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STEDELIJK BELEID 
 
 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is actief op het grondgebied van de enige 
grootstad in België. Haar beleid is per definitie stedelijk. Waarom dan nog een ‘Stedelijk beleid’ 
binnen de VGC? Omdat het resultaat van het VGC-beleid meer kan zijn dan de som van haar 
delen. Het Stedelijk beleid wordt uitgestuurd om linken te zoeken tussen VGC-beleidsdomeinen 
vanuit een gedeelde en vooruitstrevende stedelijke visie. Maar het Stedelijk beleid wordt ook 
uitgestuurd om nieuwe stedelijke realiteiten en praktijken te scouten die niet meteen binnen een 
bepaald beleidsdomein passen. 
 
Elk is vanuit zijn eigen optiek, vanuit zijn eigen beleidsdomein, betrokken bij de dualiteit, 
bevolkingsgroei, superdiversiteit en dynamiek van deze stad. Tegelijkertijd kan geen enkele 
Brusselaar, organisatie of overheid de grootstedelijke uitdagingen alleen aan. Een van de grootste 
Brusselse uitdagingen is net de complexe institutionele realiteit. Een bestuurlijk kluwen dat 
samenwerking enerzijds bemoeilijkt en tegelijk extra noodzakelijk maakt. Het Stedelijk beleid van 
de VGC wil hier het bindmiddel zijn. Stedelijk beleid wil vanuit de uitdagingen die iedereen 
raken, verbinden over de grenzen van VGC-beleidsdomeinen heen. Het wil het bestuurlijk kluwen 
ontwarren en nieuwe samenwerkingen op poten zetten met publieke partners, middenveld en 
private actoren. De volgende jaren worden daarin cruciaal. Op de verschillende 
bevoegdheidsniveaus zijn rationalisatieoefeningen aan de gang: het gewest stroomlijnt haar 
talloze planningsinstrumenten, de Vlaamse overheid schaft de lokale sectordecreten af om de 
planlast terug te dringen. De slagkracht van de VGC zal vergroten als we hier alert op inpikken. 
 
Het debat over de stad leeft volop. En het zijn vaak niet de klassieke tenoren die het hoge woord 
voeren. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden Brusselaars en zetten gevoelige thema’s op de 
agenda. Er wordt gebouwd aan Brussel. Maar niet enkel door de klassieke overheden of 
promotoren. Brusselaars verenigen zich rond een gedeelde goesting en bouwen jeugdhuizen, 
moestuinen of woningen, gedeelde projecten die steeds vaker gefinancierd worden door nieuwe 
netwerken van stedelingen. Het Stedelijk beleid van de VGC moet niet enkel overleg organiseren. 
Het moet zich vuil maken, Brussel intrekken om de vinger aan de pols te houden. Het Stedelijk 
beleid gaat voortdurend op zoek naar nieuwe krachten die in de stad de kop opsteken en 
onderzoekt hoe de VGC daarop kan inspelen. Op die manier wordt de VGC als kleine, flexibele 
overheid in Brussel een labo voor nieuwe oplossingen en praktijken. Die labofunctie moeten we 
koesteren en in de verf zetten, ze maakt de VGC uniek. 
 
Het is onze ambitie om de ambassadeur te zijn van de stad en haar inwoners, en om met ons 
gemeenschapsbeleid in te spelen op de veranderingen van de stad. We willen de verschillende 
stedelijke initiatieven waar de VGC een band mee heeft in de verf zetten en de kennis hierover 
maximaal ontsluiten naar iedereen die interesse heeft in stedelijkheid. 
 
We willen in deze beleidsnota vooral inzoomen op de rol die het instrumentarium van het 
Stedelijk beleid speelt in de verbinding tussen de verschillende beleidsdomeinen en in de 
verbinding tussen het beleid van de VGC en dat van andere overheden waar het beleid van de 
VGC bij aansluit (of omgekeerd). 
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SD 1: De Vlaamse Gemeenschapscommissie onderbouwt en screent haar beleid 
 
Sinds zes jaar heeft de VGC, gefinancierd met middelen van het Stedenfonds, een kleine Meet- 
en weetcel. In die zes jaar werden veel interne en externe data verzameld, netwerken met 
studiediensten en onderzoeksinstellingen uitgebouwd, expertise gedeeld… We willen dat werk 
bestendigen en verdiepen, maar ook beheersbaar houden. 
 
