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-3Inleiding

We zijn ongeveer halverwege de huidige legislatuur. Een moment dus om terug te blikken,
maar nog meer om vooruit te kijken naar de uitdagingen die voor ons liggen. De ambities uit
het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’ 2014-2019 werden al voor een belangrijk deel
gerealiseerd, veel grote en kleine werven zijn ondertussen opgestart. Het akkoord is onze
voornaamste leidraad, maar we spelen ook soepel in op nieuwe maatschappelijke evoluties en
ontwikkelingen. In deze beleidsverklaring stellen we onze voornemens voor het komende
werkjaar voor.
Volgens officiële cijfers telt Brussel in 2016 1.187.890 inwoners. Recente demografische
vooruitzichten voorspellen dat de Brusselse bevolking zal toenemen tot 1,32 miljoen inwoners
in 2030. Die groei confronteert ons tegelijk met sociale kwesties zoals armoede, ongelijkheid
en uitsluiting. Bijna 2 op 5 inwoners (38,4%) in het Brussels Gewest heeft een risico op
armoede of sociale uitsluiting. Een kwart van de Brusselse kinderen jonger dan 18 jaar
(25,7%) groeit op in een huishouden zonder inkomen uit werk. Een dergelijke context
veronderstelt een stevig en daadkrachtig beleid, een voldoende groot netwerk van actoren en
vooral een doorgedreven samenwerking. Het College neemt gerichte initiatieven om
(kans)armoede, uitsluiting en radicalisering te voorkomen, met bijzondere aandacht voor
kinderen en jongeren en kwetsbare gezinnen.
Het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie is duidelijk gericht op
complementariteit en samenwerking. Zowel het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest als dat van de Vlaamse Gemeenschap heeft een directe impact op de mogelijkheden
van het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Om het partnerschap tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de VGC verder vorm te geven, werd de Gemengde Ambtelijke Commissie
Brussel opgericht. Die start dit jaar met werkzaamheden om de Brusseltoets te verfijnen, om
een beleidskader op te stellen voor voldoende investeringen in Brussel (Brusselnorm) en om
een correcte financiering van de VGC mogelijk te maken. De VGC ontwikkelt ook een
samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de ‘Strategie 2025’
en in het kader van de stadsvernieuwing.
De maatschappelijke noden en behoeften in Brussel zijn groot; de financiële ruimte van de
VGC is beperkt. Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de inwoners en de gebruikers van
onze stad en dito ondersteuning van Nederlandstalige diensten en organisaties staan voorop.
Dat doen we met een efficiënte, moderne administratie en een gemotiveerde personeelsploeg.
Door een gezond financieel beleid te voeren, door samen te werken met de private sector om
grotere investeringsprojecten te realiseren, door na te gaan of er aanvullende
financieringsmogelijkheden zijn in het kader van Europese programma’s en fondsen.
In wat volgt brengen we de verschillende beleidsacties in beeld.
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BRUSSEL, lerende stad

44.634 kinderen en jongeren volgden vorig schooljaar (2015-2016) les in het Nederlandstalig
basis- en secundair onderwijs in Brussel: 29.733 in het basisonderwijs, 13.472 in het
secundair onderwijs en 1.429 in het buitengewoon onderwijs. 35.848 van hen wonen in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 8.786 (of 19,7%) wonen buiten het Gewest.
Het hoger onderwijs telde vorig schooljaar 28.869 studenten1; de Centra voor
Volwassenenonderwijs hadden 30.007 unieke inschrijvingen op het niveau ‘secundair
onderwijs’ (waarvan 19.798 voor NT2-lessen).2
Armoede-indicatoren3 tonen aan dat een groot aantal Brusselaars in moeilijke
omstandigheden leeft. In combinatie met een sterke demografische groei stelt dit het
onderwijs van de toekomst voor belangrijke uitdagingen.
Onverminderd inzetten op infrastructuur en uitrusting
We blijven ‘Bouwen met Talent’, zodat elk kind en elke jongere kan genieten van
kwaliteitsvol onderwijs. In het begin van deze legislatuur engageerden wij ons ertoe om 3.000
extra plaatsen te creëren in het basisonderwijs en om minstens twee nieuwe campussen
secundair onderwijs op te starten.
