiceren van
(internationale) bijscholingen in functie van de noden die via
werkgroepen opgeworpen worden
 bewaakt ook de inclusiviteit en toegankelijkheid van de
activiteiten en gaat hiervoor samenwerkingen aan om projecten op
maat uit te werken
 vertegenwoordigt CiB in het lokaal, Vlaams en internationaal
sociaal-educatief netwerk



1.2 De Artistiek coördinator (0,6 VTE)
 bewaakt de kwaliteit en inhoud van de artistieke projecten in eigen
beheer of op aanvraag
 ondersteunt de artistieke begeleiding en de organisatie van
repetities voor productiegroepen
 creëert
en
coördineert
optreedkansen
voor
jongeren
met
podiumhonger en voor productiegroepen
 garandeert kwalitatieve evolutie en innovatie doorheen de
organisatie en de artistieke werking
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volgt
samenwerkingsverbanden
met
culturele
partners
en
professionele artiesten op en werkt hiervoor programma’s op maat
uit
vertegenwoordigt CiB in het lokaal, Vlaams en internationaal
artistiek netwerk

1.3 Zakelijk coördinator (1 VTE)
bewaakt de professionele, zakelijke en administratieve omkadering
van alle activiteiten van CiB
 doet de financiële opvolging (klanten- & leveranciersboekhouding)
 houdt het logistiek overzicht (lokalen, materiaal, vervoer)
 coördineert de inschrijvingen voor lessen en vakantiestages en
voert hiervoor de nodige promotie via o.a. sociale media
 zorgt voor de rapportering en opmaak van subsidiedossiers
 is verantwoordelijk voor personeelszaken en de daaraan verbonden
wettelijke verplichtingen (verzekeringen, statuten, arbeids- en
intern reglement, interne preventieadviseur, huurcontracten, …)



2.

Bureaumedewerkers (4 werknemers, samen 2,56 VTE)
ondersteunen de coördinatoren in alle bovenvermelde deeltaken. Deze
bureaumedewerkers krijgen diverse taken en verantwoordelijkheden in
communicatie, administratie en organisatie.

3.

Vaste lesgevers
(= 10 werknemers (4,84 VTE) en 50 freelance medewerkers)
 geven les in de wekelijkse lessen
 geven workshops
 geven les in vakantiestages
 in eigen beheer/op aanvraag
 algemeen/specifieke discipline
 educatieve begeleiding
 vergaderen samen in
 werknemers Team
 lesgevers Team
 werkgroepen

4.

Artiesten
(= werknemers of free lance // 40 personen, waarvan de meesten ook
lesgeven)
 begeleiden jongeren (bv Carrousel)
 maken producties (bv Dyne)
 geven animatie (bv steltlopen)
 geven optredens (bv cabaret op maat)

5.

Assistenten (vanaf 15 jaar)(48 personen)
 jonge, startende lesgevers
(vanaf 3 jaar ervaring assistent-lesgevers genoemd)
 jonge, startende artiesten
 jonge, startende ondersteuning logistiek, techniek, promo, …

6.

Vrijwilligers (een 60-tal personen)
 mensen die werken aan creatie en onderhoud van materiaal en
kostuums in de atelierwerking, techniek, catering, logistiek, …
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Lesgevers en assistenten (vergoed met een vrijwilligersvergoeding)
ESC’ers (= European Solidarity Corps), jaarlijks 3
stagiairs, jaarlijks minstens 4

CiB beschouwt haar medewerkers en vrijwilligers als het goud van haar
organisatie. Door in te zetten op personeel kan CiB zich kwalitatief blijven
ontwikkelen. Initiatieven van medewerkers worden dan ook graag gevalideerd.
CiB wil al haar medewerkers veiligheid bieden, uitdagen en hun vrijheid
respecteren.
TRAJECT VEILIGHEID
 CiB heeft een financieel systeem voor vaste werknemers en freelancers
dat door iedereen raadpleegbaar is.
Voor werknemers gelden de barema’s onder PC 329.10. De regels wat
betreft wie onder welk barema valt, zijn te lezen in het
arbeidsreglement (zie verder in het financieel plan).
Voor alle andere medewerkers wordt het systeem van vergoedingen
uitgelegd in het vademecum dat hij of zij ontvangt in september, voor
het begin van het lesjaar, “het lesgeversboekje”.
Dit zijn de verschillende categorieën medewerkers, wat betreft de
wijze van vergoeding:
 Werknemer
 Vrijwilliger zonder vergoeding
 Vrijwilliger met een forfaitaire onkostenvergoeding
 Artiest te werk gesteld in de Kleine Vergoedingsregeling
 Uitzendkracht
 Freelancer of zelfstandige (al dan niet in bijberoep) (met
factuur)
 Jobstudent (via sociaal secretariaat)
 Occasioneel medewerker (25-dagenregel, artikel 17) (via sociaal
secretariaat)