De Meet- en weetcel kan zorgen voor technische en methodologische ondersteuning, maar is 
voor de kwaliteit en beleidsrelevantie van de dataverzameling, analyse en –ontsluiting, 
afhankelijk van de kwaliteit van de vragen: wat wil men weten en waarom? Dat is per definitie 
een transversale job. Ter ondersteuning van de Meet- en weetcel wordt daarom in de schoot van 
de administratie een interne “weet- en denktank” opgericht, met ambtenaren van de diverse 
beleidsdirecties, die zich kan laten bijstaan door externe deskundigen. Die ‘weettank’ werkt de 
operationele doelstellingen hieronder uit: 
 
 
OD 1: We wisselen data uit met de Vlaamse Gemeenschap 
 
Op vlak van Onderwijs en Kind en Gezin loopt de uitwisseling van data vlot. Data-uitwisseling op 
structurele basis met alle relevante administratie(s) en agentschappen van de Vlaamse 
Gemeenschap wordt verder uitgerold. De relaties met studiediensten van andere Vlaamse steden 
worden bestendigd en verdiept zodat de VGC een referentiepunt van expertise blijft. 
 
 
OD 2: We wisselen data uit met andere overheden 
 
In het kader van demografische evoluties, interne en externe migratie, de coördinatie van 
gemeenschapsvoorzieningen, een geïntegreerd armoedebeleid, de promotie en het imago van 
Brussel, het samenleven in super-diversiteit… is de VGC een partner van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie (Cocof) en de Brusselse gemeenten, 
en werkt zij als partner maximaal mee aan het uitwisselen en bundelen van alle beleidsrelevante 
informatie. 
 
 
OD 3: We gunnen, begeleiden en ontsluiten beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek 
 
Nog in 2015 worden voorstellen geformuleerd m.b.t. het peilen naar de kennis en verwachtingen 
van de Brusselaars ten aanzien van het Nederlandstalig aanbod, waarbij ook de motivatie van 
Brusselse ouders bij de keuze voor een Nederlandstalige school of Nederlandstalig 
kinderdagverblijf onderzocht wordt. 
 
We doen aanbevelingen in functie van dienstverlening en regelgeving uit bestaand onderzoek, en 
verzamelen en formuleren beleidsrelevante vragen voor lopend onderzoek (bijvoorbeeld de 
vierde taalbarometer). 
 
 
OD 4: We professionaliseren de administratie in de beleidsvoorbereiding, 
beleidsuitvoering en -opvolging en dienstverlening 
 
We maken de beleidsdoelstellingen van de VGC meer smart en verfijnen de meetindicatoren om 
na te gaan of de geformuleerde doelstellingen ook gerealiseerd worden. 
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We verzamelen, verwerken en analyseren relevante data en gegevens en maken ze visueel 
bevattelijk. We zetten de juiste technologie in en ontwikkelen de vereiste skills, onder andere 
door bijscholing van een aantal mensen in de beleidsdirecties in het gebruik van die software. 
Voor het eerste- en tweede lijns-aanbod van de VGC zelf worden die data (cfr. Yesplan van de 
gemeenschapscentra…) verder uitgerold tot een instrument voor klantenmanagement. 
 
 
OD  5:  We ondersteunen partnerorganisaties op het vlak van kwantitatieve en 
kwalitatieve registratie 
 
We tekenen een traject uit voor ondersteuning van belangrijke partnerorganisaties in het 
middenveld om op een gelijkaardige manier als bij het eigen VGC-aanbod, kwantitatief en 
kwalitatief te registreren. Dat is nodig om het bereik en de kwaliteit van het Nederlandstalig 
aanbod te verbeteren. 
 