Onze aanpak loont. Samen met de Vlaamse Gemeenschap zijn we erin geslaagd om 4.942
nieuwe plaatsen te creëren in het basisonderwijs en om een belangrijk budget vrij te maken,
zodat de capaciteitsuitbreiding structureel kan worden voortgezet en gefinancierd. De
infrastructuurdossiers die in aanmerking komen, bevinden zich in verschillende stadia van
realisatie en worden nauwgezet opgevolgd door de onderwijsverstrekkers en de betrokken
administraties.
De VGC neemt ook het voortouw in de realisatie van de aangekondigde nieuwe campussen
secundair onderwijs in Koekelberg en Schaarbeek. De uitvoering van de bouwprojecten wordt
toevertrouwd aan een private partner. Campus Koekelberg bevindt zich in de vergunningsfase
en de start van de werken is nog voorzien in 2016; campus Schaarbeek zit in de
onderhandelingsfase en de gunningsprocedure loopt. Naast 500 plaatsen in het
basisonderwijs, zullen beide campussen ook zorgen voor minimum 1.500 plaatsen in het
secundair onderwijs.

1

Vlaamse Gemeenschap, voorlopige cijfers (LAO2 15 maart 2016).
Referteperiode 1 april 2015 tot 31 maart 2016.
3
Welzijnsbarometer 2015.
2

-5Dynamiek door innovatie
Het Onderwijscentrum Brussel stuurt zijn werking bij om adequaat te kunnen reageren op de
verbrede noden van de scholen en om de kwaliteit van het onderwijs te blijven garanderen.
De opdracht van scholen is inclusiever geworden, met meer aandacht voor de sociale context
en de noden van de leerlingen. Sleutelcompetenties ontwikkelen staat centraal: wat hebben
kinderen en jongeren nodig in de maatschappij van de 21ste eeuw? Kritisch denken,
burgerschapsvorming, digitale geletterdheid en sociale vaardigheden bieden een extra
hefboom om de kernopdrachten te realiseren.
Vanaf dit schooljaar organiseert het OCB zich in regiogebonden ondersteuningsteams,
waarbij de expertise gebundeld wordt en de ondersteuners flexibel worden ingezet.
Het OCB heeft steeds meer aandacht voor de bredere omgeving waarin Brusselse kinderen en
jongeren opgroeien. Scholen maken deel uit van die leefomgeving en worden daarom
meegenomen in de globale planning van alle elementen en domeinen die deze omgeving
beïnvloeden. De vernieuwde aanpak maakt het ook mogelijk om nog meer in te zetten op
armoede, kleuterparticipatie, mediawijsheid, breed leren …
Samen met het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) en het Brussels Platform Armoede
maken we werk van een betere begeleiding van de meest kwetsbare ouders en kinderen. Met
OTA (OndersteuningsTeam Allochtonen) wordt gewerkt aan een vorming voor leraren in het
kader van ‘Samenleven in Diversiteit’. Het OCB ontwikkelt nieuwe lesmaterialen op het vlak
van sociale vaardigheden en bouwt een vernieuwde werking uit rond mediawijsheid in
samenwerking met BRUZZ. Met de taalondersteuners van de entiteit Gezin wordt de transitie
van de voorschoolse periode naar de kleuterschool aangepakt.
De vzw Sint-Goedele en de vzw Heilige Familie legden de basis voor de Brusselse
Tienerschool. Na de afwerking van de ‘blauwdruk’, worden de pedagogisch-didactische en de
infrastructurele invulling van de twee concrete projecten voorbereid: één in Anderlecht
(Scheut) en één in Schaarbeek (Gallait). De effectieve opstart is voorzien op 1 september
2018. In dat kader zal het OCB, specifiek voor leerkrachten van de 3de graad lager onderwijs
en de 1ste graad secundair onderwijs, intervisiemomenten organiseren rond ‘Onderwijs aan
tieners’.
De Erasmushogeschool Brussel en haar Franstalige tegenhanger, de Haute Ecole Francisco
Ferrer van de Stad Brussel, bouwen stapsgewijs de tweetalige lerarenopleiding uit. Ze werken
aan een pedagogische analyse van het bidiplomeringsprogramma, aan de opmaak van een
concreet projectplan en aan de afstemming tussen de partners. In september 2017 zullen de
eerste studenten met deze opleiding kunnen starten. De twee hogescholen slaan de handen in
elkaar om een opleiding aan te bieden die studenten opleidt tot competente tweetalige
educatieve professionals die de mogelijkheden van de grootstedelijke (onderwijs)omgeving
als een meerwaarde zien en die zelf mee vorm willen geven.