CiB zorgt voor haar medewerkers
 Alle wettelijke voorwaarden voor vzw’s worden nageleefd en
worden meegedeeld in het arbeidsreglement / intern reglement.
 CiB is verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, brand en
lichamelijke ongevallen bij Ethias.
 CiB is aangesloten bij IDEWE (medisch secretariaat) voor de
fysieke en de psychische gezondheid van haar medewerkers.
 CiB heeft een API (= aanspreekpunt integriteit).
 CiB biedt een peter- en meterschap en een startersbegeleiding
aan bij indiensttreding van vaste werknemers.
 CiB heeft een geschoolde EHBO-verantwoordelijke.
 CiB heeft een interne preventieadviseur.



CiB biedt een takenpakket aan met afgebakende verantwoordelijkheid.
Dit takenpakket wordt jaarlijks besproken in een bewegingsgesprek.
Dit zijn functioneringsgesprekken die voor vaste werknemers
verplicht, voor alle anderen vrijblijvend aangeboden worden. Het doel
is een open gesprek, in twee richtingen over o.a. jobinhoud,
knelpunten, groeimogelijkheden, rollen, talenten, samenwerkingen en
ambities.
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CiB zorgt voor geschikte accommodatie, aangepast aan de aard van de
activiteit.



CiB zorgt voor materiaal met een geschikte opslagruimte, een
duidelijke inventaris, reparatiesessies en een budget voor
vervangingen en herstellingen. Veilig materiaal is in de circuswereld
erg belangrijk.

TRAJECT VRIJHEID


CiB biedt flexibele uurroosters aan.



CiB ondersteunt initiatieven die haar werknemers nemen. Er wordt
financiële ruimte voorzien om minstens 1 initiatief per jaar uit te
werken.



Werknemers werken in zelfsturende teams en ontwikkelen daarbinnen
eigen projecten en producten.



CiB bevraagt haar personeel jaarlijks via een digitaal platform met
oog op kwaliteitsontwikkeling.

TRAJECT UITDAGING


CiB organiseert bijscholing voor haar vaste werknemers en freelancers



CiB stimuleert het bijwonen van bijscholingen voor haar vaste
werknemers en freelancers, georganiseerd door derden. Dit kan je ook
terugvinden in het inhoudelijk plan (OD 1.1, OD 3.1, OD 2.5 en OD
3.3)