 
OD 6: We maken van meten en weten een instrument van communicatie 
 
We visualiseren en communiceren de data via bijvoorbeeld georapportering, waarbij we kaartjes 
met statistieken van de wijken ontwikkelen die nuttig zijn voor het eigen VGC-aanbod. De Meet- 
en weetcel zal zich verder bekwamen in technieken van datavisualisering en data-analyse om 
zoveel mogelijk nuttige beleidsondersteunende informatie bevattelijk en inzichtelijk te 
ontsluiten.  Een figuur zegt vaak intuïtief meer dan een reeks van cijfers of tabellen. 
 
 
OD 7:  We bundelen kennis en methode  
 
De cel Stedelijk beleid heeft de afgelopen jaren kennis opgebouwd, over geïntegreerd beleid, over 
stadsvernieuwing en wijkontwikkeling, over omgevingsanalyses, planning en inspraak, over 
samenwerking, over projectwerking en over gewestelijke en Europese subsidielijnen. Het is goed 
dat de cel Stedelijk beleid een aanspreekpunt blijft voor andere stedelijke overheden en actoren 
én voor de eigen beleidsdiensten. Samen met de Meet- en weetcel kan de cel Stedelijk beleid 
uitgroeien tot een klein kenniscentrum voor strategische planning, gebaseerd op ‘evidence’, op 
‘involvement’ en ‘networking’. 
 
 
SD 2: We werken transversaler via een geïntegreerde beleidsplanning, door horizontale 
beleidslijnen, door participatie van Brusselaars en middenveld, en door innovatie 
 
 
OD 1: We werken een strategische beleidsplanning uit 

De Vlaamse Regering wil de sectordecreten afschaffen en de middelen integreren in het 
gemeentefonds. In het voorontwerp van decreet hierover worden de VGC en de 
faciliteitengemeenten buiten beschouwing gelaten. Dat geldt ook voor het Stedenfonds. 

Wij herhalen in deze beleidsnota het standpunt van het College zoals verwoord in het 
bestuursakkoord van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dat komt erop neer dat de VGC 
voor deze decreten volgens dezelfde bestuurlijke principes als de gemeenten in Vlaanderen zal 
behandeld worden, maar vertaald naar de specificiteit van de VGC als sui generis bestuur. Dat 
uitgangspunt betekent dat de sectordecreten ook voor Brussel afgeschaft worden, en met de 
decreten ook de sectorplannen, en de operationele voorwaarden waaraan de VGC vandaag moet 
voldoen. 
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De voorafnames en trekkingsrechten voor de VGC (en in het kader van het lokaal cultuurbeleid 
voor de Brusselse gemeenten) worden toegevoegd aan de algemene dotatie of ingeschreven als 
aanvullende dotaties, in ruil voor een strategische beleidsplanning in samenspraak met de 
Vlaamse Gemeenschap. 
 
De beleidsovereenkomst Stedenfonds III werd door het vorige College goedgekeurd en loopt tot 
2019. Via addenda kan deze beleidsovereenkomst aangepast worden aan nieuwe beleidskeuzes 
en aan nieuwe bestuurlijke en budgettaire omstandigheden. Op langere termijn kan het 
beleidsplan Stedenfonds, bij uitstek een transversaal plan, ook een basis zijn voor de strategische 
planning die op termijn ook in de Vlaamse Gemeenschapscommissie de sectorale plannen zal 
vervangen – of opslorpen. 
 