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De Brusselse demografische context vraagt om voldoende schoolplaatsen en infrastructuur,
maar ook om voldoende leraren. Gemotiveerde leraren zijn de voorwaarde voor gemotiveerde
leerlingen. Daarom levert de VGC in het schooljaar 2016-2017 opnieuw inspanningen om
leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel aan te trekken en te behouden. In het
communicatieluik van ‘Lesgeven in Brussel’ creëren we ruimte voor nieuwe initiatieven. We
werken aan een mediacampagne gericht op Brusselse jongeren om hen warm te maken voor
een lerarenopleiding en we willen directies aanmoedigen om te streven naar meer diversiteit
in hun lerarenkorps. In samenwerking met Klasse ontwikkelen we een startpakket voor
beginnende leerkrachten met informatie over lesgeven in Brussel, de onderwijspartners en de
stad.
Onbetwistbare expertise
Dagelijks worden in onze eigen onderwijsinstellingen 380 leerlingen begeleid. Ons onderwijs
gaat uit van talenten van kinderen, biedt optimale ontplooiingskansen en bereidt maximaal
voor op de toekomst. Om deze doelstellingen te bereiken, maken we werk van een aangepast
aanbod en een uitstekende infrastructuur.
We ontwikkelen een aanbod dat specifiek gericht is op leerlingen met een beperking in het
gewoon onderwijs. We spelen in op actuele ontwikkelingen, zijn complementair aan andere
scholen, breiden ons aanbod uit en verbreden de werking als expertisecentrum. Er wordt
onderzocht of er een aanbod type 3 basisonderwijs, voor leerlingen met ernstige emotionele of
gedragsmoeilijkheden, kan worden ingericht. Dat aanbod bestaat momenteel niet in Brussel,
terwijl er een dringende nood is.
Om nog beter in te spelen op de noden van de leerlingen, investeert de VGC sterk in de
infrastructuur en de uitrusting van haar instellingen. CLB N-Brussel (VGC) en het CLB
Brussel van het Gemeenschapsonderwijs werken vanaf nu samen vanuit een nieuw ingerichte
gezamenlijke hoofdzetel en doen voortaan een beroep op elkaars expertise. Om de
ondersteuning van de scholen nog beter te stroomlijnen, zal het CLB van de VGC
samenwerken met het OCB en de GON-werkingen (Geïntegreerd Onderwijs).
In 2017 wordt de renovatie van Zaveldal, op de site van Brede School Nieuwland, voltooid
met de realisatie van de sportzaal, een polyvalente ruimte en ateliers. Daarmee beschikt
Zaveldal, net als Kasterlinden, over een moderne infrastructuur, die tegemoetkomt aan de
noden van een hedendaagse school. Ondertussen werd de campus Kasterlinden – de Poolster
genomineerd voor de Brussel Horta Prijs.
Intensieve ondersteuning van leertrajecten
Zeer recent werd het nieuwe Plan Geletterdheid van de VGC goedgekeurd. Dat heeft de
ambitie om de geletterdheidscompetenties te versterken bij zoveel mogelijk Brusselaars die
aansluiting zoeken bij het Nederlandstalige netwerk in Brussel. Met dit plan worden de
bakens uitgezet voor een structureel geletterdheidsbeleid met specifieke focus op jongeren,
ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs en nieuwkomers. Samen met het
Centrum voor Basiseducatie (CBE) Brusselleer en de CVO’s zal dit plan omgezet worden in
concrete acties die de basisvaardigheden van deze doelgroepen en hun inzetbaarheid moeten
verhogen.
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interne dienstverlening toegankelijker te maken voor laaggeletterde burgers, zal het
VGCpersoneel gesensibiliseerd en opgeleid worden rond dit thema. Het onthaalpersoneel en
de leidinggevenden zijn hierbij de prioritaire doelgroepen.