CiB stelt samen met de betrokken vaste medewerker een POP (persoonlijk
ontwikkelingsplan) op vertrekkende vanuit de talenten van de vaste
medewerker in het jaarlijkse bewegingsgesprek. Medewerkers hebben
deze gesprekken met hun coördinatoren. Coördinatoren hebben dit
gesprek met een lid van het Bestuur.
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3. KWALITEITSZORG
Binnen CiB is zorgen voor kwaliteit vanzelfsprekend. Op de werkvloer wordt
er
dagelijks
hard
gewerkt
om
lessen,
projecten,
activiteiten,
begeleidingen, coachingsgesprekken, … met trots te geven, organiseren,
ontwikkelen, uitvoeren, maken, … . Maar het is niet voldoende dat elk
individu zijn uiterste best doet om kwaliteit te leveren. Om als gehele
organisatie voor kwaliteit te zorgen zijn er systemen en procedures nodig
die de kwaliteit van elk deelaspect van de werking zelf kunnen garanderen.
Een besef dat binnen CiB steeds meer groeit en de werking van binnenuit
versterkt. CiB investeerde hier de laatste jaren dan ook al stevig in,
zoals in een volledig geautomatiseerd inschrijvingssysteem. Ook in andere
deelaspecten van de werking zal CiB de komende jaren inzetten op het
installeren van systemen en procedures, zonder te raken aan de huidige
kwaliteit van haar medewerkers en hun autonomie.
In eerste instantie wil CiB de kwaliteit van haar aanbod bewaken door naar
de tevredenheid te peilen bij de deelnemers of aanvragers van haar
activiteiten. Dit wordt erg ruim genomen en gaat van het inhoudelijk aanbod
van lessen en projecten, over communicatie tot praktische zaken zoals
inschrijven en betalingen.
Aan de hand van systematische evaluaties en bevragingen bij deelnemers en
onder de medewerkers krijgt ze inzicht in haar sterkten en zwakten en in
de noden
bij
de doelgroepen. Daarin staat het
tweejaarlijkse
tevredenheidsonderzoek
bij
de
deelnemers
en
het
jaarlijkse
tevredenheidsonderzoek bij de medewerkers van het aanbod in eigen beheer
centraal. Ook afnemers van haar diensten op aanvraag krijgen systematisch
een evaluatieformulier mee waarop een sterke respons komt. De integratie
van de resultaten uit deze onderzoeken in haar werking garanderen voor een
groot deel haar kwaliteit. Van deze bevragingen worden voorbeelden opgenomen
onder de strategische doelstellingen 1 en 2 in het inhoudelijk deel van het
beleidsplan.
Daarnaast heeft CiB ook veel aandacht voor de toegankelijkheid van haar
aanbod, via een drempelverlagende werking en een gedifferentieerde aanpak
zorgt CiB ervoor dat jong en oud hun plaats vinden en zich op eigen tempo,
binnen de eigen mogelijkheden, kunnen ontwikkelen in de techniek van hun
voorkeur.
Om deze gedifferentieerde aanpak mogelijk te maken, werkt CiB met een grote
groep lesgevers en met een steeds groeiende groep assistenten (vrijwillige
lesgevers die zo de kneepjes van het vak leren kennen en ondersteuning op
maat kunnen geven). Zo kan CiB werken met een maximum aantal deelnemers per
lesgever (maximum 10). Daarnaast investeert CiB ook in frequente
bijscholingen
voor
lesgevers
en
assistenten.
De
pedagogisch
verantwoordelijke omkadert de lesgevers en assistenten en speurt samen met
hen kansen op bijscholingen op. Deze pedagogisch verantwoordelijke zorgt
ook voor doorstroming van ervaring en kennis tussen de lesgevers.
Door haar zeer divers en innovatief aanbod speelt CiB in op dynamieken en
wensen bij een zeer brede groep in de samenleving. Steeds houdt CiB de
vinger aan de pols bij haar diverse groep van medewerkers, vrijwilligers
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en deelnemers, waardoor nieuwe trends binnensijpelen en hun plaats vinden
in het brede aanbod. Zo bouwt ze aan een zeer cirlesk circus, waar de meer
traditionele circustechnieken, maar ook percussie, circustheater en acroparkour honderden jongeren en ouderen trekken. Bij Cirkus in Beweging heb
je echt alle leeftijden onder haar deelnemers, van 3 (circomotoriek) tot
70 jaar (percussiegroepen).
CiB
gaat
structurele,
duurzame
en
kwalitatieve
lokale
samenwerkingsverbanden aan waar het opbouwen van vertrouwen en het
ontwikkelen
van
gedeelde
expertise
centraal
staan.
Binnen
elk
samenwerkingsverband gaat CiB op zoek naar de mutual benefits en erkent ze
de nood aan wederkerige meerwaarde van deze samenwerkingsverbanden. CiB
kiest niet voor de eerste de beste partners maar gaat in zee met erkende
actoren in hun domein die op een grote maatschappelijke erkenning kunnen
rekenen. CiB kiest er in dit beleidsplan resoluut voor om deze
samenwerkingsverbanden verder te zetten en op te nemen als vast onderdeel
van haar werking en om zo de opgedane kennis ten dienste te kunnen zetten
van nieuwe doelgroepen.
Verder gaat CiB ook steeds op zoek naar de opportuniteiten voor
kennisvergaring en borging. Samen met lokale en internationale partners
verdiept ze zich in nieuwe uitdagingen en innovatieve praktijken om via
circus ten dienste te staan van onze brede samenleving. Zo wil CiB in de
volgende jaren zich toeleggen op onderzoek rond circus in de psychiatrie,
rond circus en wetenschap, rond physical literacy en zelfsturende
organisaties. Veel expertise is reeds aanwezig bij heel wat medewerkers die
al vele jaren de organisatie mee dragen. Door een groeiend aantal nieuwe
medewerkers, waaronder ook heel wat jongeren, wil CiB nog meer gaan inzetten
op het toegankelijk en bruikbaar maken van deze kennis voor alle betrokken
medewerkers.
Hiervan vinden we veel voorbeelden in het inhoudelijk
hoofdzakelijk onder strategische doelstelling 3.

