
SOCIAAL-CULTUREEL 
VOLWASSENENWERK

VORMINGSINSTELLINGEN

Landelijke vormingsinstellingen organiseren educatieve activiteiten. Ze zijn niet regionaal verbonden en onderscheiden 
zich door hun specialisatie in een bepaald thema of een specifieke doelgroep. Denk aan thema’s zoals milieu, zorg,  
persoonlijkheid of relaties en aan doelgroepen zoals personen met een handicap of werknemers.

Meer dan 120 organisaties, een kwart miljoen vrijwilligers en 
zowat 2000 professionals werken dagelijks in heel Vlaanderen 
en Brussel aan een solidaire, inclusieve, democratische en 
duurzame samenleving.

VERENIGINGEN

Verenigingen zijn ledengroepen die mikken op een bepaald publiek (vrouwen, senioren, transgenders, anderstalige nieuw-
komers, …). Sommige verenigingen werken rond een specifiek thema (cultuur, milieu, armoede, …), andere hanteren een meer 
algemene insteek. Wat ze gemeen hebben? De onmisbare inzet van duizenden enthousiaste vrijwilligers in lokale afdelingen. 

BEWEGINGEN

Bewegingen willen mensen letterlijk in beweging zetten. Ze organiseren activiteiten die sensibiliseren en aanzetten tot  
sociale actie. Een greep uit de topics waarvoor ze zich inzetten: duurzaamheid, vrede, gelijkheid, … 

VOLKSHOGESCHOLEN

De volkshogescholen of Vormingplus-centra werken elk in een afgebakende regio. Daar organiseren ze een brede waaier 
aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele vaardigheden bijbrengen én die de deelname aan de 
samenleving bevorderen. 

Amarant
www.amarant.be

ACLI-Vlaanderen vzw  
(deel van Feniks vzw)

www.aclivlaanderenvzw.be

Masereelfonds
www.masereelfonds.be

FAAB vzw
www.faabvzw.be

Turkse Unie van België
www.turkseunie.be

Humanistisch Verbond
www.humanistischverbond.be

VOEM
www.voem.be

Vormingplus Midden- en 
Zuid-West-Vlaanderen

www.vormingplusmzw.be

ConTempo vzw
www.vzwcontempo.be

Rodenbachfonds vzw
www.rodenbachfonds.eu

Federatie van Zelforganisaties 
in Vlaanderen, FZO-VL

www.fzovl.be

Vereniging personen  
met een handicap, VFG

www.vfg.be

Archeduc – Vormingplus 
Halle-Vilvoorde

www.archeduc.be

Landelijke Gilden
www.landelijkegilden.be

Willemsfonds
www.willemsfonds.be

Vormingplus regio Mechelen
www.vormingplus-
regiomechelen.be

Autodelen.net
www.autodelen.net

DE KEI vzw
www.dekei.be

De Wakkere Burger vzw
www.dewakkereburger.be

Kwadraet
www.kwadraet.be

Hand in Hand tegen racisme
www.anti-racisme.be

PRH – Persoonlijkheid en 
Relaties

www.prh.be

LETS Vlaanderen
www.letsvlaanderen.be

Samenhuizen
www.samenhuizen.be

Vormingscentrum opvoeding 
en kinderopvang

www.vcok.be

Netwerk Bewust Verbruiken
www.bewustverbruiken.be

WAERBEKE
www.waerbeke.be

Ateliers voor 
Werknemersvorming

www.awv.be

Actie Dorpen  
Roemenië – Vlaanderen
www.adrvlaanderen.be

Neos vzw
www.neosvzw.be

Fedactio Vlaanderen
nl.fedactio.be

Unie van Turkse 
Verenigingen

www.utvweb.be

Internationaal Comité, IC
www.icvzw.be

Vosog vzw Scouting  
voor volwassenen

www.vosog.be

Vormingplus Oost-Brabant
www.vormingplusob.be

Curieus
www.curieus.be

Samana
www.samana.be

Federatie Wereldvrouwen 
vzw (deel van Feniks vzw)

