(HumuZ)
Contactgegevens
coördinerende instantie

Cultuurcentrum Kortrijk

contactpersoon

Mieke Vandecandelaere

telefoonnummer

056 23 98 50

e‐mailadres

humuz@kortrijk.be

website

www.kortrijk.be

url’s sociale media
Werking
Missie
HumuZ ontwikkelt en deelt expertise, informeert en ondersteunt met het oog op een kwalitatieve
cultuureducatie voor kinderen en jongeren in de regio Zuid‐West‐Vlaanderen. Vraag en aanbod worden
daarbij op elkaar afgestemd, om zo zoveel mogelijk kinderen en jongeren – zowel in schoolverband als
in vrije tijd – de kans te bieden maximaal te participeren aan kunst‐ en cultuur.

Werkterrein
HumuZ richt zich op de regio Zuid‐West‐Vlaanderen (13 gemeenten), een regio waar sinds 1995 het
samenwerkingsverband Overleg Cultuur een culturele meerwaarde realiseert.
Maar HumuZ stelt zich ook op als flexibel netwerk, waarbij specifieke expertise breder dan de eigen
regio kan gespreid worden en er voor bepaalde projecten ook wordt samengewerkt met partners van
daarbuiten.
HumuZ stelt de opgedane expertise ook expliciet open t.a.v. de andere ENCE’s. Documenten, educatieve
pakketten, vormingsdagen, … kunnen worden gedeeld. Daarbij is CO7, als ander erkend ENCE in de
provincie West‐Vlaanderen, een bevoorrechte partner met wie we de realisatie van projecten zeer snel
terugkoppelen zodat een mogelijke samenwerking snel kan worden gedetecteerd.

Kerntaken
‐

Expertisecentrum

‐

Contact‐ en infopunt

‐

Ontmoetingsplek

Doelstellingen

HumuZ realiseert 3 doelstellingen voor de regio, die als volgt zijn geformuleerd:
‐
HumuZ is contactpunt voor de regio Zuid‐West‐Vlaanderen voor wie met cultuureducatie aan de
slag wil.
Hierbij ligt de aandacht op het organiseren van overleg, netwerkmomenten en het ontwikkelen van een
communicatiekanaal (website, cultuurkuur) via dewelke vraag en aanbod in contact worden gebracht.
‐

Meer en betere cultuureducatie op school in de regio Zuid‐West‐Vlaanderen. (Schooltijd)

Hierbij ligt het accent op het ontwikkelen van tools die cultuureducatieve aanbieders ondersteunen bij
het uitwerken van een kwalitatief cultuuraanbod voor scholen enerzijds; en het ontwikkelen van
vormingsmomenten en opleidingstrajecten voor het onderwijs en cultuureducatieve medewerkers
anderzijds.
‐
Kinderen en jongeren in de regio Zuid‐West‐Vlaanderen krijgen goesting in cultuur en
beschouwen dit als deel van hun vrijetijdsbesteding (vrije tijd).
Hierbij ligt het accent op het onderzoeken en uitwerken van nieuwe formules voor een grotere
participatie binnen het vrije tijdscircuit.