 
OD 2: We werken aan geïntegreerde netwerken en beleidslijnen 
 
De gemeenschapscentra worden lokale motoren van een Stedelijk beleid. De Brede scholen 
hebben de ambitie om voor de kinderen in het Nederlandstalig onderwijs ouders, school, vrije 
tijd en welzijn beter te laten samenwerken. Voorts willen we in de toekomst rode draden weven 
tussen de beleidsdomeinen op het vlak van: 

- Het bestrijden van (kans)armoede 
- Diversiteit en gelijke kansen 
- Taalbeleid 

 
 
OD 3: We betrekken de Brusselaars en het middenveld bij het beleid 
 
Elk beleidsdomein organiseert zijn eigen inspraak en bouwt daarmee verder op een traditie die 
45 jaar geleden ontstond bij de oprichting van de Nederlandse Commissie voor Cultuur (NCC). 
Daarnaast ontwikkelen zich in de stad alternatieve, informele vormen van maatschappelijk en 
politiek engagement en activisme, soms tijdelijk, die we in ons Stedelijk beleid niet kunnen 
negeren. 
 
De cel Stedelijk beleid zal een gemeenschappelijke, VGC-brede visie op inspraak en participatie 
ontwikkelen, burgers en middenveld betrekken bij de rol van de VGC in dat Stedelijk beleid, en 
inspiratie zoeken bij de goede praktijken die in andere steden de kop opsteken.  
 
 
OD 4: We versterken het stedelijk weefsel door innovatieve en geïntegreerde projecten  
 
In het kader van het Vlaamse Stedenbeleid werkt de VGC mee aan de Thuis in de Stad-prijs. De 
voorbije jaren vielen innoverende Brusselse initiatieven meer dan eens in de prijzen. Deze 
initiatieven benadrukken de rol die de Nederlandstalige Brusselaars spelen in het hertekenen van 
de stad, in nieuwe vormen van ontmoeting, in het inspireren van de andere (centrum)steden in 
Vlaanderen, en laten er een ander, positiever beeld van Brussel zien. Het bestuursakkoord van de 
VGC heeft, ondanks de moeilijke budgettaire context, toch de ambitie om verder in te zetten op 
innovatie. Onder andere door een deel van de middelen van het Stedenfonds in te zetten voor 
een projectlijn “sociale innovatie”. 
 
Ook zijn er een aantal stedelijke projecten die niet in één beleidsvakje passen, die grenzen 
verkennen tussen verschillende beleidsdomeinen. We denken daarbij aan de geïntegreerde 
wijkwerkingen of aan andere transversale stedelijke projecten. Die starten vaak op via 
projectlijnen, en slagen er wel in om structurele financiering te vinden voor delen van de werking 
binnen bestaande vakjes, voor kamers in het huis, maar niet voor de fundamenten of het dak. De 
bestaande geïntegreerde wijkwerkingen zullen die verankering nu krijgen.  
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SD 3: We versterken de wijk- en stadsontwikkeling door in te schrijven op programma’s 
van andere overheden 
 
 
OD 1: We tekenen in op Europese fondsen 
 
Het belang van Europa voor het lokaal beleid neemt met rasse schreden toe, zowel op vlak van 
regelgeving die lokale besturen beïnvloedt, als op vlak van internationale 
samenwerkingsverbanden en subsidiemogelijkheden. Naast de structuurfondsen voor regionaal 
beleid, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal 
Fonds (ESF), zijn er ook heel wat andere Europese subsidieprogramma’s waarop lokale overheden 
een beroep kunnen doen om projecten te realiseren, bv. Erasmus+ en Creative Europe. 

Een aantal grote uitdagingen van de VGC in Brussel sluiten aan bij de nieuwe Europese 
beleidsprioriteiten: opleiding en tewerkstelling afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, de 
strijd tegen schooluitval en (jeugd)werkloosheid, kwalitatieve jobs aanbieden, inzetten op sociale 
economie, enz. 

De cel Stedelijk beleid fungeert binnen de VGC als centraal aanspreekpunt wat Europa betreft. 
Vanuit een breed netwerk screent ze subsidiemogelijkheden en ondersteunt ze de 
beleidsdomeinen en het werkveld bij het opmaken van de vaak complexe subsidieaanvragen.  