De Leerwinkel krijgt een ankerplek in de Astrotoren, waar Actiris samen met de VDAB en
Bruxelles Formation werkt aan de uitbouw van een beroepenpunt. Naast de locatie op het
Rouppeplein kunnen jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen ook hier met een leervraag
terecht voor informatie, begeleiding en oriëntering naar een Nederlandstalig educatief traject.
Time Out Brussel wordt Abrusco (staat voor: A (à), Brus (Brussel), Co (coaching)) met een
vernieuwde werking en een versterking van de samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn.
De ontwikkeling van nieuwe modellen heeft tot doel om het aantal vroegtijdige
schoolverlaters te doen dalen, het spijbelen tegen te gaan en het leerrecht te garanderen.
BRUSSEL, van lerende naar levende stad
Brug tussen school en vrije tijd
Tijdens de zomervakantie van 2016 waren 24 VGC-speelpleinen actief met een totaalaanbod
van 11.824 kindplaatsen of gemiddeld 1.478 per week. 3.500 unieke kinderen namen deze
zomer deel aan de speelpleinwerking. Na de verbreding van het aanbod en de vernieuwing
van de VGCspeelpleinvisie, lag de focus voornamelijk op de uitbouw van de tienerwerking en
aandacht voor kinderen met specifieke noden.
Met het oog op de verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking leggen we ons toe op de
bevordering van de deskundigheid van de animatoren. Dat doen we via extra impulsen op het
vlak van vorming en een betere screening. Voor de volgende editie van de speelpleinwerking
ontwikkelen we een actieve strategie om jongeren warm te maken om een vorming te volgen.
Dat komt zowel de professionalisering van de speelpleinen als de individuele kracht van de
animatoren ten goede. We zetten verdere stappen in het proces van de communicatie en de
informatisering.
Brede school
Op basis van interne en externe evaluatie onderzoeken we het komende werkjaar hoe we de
huidige bredeschool-werkingen kunnen stroomlijnen en nog beter kunnen inschakelen in een
beleid dat maximale ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren wil creëren. We willen
komen tot een nieuw bredeschool-model met kansen voor alle kinderen.
In een recordtijd werd de afgelopen weken op de site van de voormalige KUB in Koekelberg
een sporthal afgebroken en een modulaire school gebouwd. De oude gebouwen verdwijnen
nog dit jaar en op de site begint de werf voor een kinderdagverblijf, een basis- en secundaire
school, een gemeenschapshuis met bibliotheek, sporthal en jeugdbewegingslokalen. Het
pedagogisch en maatschappelijk concept brede school krijgt hiermee een ruimtelijke
vertaling, via een gedeeld onthaal, gedeeld gebruik van binnen- en buitenruimtes en interactie
met de buurt.
Ook de Brede School Nieuwland schiet gefaseerd op.
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Dit academiejaar gaat het overlegplatform Studentenzaken van start. Dat fungeert als schakel
tussen de VGC en de Brusselse studentenpopulatie. Het vormt een fysiek en digitaal platform
voor ideeënuitwisseling en dialoog over thema’s die aansluiten bij de woon-, werk-, leef- en
leerervaring van studenten in het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel. Dit werkjaar
zetten we onze schouders onder activiteiten die de band tussen stad en student versterken.
Tijdens de blokperiodes blijven we collectieve rustige studeerplekken aanbieden in onze
administratiehuizen, gemeenschapscentra en bibliotheken. Op basis van een evaluatie van de
Study Spaces tijdens het afgelopen academiejaar, stemmen we het aanbod voor studenten
beter af op de door hen geformuleerde noden. Daarnaast willen we ook scholieren de kans
geven om zich in een rustige omgeving voor te bereiden op de examens. In het systeem dat
we voor hen uitwerken, zal de nadruk liggen op een studeerplek in de buurt van hun
woonplaats.
BRUSSEL, levende stad
Investeren in infrastructuur: plannen worden werven, werven worden huizen
Na jeugdhuis Alleman in Oudergem krijgen jongeren in Jette met De Branding een nieuw
huis. Voor De Branding betekent het jeugdhuis een nieuwe start, voor Alleman een doorstart.
Ook de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van een extra lokaal voor Chiro
Jijippeke werd ingediend.
Samen met de algemene directie Onderwijs en Vorming onderzoeken we of de werking en de
actieradius van FIX vzw kan worden uitgebreid naar interventies in jeugdinfrastructuur.