beleidsplan,

Dat CiB daar in slaagt is af te lezen uit haar jarenlange groei in aantallen
deelnemers en lesuren. Waar CiB 10 jaar geleden gemiddeld 750 deelnemers
bereikte voor een 40 tal wekelijkse lessen, telt CiB vandaag 1300 deelnemers
voor 80 wekelijkse lessen. De jaarlijkse stormloop voor de inschrijvingen
en de (beheersbare) wachtlijsten tonen aan dat CiB een sterk merk blijft.
Niet alleen de wekelijkse lessen zien een gestage groei, ook de vraag naar
de vakantiestages blijft groeien en zag bijna een verdubbeling van het
aantal deelnemers over de laatste 10 jaar.
Uit de tweejaarlijkse bevragingen bij deelnemers tekent zich een zeer grote
tevredenheid af. Ook de jarenlange tevredenheid bij partners over de vele
samenwerkingsverbanden en de toenemende vraag voor vormingen en deelname
aan netwerken op lokaal, Vlaams en internationaal vlak, tonen aan dat CiB
haar werk serieus neemt en een zeer (h)erkende speler in het circusveld is.
CiB garandeert kwaliteit via haar persoonsgebonden medewerkersbeleid dat
zich richt op persoonlijke groei. CiB zet in op competentieversterking op
verschillende
manieren
oa.
via
de
bewegingsgesprekken,
waar
verantwoordelijkheden en talenten binnen de organisatie zo goed mogelijk
gematcht worden.
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Deze persoonsgerichte aanpak trekt zich door in het vrijwilligersbeleid.
Zo worden het kostuum- en materiaalatelier bijvoorbeeld geleid door
gepensioneerde vakmensen, die geïnteresseerde, jonge vrijwilligers
aansturen en zorgen voor kwaliteit, veiligheid en structuur, d.m.v. een
adequate infrastructuur en persoonlijke omkadering.
CiB zorgt voor het niveau van lesgevers en assistenten d.m.v. bijscholingen,
zowel intern, extern als internationaal. Het inzetten op doorstroming van
talent (SD 2 van de inhoudelijke nota) toont duidelijk deze intense
trajecten. Van jongs af aan worden er binnen CiB mogelijkheden aangeboden
aan jongeren om hun talenten te ontwikkelen, zowel educatief (vb.
assistentenwerking), artistiek (vb. makerstrajecten) als organisatorisch
(vb. stage-hands bij zaalproducties).
In
laatste
instantie
speelt
ook
de
kwalitatieve
externe
interne communicatie een grote rol. Dit wordt in punt 5 beschreven.

en
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4. INFRASTRUCTUUR
Het hart van Cirkus in Beweging bevindt zich op de Ruelensvest 127 in
Heverlee, in het Broosgebouw, dat CiB huurt van de stad Leuven. CiB deelt
deze locatie met het SLAC (muziekschool en tekenacademie). Hier bevinden
zich
 de kantoren
 een volledig voor circus uitgeruste kapelzaal (34 van de 86 wekelijkse
activiteiten in 2019-2020)
 een kleiner zaaltje aangrenzend aan de kapelzaal
 ateliers voor kostuums en materiaal
 stockageruimte
 parking voor 2 bestelwagens en aanhangwagen
 een ontmoetings- en vergaderruimte en een verblijf met 4 slaapkamers,
keuken en badkamer voor de ESC’ers en occasioneel kort-verblijvende
artiesten
In het najaar van 2020 start de stad Leuven met een drastische renovatie
en uitbreiding van dit Broosgebouw. Dit betekent dat CiB voor minstens twee
schooljaren zal verhuizen. In september 2022 zou de nieuwbouw klaar zijn.
De huidige kapelzaal (op de tweede verdieping, zonder lift!) wordt dan
vervangen door twee gloednieuwe zalen op het gelijkvloers. CiB werd door
de architecten van de stad uitvoerig bevraagd over haar noden. De nieuwe
zalen zullen dan ook goed uitgerust zijn, voor zover het budget het toeliet.
De ene wordt een polyvalente sporthal die overdag ook door anderen gebruikt
zal worden (turnlessen naburige basisscholen, buurtbewoners, Jeugddienst,
…), de andere is exclusief voor CiB, volledig uitgerust voor o.a. luchtacro
en evenwicht. Deze tweede zaal zal ook overdag intensief door CiB gebruikt
worden: voor o.a. lessenreeksen voor scholen, initiatieven voor senioren,
moeders met peuters, minder-validen, voor masterclasses en voor de
circushumaniora.
Alle andere functies krijgen ook een plaats in de nieuwbouw, behalve de
voorzieningen voor de ESC’ers. Voor hen zoeken we nog een oplossing op
lange termijn; op korte termijn kunnen ze terecht in gastgezinnen.
Sinds 2017 is CiB partner van vzw Hal 524, een breed partnerschap van lokale
organisaties en bedrijven dat zorgt voor tijdelijke invulling, met huur van
AGSL, tot de stad Leuven start aan de definitieve restauratie van deze
historische spoorweghal. CiB huurt in Hal 5 een grote ruimte, de
Bewegingshal25, die we zelf volledig hebben ingericht voor het beoefenen
van de zeer populaire discipline van Parkour. In deze hal is echter ook
plaats voor luchtacro, dynamische acro en acro-balanceren. In Hal 5 gingen
26 van de 86 wekelijkse activiteiten door in 2019-2020.