 
 
OD 2: We participeren aan Brusselse structuren en programma’s met een impact op de 
gemeenschapsbevoegdheden 
 
De cel Stedelijk beleid heeft de afgelopen jaren netwerken uitgebouwd. We willen dat netwerk 
bestendigen vanuit de overtuiging dat Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen geen 
eilanden zijn in de stad, zelfs geen netwerken van eilanden, maar actoren in de stad. Het 
onderscheid tussen gewest- en gemeenschapsbevoegdheden is niet absoluut. Een school moet 
zich ook duurzaam inplanten in een wijk, een gemeenschapscentrum wil ook energiezuinig 
draaien, stijgende huizenprijzen vergroten de armoede, jonge ouders willen op veilige wegen 
naar de crèche van hun kinderen fietsen. 

- De VGC sluit waar mogelijk en opportuun aan bij reeds bestaande gewestelijke of 
bicommunautaire programma’s zoals het Armoedebestrijdingsplan, Preventie 
Schoolverzuim, Uitrusting BSO en TSO of nieuwe plannen zoals het Plan Samen Leven. 

- Het inplannen en inplanten van gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, diensten- en 
gemeenschapscentra, sportclubs en verenigingen is een evident onderdeel van een 
inclusieve en integrale ruimtelijke ordening. Met de oprichting van een territoriaal 
platform -een ruimtelijk planbureau- en de invoering van stadsvernieuwingscontracten 
naast de wijkcontracten, is er een duidelijke tendens naar schaalvergroting en lange 
termijnplanning. Het is belangrijk dat de VGC die evoluties van nabij volgt, en waar 
mogelijk voedt met de blik van de Nederlandstalige gemeenschap, en met de expertise 
uit andere Vlaamse steden. 
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OD 3: We zijn een stedelijk bruggenhoofd voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel 
 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie stemt, als gedecentraliseerd bestuur, in de eerste plaats 
zijn beleid af op de strategische en decretale keuzes van de Vlaamse Gemeenschap voor de 
gemeenschapsbevoegdheden in Brussel. 
 
‘Leren van en over steden’ staat centraal in de werking van het Kenniscentrum Vlaamse Steden, 
een interlokale vereniging van de dertien Vlaamse centrumsteden, de VVSG en de VGC. De VGC 
sloot in 2012 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum af voor een 
periode van vijf jaar. De samenwerking met het Kenniscentrum maakt Brussel meer zichtbaar in 
het Vlaamse stedelijke netwerk en vergoot ons inzicht in actuele stedelijke uitdagingen zoals de 
ecologische transitie, de organisatie van complexe stadsprojecten, databeheer in de steden, 
demografische verschuivingen en het capaciteitsvraagstuk, multi-inzetbare infrastructuur, enz. 
Redenen genoeg dus om deze samenwerking deze legislatuur verder uit te diepen. 
 
Bij de oproep stadsvernieuwing van 2013 werd aan de VGC een conceptsubsidie toegekend voor 
het ontwerp van een stadsvernieuwingsproject op de sites van Abattoir nv en 
Erasmushogeschool Brussel. De komende tijd wordt verder gewerkt aan een draagvlak voor de 
realisatie ervan. De rol van de cel Stedelijk beleid in deze is er een van bemiddelaar eerder dan 
van regisseur. Naar engagement van lokale besturen zou het beter zijn volgende 
stadsvernieuwingsprojecten vanuit de Vlaamse Regering te laten inhaken op die vanuit de 
Brusselse Regering, waarbij de VGC dan de rol van bruggenbouwer en bemiddelaar kan 
opnemen. In de Vlaamse beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014-2019 wordt 
aangegeven dat het instrument stadsvernieuwing in de toekomst meer ruimte zal laten voor 
kleinschalige projecten die kaderen binnen het idee van een thematische stadsontwikkeling. Ook 
hier kunnen zich mogelijke opportuniteiten aandienen voor projecten die door de VGC 
geïnitieerd of ondersteund worden. 
 