In Anderlecht wordt de oude Rinck afgebroken en worden de fundamenten gegoten voor de
nieuwe. In Ganshoren breidt De Zeyp uit, met een nieuw lokaal dienstencentrum en een
bibliotheek, en in Sint-Jans-Molenbeek start de make-over van de Vaartkapoen. In Ukkel
opent het vernieuwde Candelaershuys de deuren. Het gemeenschapscentrum en het lokaal
dienstencentrum Lotus delen vanaf nu hetzelfde gebouw. In Neder-Over-Heembeek bouwt de
VGC aan een geïntegreerd project, waarbij een lokaal dienstencentrum, een
gemeenschapscentrum en een bibliotheek in de toekomst zullen samenhuizen.
De nood aan kwaliteitsvolle en toegankelijke infrastructuur van welzijns- en
gezinsvoorzieningen blijft urgent, zowel voor uitbreiding als voor behoud van capaciteit. Het
is onze ambitie dat alle 19 lokale dienstencentra voor het einde van de legislatuur beschikken
over de geschikte infrastructuur. Naast de al genoemde dienstencentra (De Zeyp, Lotus,
Neder-Over-Heembeek) zal het komende werkjaar ook Parkresidentie naar de nieuwe locatie
kunnen en starten we bouwwerven op voor de dienstencentra De Harmonie, ADO Icarus en
Zoniënzorg Noord. Om zijn erkenning van de Vlaamse Gemeenschap te verkrijgen, ontvangt
dienstencentrum Vives een investeringssubsidie om zijn infrastructuur toegankelijk te maken.
Ruimte voor ontmoeting en vereniging
De verenigingen sociaal-cultureel werk worden zo persoonlijk mogelijk ondersteund bij de
uitvoering van de nieuwe verordening waarvan de resultaten voor het eerst in 2017 zichtbaar
worden. De groei van de middelen de afgelopen twee jaar moet zorgen voor voldoende
slagkracht voor vernieuwing.
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Het lokaal cultuurbeleid is 15 jaar oud. De Brusselse cirkel is, op één gemeente na, rond. In
2017 is dit reden genoeg voor een reflectie over lokaal beleid in Brussel: van waar komen we,
waar staan we en waar gaan we naartoe?
De sportsector krijgt een nieuwe verordening, waarbij de focus vooral ligt op kwaliteit van de
begeleiding en opleiding, en op het versterken en het uitbouwen van doorgroeiclubs. Met een
aantal Nederlandstalige clubs willen we in 2017 alvast werk maken van een gedeeltelijke
professionalisering van de jeugdwerkingen.
Investeren in verbeelding
De uitvoeringsbesluiten bij de verordening kunsten werden in de loop van 2016 herschreven
zodat ze beter aansluiten bij de beleidsnota. Dit najaar buigt de advieswerkgroep zich over de
dossiers met een sterkere focus op artistieke creatie, diversiteit en instroom en doorgroei van
Brusselse kunstenaars. Het budget is daarvoor structureel toegenomen met de middelen voor
de trajectsubsidies voor individuele kunstenaars.
À Fonds raakt op kruissnelheid. Het jongerenfonds toont een generatie toekomstige
Brusselaars die elk op hun manier een stukje Brusselse grond willen bewerken. We willen hen
daarvoor middelen en vertrouwen geven. Minstens even belangrijk als die middelen zijn de
richtingaanwijzers die de administratie, in samenwerking met onder meer Growfunding, voor
hen uitzet om hun verbeelding in praktijk om te zetten. Dat vraagt ook een administratie met
verbeeldingskracht.
De gemeenschapscentra ontwikkelen in 2017 een gemeenschappelijk filmbeleid samen met
het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Met de Scholenwerking van de gemeenschapscentra,
die al een heel groot bereik heeft, ambiëren we om elk kind in het Nederlandstalig onderwijs
minstens één keer per jaar in contact te brengen met podiumkunsten. De aanpak zal daarom,
in overleg met de algemene directie Onderwijs en Vorming, aangepast worden.