24
25

http://www.hal5.be
https://www.facebook.com/parkour.hal5/
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Verder huurt CiB bijkomende ruimte van scholen en van de stad Leuven, zowel
voor wekelijkse lessen als voor vakantiestages.








turnzaal Zevensprong (basisschool Leuven) - hier gaan we van 9 (2019-2020) naar 20
(2020-2021) wekelijkse activiteiten
turnzaal Appeltuin (basisschool Leuven)
turnzaal SKLO (basisschool Heverlee)
turnzaal De Twijg (basisschool Wijgmaal)
sporthal Rijschool (stedelijke sportinfrastructuur)
turnzaal Heverlee (stedelijke sportinfrastructuur)

In de turnzalen van de scholen staat permanent materiaal van CiB dat ook
door de scholen gebruikt kan worden. Op deze locaties is het uiteraard
moeilijk tot onmogelijk om de infrastructuur volledig aan te passen voor
circus. Op die locaties kan er dan ook maar zeer beperkt aan luchtacro of
evenwicht gedaan worden.
Voor de tijdelijke verhuis in 2020-2022 hebben we alternatieven gevonden.








kantoren + vergaderruimte → de huidige kantoren van 30CC in de Rijschoolstraat
kapelzaal + zaaltje → verdeeld over Predikherenkerk, Zevensprong, Appeltuin, SKLO,
Redingenhof, De Twijg en Hal 5
ateliers voor kostuums en materiaal → bij de kantoren + Hal 5 (bijkomende huur ruimte
‘MOK’)
stockageruimte → op de Scheutsite in Kessel-Lo
parking voor 2 bestelwagens en aanhangwagen → op de terreinen van Groenveld in
Heverlee
ESC’ers → in warme gastgezinnen

Predikherenkerk (uitgebaat door 30CC)
Voor luchtacrobatie kunnen we vanaf september 2020 terecht in een oude kerk
in het historisch centrum van Leuven. Deze kerk wordt door 30CC al jaren
gebruikt
als
concerten
tentoonstellingsruimte,
evenals
voor
circusartiesten in residentie, die er komen creëren en tonen.
CiB gebruikt deze kerk al sinds 2014 voor een jaarlijks groot
scholenproject.
In de Predikherenkerk zullen 16 van de 97 wekelijkse activiteiten doorgaan
in lesjaar 2020-2021. Hiervoor is een investering nodig van een vrijstaande
truss-structuur. Deze kan achteraf nog gebruikt worden voor optredens met
luchtacro.
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5. COMMUNICATIE
Cirkus in Beweging communiceert intern
 CiB zoekt een sluitend intern efficiënt communicatiemodel
De informatie binnen CiB is op dit moment niet steeds toereikend voor
iedereen op elke moment. Medewerkers vergaderen op verschillende niveaus.
Daarom wil CiB de komende beleidsperiode inzetten op een sluitend intern
efficiënt communicatiemodel waardoor informatie terecht komt bij wie het
nodig heeft.

CiB communiceert op verschillende manieren met haar medewerkers
Naast deze vaste overlegstructuren wordt er door medewerkers ook ad hoc
gecommuniceerd via gesloten facebookgroepen (vb. lesgeversgroep met zowel
praktische mededelingen als inhoudelijke didactische en artistieke links)
en whatsapp groepen (vb. whatsappgroep voor een les, samen met deelnemers
over praktische zaken).


Cirkus in Beweging hervormt haar externe communicatie
Tijdens de volgende beleidsperiode zal CiB het nieuwe gebouw betrekken. Dit
is de ideale gelegenheid om de externe communicatie te hervormen. Zowel
intern als extern zal CiB inzetten op een meer doeltreffende en transparante
communicatie. Deze noodzaak blijkt uit zowel interne als externe
bevragingen. Om deze uitdaging in goede banen te leiden zal een deeltijdse
communicatiemedewerker in dienst genomen worden.
Tot het nieuwe communicatieplan bedacht en uitgevoerd zal worden, blijft
CiB extern communiceren via de verschillende gekende kanalen. CiB is GDPRconform en respecteert de privacy van elke betrokkenen.
 CiB beheert de website.
Op deze website staat alle relevante informatie gecentraliseerd volgens een
overzichtelijke structuur. Aandachtspunt hier is om de kortingen via UiTPAS
en de maatregelen rond inclusie meer zichtbaar te maken.
 CiB verzendt een nieuwsbrief
Per seizoen vertrekt er een nieuwsbrief met max. 6 nieuwsberichten en een
overzicht van relevante data van evenementen en activiteiten naar alle
contacten van CiB. Uitschrijven is steeds een optie, via een link onderaan
de nieuwsbrief.