www.wereldvrouwen.be

Vief
www.vief.be

Vormingplus Citizenne
www.citizenne.be

Liberale Vrouwen
www.liberalevrouwen.be

Vormingplus Vlaamse 
Ardennen-Dender

www.vormingplus-vlad.be

Beweging tegen Geweld –  
vzw Zijn

www.vzwzijn.be

Halewynstichting
www.halewynstichting.be

Europahuis Ryckevelde
www.europahuis.be

vzw Motief
www.motief.org

Kif Kif
www.kifkif.be

TIMOTHEUS
www.timotheus.org

Liga voor Mensenrechten
www.mensenrechten.be

Vluchtelingenwerk 
Vlaanderen

www.vluchtelingenwerk.be

Vormingsinstituut Rode 
Kruis-Vlaanderen
www.rodekruis.be

Onafhankelijk Leven
www.onafhankelijkleven.be

Welzijnszorg
www.welzijnszorg.be

ccv
www.ccv.be

vzw AIF+
www.vzwaif.be

OKRA
www.okra.be

FEDOS vzw
www.fedos.be

UNIZO-Vorming
www.unizo.be

KVG-Vorming
www.kvgvorming.be

VOS Vlaamse 
Vredesvereniging

www.vosnet.org

Vormingplus Oostende-
Westhoek

www.vormingplusow.be

Davidsfonds
www.davidsfonds.be

Similes
www.similes.org

Femma
www.femma.be

VIVA-SVV
www.viva-svv.be

Vormingplus Gent-Eeklo
www.vormingplusgent-eeklo.be

Linx+
www.linxplus.be

Vormingplus Waas- 
en-Dender

www.vormingpluswd.be

Bond zonder Naam
www.bzn.be

Het Vlaamse Kruis
www.hvk.be

EVA
www.evavzw.be

Natuurpunt CVN
www.cvn.natuurpunt.be

Koerdisch Instituut
www.kurdishinstitute.be

UPV Wetenschaps-
popularisering

upv.vub.ac.be

LINC vzw
www.linc-vzw.be

Voedselteams
www.voedselteams.be

WISPER vzw
www.wisper.be

ORBIT vzw
www.orbitvzw.be

Wervel
www.wervel.be

Comé
www.comé.be

Amnesty International 
Vlaanderen

www.amnesty-international.be

Oxfam-Wereldwinkels
www.oxfamwereldwinkels.be

Fietsersbond
www.fietsersbond.be

Velt
www.velt.nu

KVLV, Vrouwen met vaart
www.kvlv.be

vtbKultuur
www.vtbKultuur.be

Vormingplus regio 
Antwerpen

www.vormingplusantwerpen.be

De Sjelter
www.ksa.be/themas/de-sjelter

S-Plus vzw
www.s-plusvzw.be

FMDO vzw
www.fmdo.be

Vlaamse actieve senioren vzw
www.vlaamseactievesenioren.be

Vormingplus Kempen
www.vormingpluskempen.be

LVZ-Vormingsdienst
www.lvz.be

Climaxi
www.climaxi.be

Impuls vzw
www.impulsvorming.be

FairFin
www.fairfin.be

Oost West Centrum
www.owc.be

Konekt
www.konekt.be

Vijftact
www.vijftact.be

Merhaba
www.merhaba.be

Vrede vzw
www.vrede.be

Zorg-Saam
www.zorgsaam.be

Ouders van Verongelukte 
Kinderen – SAVE vzw

www.ovk.be

Zicht op Cultuur
www.zichtopcultuur.be

Davidsfonds Academie
www.davidsfonds.be/

academie

çavaria
www.cavaria.be

Pasar
www.pasar.be

Federatie van Marokkaanse 
Verenigingen

www.marokkaansefederatie.be

Vermeylenf(   )nds
www.vermeylenfonds.be

kwb
www.kwb.be

Welzijnsschakels
www.welzijnsschakels.be

Vormingplus regio Brugge
www.vormingplus-brugge.be

Doof Vlaanderen
www.doof.vlaanderen

Tuinhier
www.tuinhier.be

Gezinsbond
www.gezinsbond.be

Vlaamse Volksbeweging
www.vvb.org

Vormingplus Limburg
www.vormingplus-limburg.be

Markant vzw, netwerk van actieve 
en ondernemende vrouwen

www.markantvzw.be

De Maakbare Mens
www.demaakbaremens.org

Konekt
www.konekt.be

GetBasic vzw
www.dewereldmorgen.be

Pasform
www.pasform.be

LABO vzw
www.labovzw.be

Vorming en Actie
www.vlaamsabvv.be

Mobiel 21
www.mobiel21.be

Vredesactie
www.vredesactie.be

Pax Christi Vlaanderen
www.paxchristi.be

zij-kant, de progressieve 
vrouwenbeweging

www.zij-kant.be

[W]waerbeke
stilte werkt

VLAAMS EN SOCIAAL CULTUURFONDS

FEDERATIE WERELDVROUWEN VZW

V L A A N D E R E N

Vormingsdienst
LVZ Liberaal Verbond

voor Zelfstandigen

BOUWEN AAN EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
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