Kennis en innovatie in de culturele sector en media
De Erfgoedbank Brussel mobiliseert en inspireert Brusselaars om mee te schrijven aan de
(lokale) geschiedenis van hun stad. We hebben de ambitie om meer Brusselaars warm te
maken, en om meer gemeenten te laten instappen. Jongeren in Brussel willen we via
erfgoededucatie en projecten laten kennismaken met Breughel.
De lokale bibliotheken werken verder aan de bibliotheek van de toekomst, onder meer door
verdere digitalisering en de uitbouw van e-lezen, door gerichte anderstalige collecties, en door
de stapsgewijze uitbouw van een lokaal en bovenlokaal collectiebeleid.
Met de lancering van BRUZZ werd het mediaplatform van de Vlaams-Brusselse Media in
2016 een feit. In 2017 kijken we uit naar een drietalig gedrukt magazine dat de huidige
stadskrant en Agenda integreert.
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In uitvoering van de resolutie van de Raad worden een aantal promotionele events uitgewerkt
om de – inmiddels verbeterde ─ Paspartoe bekender te maken bij wie hem niet heeft, en te
activeren bij wie hem wel al heeft. De nu al geregistreerde groei in gebruikers én in gebruik
willen we bestendigen en versterken. Voor het eigen aanbod van de gemeenschapscentra en
dat van de jeugd- en sportdienst wordt een coherent en gediversifieerd prijzenbeleid
uitgetekend, om de deelname te maximaliseren en om het aanbod zelf uit te breiden.
Het buurtsportaanbod van de vzw Buurtsport wordt, in samenspraak met de vzw, geïntegreerd
in de eigen sportdienst. De procedure voor uitbreiding van de sportdienst loopt, en moet
afgerond zijn voor 1 januari 2017. De buurtsportmethodiek wordt daarmee een expliciete en
inclusieve poot van de werking van de sportdienst van de VGC, om te komen tot meer
diversiteit en een grotere participatie.
De geschiedenis van Brussel is verbonden met diversiteit. We willen sprekende voorbeelden
van (immateriële) erfgoedprojecten van sommige etnische deelgemeenschappen gebruiken
om andere groepen te sensibiliseren om zelf ook hun deel van de Brusselse geschiedenis te
schrijven. Maatschappelijk kwetsbare Brusselaars worden opgeleid tot gids in Brusselse
wijken. BRUZZ, Cultuurcentrum Brussel en Muntpunt willen blijvend samenwerken aan
Brussel Helpt in de strijd tegen kinderarmoede.
BRUSSEL, zorgende stad
Brusselaars kunnen momenteel een beroep doen op een divers Nederlandstalig aanbod van
voorzieningen voor Welzijn, Gezondheid en Gezin. Het is de ambitie van de VGC om dat
aanbod te laten groeien, het maximaal toegankelijk te maken, het efficiënt(er) te organiseren
en de kwaliteit ervan te versterken.
Een nieuwe ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector
We willen de ondersteuning van de welzijns- en gezondheidssector in Brussel nog efficiënter
maken. Het traject naar een nieuwe ondersteuningsstructuur voor de welzijnssector wordt in
2016 afgerond. De Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad (BWR) met de deelwerkingen
(BROG, BOD …), het Kenniscentrum Woonzorg Brussel, Het Punt (steunpunt
vrijwilligerswerk), het Huis voor Gezondheid, Brussels Overleg Thuiszorg (BOT) en Home
Info hebben het voorbije jaar gewerkt aan een conceptnota en een transitieplan op twee
sporen.
De pijler Zorg en Welzijn stelt de versterking van de werkingen van het Kenniscentrum
Woonzorg, de BWR en Het Punt voorop door ze te integreren in één organisatie. Vanaf
januari 2017 gaat de nieuwe organisatie die ondersteuning zal bieden aan de welzijnssector
van start. De eerstelijnsorganisaties krijgen een meer efficiënte ondersteuning, de
versnippering van het huidige ondersteuningsaanbod binnen welzijn verdwijnt én er is
voldoende ruimte voor de ontwikkeling van innovatieve initiatieven.
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Gezondheid en het BOT. Tegelijkertijd bereidt de VGC samen met het werkveld de
conferentie ‘reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ voor. Via een
feedbackrapport formuleert het werkveld aanbevelingen en opmerkingen aan de Vlaamse
overheid om haar gezondheidsbeleid ook in en op maat van Brussel uit te voeren.