 
SD 4: We ontwikkelen de gemeenschapscentra als plaatselijke motor van een Stedelijk 
beleid 

 
De cel Stedelijk beleid ondersteunt de gemeenschapscentra bij hun rol als lokale motor van een 
Stedelijk beleid (cfr. beleidsnota Cultuur, Jeugd en Sport). Samen zijn we o.a. partners in het 
behartigen van de belangen van de Nederlandstalige organisaties in de Duurzame 
Wijkcontracten. Samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB), de Entiteit 
Gemeenschapscentra en de cultuurbeleidscoördinator(en), zorgt de cel Stedelijk beleid voor 
dwarsverbindingen tussen de brede scholen, het lokaal cultuurbeleid en de wijken. 
 
Stedelijk beleid kan hen voeden, door ondersteuning bij het opmaken van omgevingsanalyses, bij 
de uitbouw van registratie naar klantenmanagement, bij het innoveren met methodieken, het 
detecteren van good practices van elders, en bij het uitdragen van eigen good practices naar 
andere steden. 
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COMMUNICATIE- EN MEDIABELEID  
 

 
De VGC wil haar publiek wegwijs maken in de grootstedelijke omgeving die het Brussels Gewest 
ontegensprekelijk is. Dat doet ze vanuit haar rol als overheid en actor. De Nederlandstalige 
aanwezigheid in de stad en een positieve uitstraling van de stedelijkheid staan daarbij voorop. 
 
Een degelijke, consequente en duurzame overheidscommunicatie moet bijdragen tot een betere 
zichtbaarheid en effectiviteit van het beleid. Het is een manier om mensen te betrekken, er voor 
te zorgen dat ze gemakkelijker hun weg vinden naar het rijke aanbod van de VGC. Bovendien 
levert een professionele en efficiënte communicatie een bijdrage aan de citymarketing en aan de 
aantrekkingskracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Want ze creëert positieve associaties 
met de stad en met het Nederlands. 
 
Hierbij is het uiteraard van belang dat er wordt samengewerkt met andere partners. De VGC wil 
de banden met overheden en organisaties in het werkveld versterken, uiteraard met een 
maximum aan synergie en een minimum aan structuren. De krachten bundelen om een 
kwaliteitsvol aanbod voor het publiek te realiseren, dat is de doelstelling. 
 
Overheidscommunicatie is de verzamelnaam voor de vorm(en) waarin overheidsinformatie bij 
burgers, verenigingen, organisaties en instellingen terecht komt. Met 
gemeenschapscommunicatie bedoelen wij de vorm(en) waarin op een geïntegreerde manier 
informatie over het aanbod bij de doelgroep van dat aanbod terecht komt. In de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie lopen die twee opdrachten door elkaar. De VGC is namelijk zelf een 
grote producent van een direct aanbod: van sportkampen, onderwijsbegeleiding tot 
klusjesdiensten. 
 
 
SD1: We willen tegen de zomer van 2016 een heldere strategie voor onze communicatie, 
gebaseerd op een aantal eenvoudige principes 
 
- Transparantie op het vlak van de portaalwebsites met gemeenschapsinformatie, alle 

overheidscommunicatie op de bedrijfswebsite vgc.be. 
 

- Maximale digitalisering van de informatie, zowel bij de gemeenschapscommunicatie als bij 
de overheidscommunicatie, met inbegrip van e-government. Papieren dragers zijn 
complementair en bestemd voor directe communicatie met doelgroepen die geen toegang 
hebben tot digitale communicatie. 

 
- Ontwikkeling van de communicatiecompetenties zowel intern binnen de administratie als  in 

het kader van de communicatie van de partners verbonden aan de VGC. Dat kan via 
uitbesteding of het inhuren van externe deskundigheid, maar steeds met het oog op het 
versterken van de interne deskundigheid. 

 
- Versterking van de communicatie via het netwerk van gemeenschapscentra en bibliotheken. 

Hiervoor zal een investering in IT en in opleiding van de communicatiemedewerkers en 
bibliothecarissen opgezet worden. 