CiB communiceert over haar activiteiten op maat van het doelpubliek
 Bij specifieke activiteiten of acties van CiB zoals de
jaarlijkse gala-voorstelling van CiB wordt er gericht promo
gevoerd via kanalen eigen aan het te betrekken publiek.
 Facebook wordt gebruikt om deelnemers uit te nodigen voor
evenementen als bvb. de gala-voorstellingen.
 Instagram wordt gebruikt om sfeerbeelden te delen en stories te
maken om de dagelijkse sfeer van CiB naar deelnemende jongeren
en jonge fans over te brengen.
58

mailings gebeuren op vaste tijdstippen voor
 nieuwsbrieven (één per seizoen)
 aankondiging start inschrijvingen wekelijkse lessen
 aankondiging start inschrijvingen vakantiestages
 Aankondigingen die via Facebook gebeuren, worden ook per mail
verstuurd, om zeker de ouders ook te bereiken.
 Flyers, meestal voor specifieke doelgroepen, om te verspreiden
in scholen, buurtwerkingen, culturele centra.
 Cib levert teksten voor partners als Kinderkuren (Brede
school), School met Cultuur, BuurtCultuur, UiTinVlaanderen, die
zij via hun kanalen kunnen verspreiden.
Er wordt bewust voor digitale middelen gekozen om papieren promo tot
een noodzakelijk minimum te beperken.