Armoedetoets
Vanaf dit werkjaar past de VGC de armoedetoets toe op alle nieuwe en vernieuwde
reglementen. De armoedetoets op maat van de VGC werd samen met het Brussels Platform
Armoede (BPA) en met inspraak van de verenigingen waar armen het woord nemen,
uitgewerkt. Het is een proactief instrument dat de principes van empowerment structureel wil
inbedden. De armoedetoets wil ook het Nederlandstalige gemeenschapsaanbod afstemmen op
de situatie van mensen in armoede en participatiedrempels wegwerken. VGC-personeelsleden
krijgen in 2017 ook de kans om hun expertise te verbeteren via vormingen, op maat van hun
functie. Op basis van de ervaring uit die vormingen, wordt voor het werkveld een
vormingsaanbod rond armoedebestrijding voorbereid.
Stronger.Brussels
We willen ook werk maken van positieve identiteitsontwikkeling bij jongeren en
jongvolwassenen en van het versterken van hun positie in de samenleving. In het
jeugdwelzijnsbeleid krijgt de ambitie van Stronger.Brussels onder andere concreet vorm via
het project Rails waarbij dramatherapie wordt gebruikt voor jongeren die kampen met
psychische problemen en die dreigen uit te vallen op school. Het Centrum Geestelijke
Gezondheidszorg Brussel (CGG-Brussel) biedt in dit kader, naast een individuele behandeling
voor jongeren en hun ouders, een outreachende en preventieve werking aan voor de
Nederlandstalige scholen.
Veerkrachtig Brussel
We wensen de mentale veerkracht van zorgverleners te versterken. Dat doen we onder meer
via het pilootproject ‘Stilvallen geeft veerkracht’, dat van start gaat in zes organisaties uit
diverse sectoren. Nieuwe ideeën over dit onderwerp uit werkgroep ‘kwaliteitsvolle zorg’,
worden verder uitgewerkt. Aansluitend bij dit project blijft Logo Brussel preventieprojecten
ontwikkelen en organiseren die de mentale veerkracht van de Brusselaars versterken. Zo
wordt in samenwerking met de suïcidepreventiewerking van het CGG-Brussel een
deskundigheidsvorming opgezet over veerkrachtversterking en suïcidepreventie.
Via een brede sensibiliseringscampagne maken we de opportuniteiten van de Vlaamse Sociale
Bescherming bekend bij de Brusselaars. Aanvullend komt er, ter ondersteuning van de
intermediairs, een gerichte informatiecampagne zodat zij hun cliënten kunnen toeleiden naar
en wegwijs maken binnen deze nieuwe ondersteuningsvorm.
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Opvoedingsondersteuning
Met het samenwerkingsverband Huis van het Kind Brussel selecteren we vijf lokale
gezinsondersteunende netwerken die uitgebouwd zullen worden. De aanspreekpunten,
samenstelling, samenwerking, vorm en inhoud van deze lokale netwerken worden bepaald en
de eerste twee netwerken starten. We bouwen het bestaande perinatale aanbod gecoördineerd
uit met drie pijlers: gezondheid, ontmoeting en opvoedingsondersteuning.
Investeren in de capaciteit en de kwaliteit van de kinderopvang
De door de VGC gefinancierde capaciteitsuitbreiding van inkomensgerelateerde voorschoolse
en buitenschoolse kinderopvang gaat van start. In de kinderdagverblijven komen er 219
inkomensgerelateerde plaatsen. De grootste inspanningen worden geleverd in gebieden met
een grote vraag en een lage dekkingsgraad zoals Sint-Joost-ten-Node, Anderlecht en
Schaarbeek. In de Maritiemwijk in Sint-Jans-Molenbeek komt er een nieuw initiatief
buitenschoolse opvang en binnen de bestaande initiatieven worden bijkomende plaatsen
gecreëerd. De totale capaciteit in Brussel komt zo op 846 equivalent kindplaatsen.
De middelen om inkomensgerelateerde kinderdagverblijven te verfraaien, veiliger te maken
en de kwaliteit ervan te verhogen, worden verdubbeld. Het werkveld krijgt de kans om hierop
in te tekenen en wordt daarbij ondersteund.
Uitbreiding van capaciteit betekent ook inzetten op extra ondersteuning en vorming. Het
vormingsaanbod van de entiteit Gezin wordt uitgebreid met lerende netwerken, coaching op
de werkvloer en het uitbouwen van advies op maat. Binnen de bestaande vormingsthema’s
worden nieuwe vormingen aangeboden rond genderbewustzijn, kinderrechten en pedagogisch
documenteren.
BRUSSEL, stedelijk netwerken en gemeenschap vormen in de stad
Klantvriendelijk, duurzaam en efficiënt communiceren
De VGC zet in op een heldere, klantvriendelijke en duurzame communicatie. Die is gebaseerd
op eenvoudige principes als maximale digitalisering van informatie, transparantie,
ontwikkeling van communicatiecompetenties, versterking en bundeling van de communicatie
via het netwerk van gemeenschapscentra en bibliotheken.
Positieve associaties met de stad en met het Nederlands staan daarbij voorop. We willen dat
mensen snel en gemakkelijk hun weg vinden naar het rijke VGC-aanbod. De herkenbaarheid
en de vindbaarheid van het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen wordt
ondersteund door het N-logo. Tegen het einde van 2016 zullen al 300 borden in het Brusselse
straatbeeld zichtbaar zijn.

- 13 -

Brussel promoten als woonstad voor studenten en pas afgestudeerden
De VGC wil Brussel promoten als leer-, leef-, werk- en woonstad voor studenten. Wonen in
Brussel en Br(ik zetten zich in om studenten in Brussel te motiveren om ook na hun studies in
de hoofdstad te blijven wonen. Het bestaande aanbod van Wonen in Brussel stemmen we af
op laatstejaars en pas afgestudeerden en vullen we aan met gerichte communicatieacties voor
deze doelgroep.
Ruimte bieden aan Brusselse stadsmakers
Het debat over de veranderende stad leeft volop. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden
Brusselaars en zetten nieuwe thema’s op de agenda. Brusselse stadsmakers verenigen zich en
bouwen jeugdhuizen, moestuinen, woningen. Zij brengen nieuwe allianties voort van
stedelingen die de stad beter, mooier en slimmer maken.
In 2016 lanceert de VGC een oproep om vernieuwende stedelijke initiatieven te ondersteunen
en ruimte te bieden aan experimentele praktijken die niet meteen binnen één beleidsdomein
passen. Het gaat over initiatieven die van onderuit groeien en die verbeelding stimuleren en
waarbij het stedelijke, creatieve en participatieve karakter centraal staat.
***
Steden zijn van oudsher motoren van groei en broedplaatsen voor innovatie, emancipatie en
sociale mobiliteit. Ook vandaag vervullen ze nog altijd die rol. De verstedelijking in ons land
zet zich onverminderd voort, met de Brusselse ‘City Boom’ als een van de belangrijkste
ontwikkelingen. Creatieve en innovatieve oplossingen dringen zich op om de groei en de
leefbaarheid van de stad te versterken, te beïnvloeden en te ondersteunen.
Brussel is voor ons in de eerste plaats een stad van kansen en mogelijkheden. Vanuit die
invalshoek voeren wij beleid. In deze beleidsverklaring tonen wij onze ambities voor het
werkjaar 2016-2017 en presenteren we ook de oplossingen die we naar voren schuiven voor
de actuele, maatschappelijke vraagstukken. Om dat tot een succes te maken, rekenen we op de
inzet en de steun van vele partners: de organisaties en de instellingen van het middenveld, de
academische wereld en de andere overheden die meewerken aan een duurzaam stadsproject
voor Brussel.
We beleven een tijd die alle geledingen van de samenleving voor belangrijke uitdagingen en
verantwoordelijkheden plaatst. De maatschappelijke evoluties sterken het College in de
overtuiging om samen (verder) te bouwen aan N-Brusselse scholen, gemeenschapscentra,
zorgcentra en kinderdagverblijven, maar ook aan een gedeelde Brusselse identiteit, met een
gedeelde trots, een gedeeld respect voor spelregels van het samenleven, voor een gedeeld
engagement en een gedeelde openheid, om zo alle Brusselaars te verbinden. Via onderwijs,
via cultuur, via sport, via zorg.
Graag vragen wij dan ook uw vertrouwen voor de beleidsinitiatieven van het komende
werkjaar.
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