 CiB bouwt een online community uit
In de maatschappij kan je de sociale media onmogelijk wegdenken. CiB speelt
hier dan ook op elk medium in mee en matcht online communicatiekanalen aan
diverse publieken.
 Voor het ruime - voornamelijk jongere - publiek is CiB erg
actief op Instagram. Het lukt CiB om via dit online platform
een enthousiaste community te verzamelen. Het recente succes
van Circus Corona is hier een perfect voorbeeld van. Dagelijks
vonden circusliefhebbers uit Leuven, en ook ruim daarbuiten,
hun weg naar de uitdagende en bemoedigende filmpjes op het
account van CiB. De filmpjes van Circus Corona worden wekelijks
gebundeld en gepubliceerd op de website en de publieke Facebookpagina.
 Op Facebook wordt er een onderscheid gemaakt tussen de publieke
pagina
en
de
“private”
lesgeversgroepen.
In
deze
lesgeversgroepen worden tips en tricks gedeeld rond bepaalde
lessen en technieken. Op de publieke pagina worden voornamelijk
evenementen gedeeld.
 Op Facebook is er ook een geliefde pagina voor alumni.
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6. GOED BESTUUR
CiB evalueert jaarlijks of de middelen van de organisatie efficiënt worden
beheerd en stuurt dit indien nodig bij. Deze evaluatie en de voorstellen
tot bijsturing worden door het Dagelijks Bestuur voorgelegd aan het Bestuur
en de Algemene Vergadering.
Op het einde van elk kwartaal wordt de financiële toestand besproken op het
Bestuur. Er wordt vergeleken met de jaren ervoor en er wordt bekeken welke
eventuele grote uitgaven en loonkosten gaan komen. Het Bestuur moet
toelating geven over elke aankoop boven de €2000. Omdat de cijfers 4x per
jaar in detail bekeken worden, komen we niet voor grote verrassingen te
staan.
De zakelijk coördinator van CiB beheert zelf de boekhouding van de
organisatie, gesuperviseerd door een beëdigd boekhouder van het kantoor QBus. De resultaten worden jaarlijks gecontroleerd door een externe revisor.
Het rapport van deze audit wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering
Eenmaal per jaar (in maart) keurt de Algemene Vergadering de jaarrekening
van het het voorafgaande jaar, evenals de begroting van het lopende jaar.
Middelen voor efficiënt beheer van de organisatie: materiaal, lokalen,
transport, boekhouding, software.
Sinds 2015 beschikt CiB over gepersonaliseerde software (KampAdmin) voor
het beheer van de inschrijvingen van de eigen activiteiten (wekelijkse
lessen en vakantiestages). Deze software omvat
 koppeling met de website waar het aanbod beschreven staat
 interface voor de deelnemers om in te schrijven, betalingen op te
volgen en persoonlijke gegevens aan te vullen of te wijzigen. Elk
gezin heeft hiervoor een eigen CiB-account.
 beheer ledenbestand
 beheer inschrijvingen (bevestigingen, wachtlijsten, annuleringen)
 opvolging betalingen
 mogelijkheid groepsmails naar zowel leden als medewerkers.
Vanaf 2017 is er een module toegevoegd voor de opvolging van aanvragen voor
workshops, externe vakantiestages, animaties, optredens, bijscholingen en
verhuur materiaal. Met deze module leiden de aanvragen tot offertes,
contracten en facturen, met een minimum aan mailverkeer. Via een portaal
kunnen lesgevers en artiesten op elk moment zien of er nieuwe opdrachten
of jobs in de aanbieding zijn, wat deze inhouden en waar zij zich kandidaat
voor kunnen stellen.
In de backoffice worden alle opdrachten en hun status overzichtelijk
gepresenteerd in een online agenda, waar ook de beschikbaarheid van
transportmiddelen en lokalen zichtbaar zijn.
Begin 2019 werd de check in/uit-app in gebruik genomen. Hiermee maakten we
komaf met de papieren aanwezigheidslijsten in onze 76 cursussen en 16
vakantiestages (in 2019). D.m.v. tablets en smartphones kan elke
hoofdlesgever op de diverse locaties aanwezigheden opnemen en persoonlijke
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fiches raadplegen (contactgegevens ouders, medische informatie, fiche op
maat).
Deze software kost jaarlijks circa €8.000. Het is voor de organisatie een
absoluut noodzakelijke kost om het volume van activiteiten en personeel te
kunnen bolwerken, met een maximum aan automatisering en noodzakelijke
digitalisering.
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7. FINANCIËN
CiB is een groot circusatelier.
Hoewel er maar 10.000 deelnemersuren bewezen moesten worden, komt CiB met
het eigen aanbod aan 80.576 deelnemersuren.
Al deze inschrijvingen gebeuren via het softwarepakket ‘KampAdmin’, dat een
check in/uit app heeft om de aanwezigheden te noteren. De 11.253 bewezen
uren werden hier genoteerd. Deelnemerslijsten van samenwerkingspartners
(Brede school, schoolprojecten, workshops, teambuildings, bijscholingen,
…) zijn hier niet bij inbegrepen.
Om dit te verwezenlijken heeft CiB een vast bestand aan medewerkers. In
april 2020 zijn dat 17 werknemers (9,79 VTE) en 100 mensen die op freelance
basis vergoed worden. De oudste werknemers zijn al geruime tijd in dienst.
CiB neemt medewerkers bij voorkeur aan in vast dienstverband in plaats van
ze als freelancer te laten werken. Dit is een manier om (jonge) beloftevolle
talenten te binden aan de organisatie én het geeft de werknemer meer
zekerheid. Uiteraard is dit financieel niet steeds mogelijk.
Reserves
Met reserve bedoelen we het positieve verschil tussen inkomsten en uitgaven,
rechtstreeks te linken aan subsidies. Vermits de loonkosten door index en
anciënniteit stijgen over de 5 jaren en de subsidie gelijk blijft, moeten
we met deze subsidie in het begin een reserve opbouwen, zodat de lonen ook
op het eind van de beleidsperiode nog betaald kunnen worden. Dit blijkt uit
de bijlage, ‘Meerjarenbegroting, Samenvatting 2021-2025’, met een reserve
in de beginjaren en een tekort op het einde. Over de 5 jaren samen streven
we naar een begroting in evenwicht.
Huisvesting
Zoals hoger beschreven wordt de hoofdzetel van CiB verbouwd. Dit betekent
voor de periode 2021-2022 extra kosten o.w.v. huur van meer locaties,
verhuis en extra materiaal. Vanaf 2023 houden we deze kosten echter even
hoog, owv van de hogere huur die we gaan moeten betalen voor de nieuwbouw
aan de Ruelensvest.
Lonen werknemers
De financiële toelichting bij de beleidsnota gaat vooral over de loonlast
van de werknemers. Deze bedraagt 50% van de totale uitgaven en omvat alle
overhead. De loonkosten van freelancers zijn recht evenredig met het volume
activiteiten. De uitdaging bestaat erin de overheadkost beheersbaar te
houden en tegelijk de nodige capaciteit te hebben.
Omdat deze capaciteit aan omkadering te laag was, werd in 2019-2020
geïnvesteerd in extra vast personeel (werknemers).
1/01/2019 : 7,98 VTE
1/04/2020 : 9,79 VTE = + 1,81 VTE
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In PC 329.010 worden volgende loonbarema’s gehanteerd, met
respectievelijke omschrijvingen, toegepast op Cirkus in Beweging:





de

Barema b1a = “verantwoordelijke”: coördinatie + verantwoordelijkheid
voor het dagelijks bestuur
Barema b1b = ”medewerker categorie 1 en na 6 jaar B1c”: extra
verantwoordelijkheid bovenop alleen lesgeven en toegepaste expertise
in de organisatie
Barema b1c = ”medewerker categorie 1”: zuiver lesgeven of
administratie

In de komende beleidsperiode voorziet CiB geen significante stijging van
VTE, waardoor de loonmassa beheerst kan worden. Voor 2021 resulteert dit
in een investering in b1b en b1c.
Evolutie verdeling vaste VTE volgens barema’s
(aantallen zijn jaargemiddelden)

2019

b2a

b1a

b1b

b1c

Som

0,05

2,39

2,55

3,47

8,46

2,39

2,91

4,73

10,03

0

0,36

1,27

1,58

b1a

b1b

b1c

81.450 €

56.550 €

48.600 €

2021
verschil

-0,05

Gemiddelde loonkost per VTE per jaar

2021

Verdeling loonkost 2021 en VTE per barema en per SD
loonkost 2021

b1a

b1b

b1c

Som

SD 1

234.773,86 €

0,79

0,50

2,91

4,20

SD 2

116.440,63 €

0,70

0,75

0,36

1,81

SD 3

215.545,64 €

0,90

1,20

1,47

3,57

SD 4

26.023,33 €

Som

592.783,46 €

0,46
2,39

2,91

0,46
4,73

10,03
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SD 1 omvat onze kerntaken, de wekelijkse lessen, ander eigen aanbod en
aanbod op vraag. Daar gaat de meeste tijd en coördinatie naar toe.
Op de tweede plaats willen we investeren in de samenwerkingen en
verbindingen, SD 3.
Op basis van het huidige personeelsbestand hebben we een uitgebreide
oefening gemaakt wat betreft de loonevolutie van de werknemers.
jaar
VTE b1a
VTE b1b
VTE b1c
totale VTE
totale loonkost

2019
2,39
2,55
3,47
8,46

2020
2,39
2,83
4,24
9,46

2021
2,39
2,91
4,74
10,03

2022
2,39
2,91
4,76
10,06

2023
2,67
3,17
4,32
10,16

2024
2,60
3,10
4,32
10,02

2025
2,60
3,10
4,32
10,02

484.693€

546.101€

592.783€

614.594€

604.145€

638.124€

661.410€

In deze totale loonkost is ook inbegrepen: woon-werkverkeer, sociaal
secretariaat, wetsverzekering, bedrijfsgeneeskunde, verzekering B.A.

Flatten the curve!
De huidige educatieve coördinator gaat begin 2023 met pensioen. Rond dat
moment gaan we schuiven met barema’s, tewerkstellingsgraden en taken. Zo
gaat de totale VTE niet omhoog en kunnen we een minder stijle
loonlastencurve realiseren.
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Verhouding totale inkomsten - eigen middelen - subsidies
Met onderstaande tabel toont CiB aan dat ze in het verleden garant stond
voor een groot volume aan eigen inkomsten. CiB genereert hiermee werk en
jobs voor heel wat mensen.
2018

2019

2021

Totale inkomsten

863.951 €

889.972 €

Eigen inkomsten

564.733 €

65,37%

605.942 €

68,09%

128.944 €

14,92%

128.944 €

14,49%

2022

1.123.946 €

1.074.946 €

657.510 €

58,50%

646.510 €

60,06%

290.000 €

25,80%

290.000 €

26,98%

6.000 €

0,53%

6.000 €

0,56%

Subsidies

Vlaanderen

Jeugd

Circusdecreet

Transitiereglement

9.710 €

1,12%

- 75,83 €

-0,01%

Bovenlokaal
decreet
Leuven

23.000 €

2,66%

20.000 €

2,25%

25.000 €

2,22%

25.000 €

2,33%

Europa

71.942 €

8,33%

48.646 €

5,47%

78.000 €

6,94%

40.000 €

3,72%

Som subsidies

27,04%

22,19%

35,50%

33,58%

Nodige subsidie per jaar in het Circusdecreet
2021

2022

2023

2024

2025

Som

Meerjarige werkingssubsidie
Circusdecreet, met indexaanpassing

278.630 €

284.202 €

289.886 €

295.684 €

301.598 €

1.450.000 €

Meerjarige werkingssubsidie
Circusdecreet, omgerekend naar een
gelijk bedrag per jaar

290.000 €

290.000 €

290.000 €

290.000 €

290.000 €

1.450.000 €
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In de volgende 4 overzichten wordt weergegeven hoe de gevraagde subsidie
verdeeld is over de 4 strategische doelstellingen. Deze 4 overzichten maken
ook deel uit van het 1ste werkblad van de Excel “Meerjarenbegroting 20212025”. In deze Excel is alles duidelijker te lezen.
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