 
- Een communicatie in het Nederlands, met een functioneel gebruik van Frans én Engels. 
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SD 2: De VGC communiceert als een open overheid op maat van alle burgers met interesse 
voor het Nederlandstalige aanbod in Brussel en versterkt de zichtbaarheid van het 
Nederlandstalige netwerk 
 
 
OD 1: De VGC communiceert open en laagdrempelig over haar aanbod en haar beleid om 
de dienstverlening naar en de betrokkenheid van de burgers en organisaties te verhogen 
 
Helder en toegankelijk taalgebruik is een must. De VGC wil alle Brusselaars correct informeren, 
over haar eigen beleid en over het Nederlandstalig aanbod in Brussel. De VGC doet dit zoveel 
mogelijk in het Nederlands. Door helder, eenvoudig Nederlands te hanteren wil de VGC een 
groot publiek bereiken, met een duidelijke boodschap: wij zijn een Nederlandstalige overheid en 
we zijn er voor iedereen die met ons aan het Brussels hoofdstedelijk gewest wil bouwen. 
 
Communiceren in heldere, eenvoudige taal is een opdracht voor elke overheid. Elke burger heeft 
recht op leesbare, begrijpelijke informatie. In Brussel, met zijn honderden talen, vormt dit een 
extra uitdaging. Zowel de VGC-administratie als de partners op het werkveld zullen hierin 
blijvend moeten investeren. Ze krijgen daarvoor ondersteuning van het Huis van het Nederlands. 
 
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil dat Nederlands een belangrijke communicatietaal 
blijft in meertalig Brussel. Brussel heeft er alle belang bij dat bezoekers en partners uit 
Vlaanderen zich thuis voelen in de hoofdstad. Nederlandstalige Brusselaars willen er graag in hun 
eigen taal geholpen worden. En de vele Brusselaars die er Nederlands leren, hebben recht op een 
omgeving waarin ze dat Nederlands horen, zien, beleven. Zo wordt Nederlands ook voor hen een 
extra kans. Op werk, op een nog meer diverse cultuur. 
 
De VGC wil die omgeving helpen creëren. Daarom geeft ze het Huis van het Nederlands de 
opdracht om Brusselse actoren te ondersteunen bij het voeren van een taalbeleid waarmee 
ze het Nederlands een structurele plaats bieden binnen hun werking.  
 
 
OD 2: Muntpunt is een sterke operationele partner voor de gemeenschapscommunicatie 
 
Muntpunt heeft een vliegende start genomen als ‘place to bru’. Samen met de Vlaamse 
Gemeenschap willen we, na het consolideren van alle financiële, personele en zakelijke 
engagementen, met Muntpunt gaan naar een volwassen meerjarenconvenant, waarin de 
verwachtingen van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet in 
een weegschaal liggen, zelfs niet complementair zijn, maar samenvallen.  

 
Muntpunt en de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn beiden actief als communicatie-actor in 
het Brusselse informatielandschap. Ze spelen een complementaire rol en vervullen deze opdracht 
in synergie. Muntpunt neemt in zijn globale werking een megafoonfunctie op voor de 
bekendmaking van de concrete VGC-producten en -merken en versterkt in het bijzonder de 
gemeenschapscommunicatie met respect voor het projecteigenaarschap. 

 
Muntpunt deelt zijn informatie- en communicatie-expertise met de gemeenschapscentra en 
erkent de gemeenschapscentra en gemeentelijke bibliotheken als plaatselijke loketten voor een 
geïntegreerde informatie voor Nederlandstaligen en al wie van het Nederlandstalig aanbod 
gebruik maakt. 
 
 
 



 12

Muntpunt is een belevingsbibliotheek. Elke moderne bibliotheek is dat of moet dat zijn – ook de 
gemeentelijke: plekken waar je informatie vindt die je zoekt, de stilte die je nodig hebt en waar 
af en toe iets te beleven is. 
 
Muntpunt is een Nederlandstalige instelling met de ambitie functioneel drietalig te zijn. 
 
 
OD 3: De VGC vergroot de zichtbaarheid van het Nederlandstalig netwerk in Brussel 
dankzij een eigentijds merkbeleid 
 
Steeds meer anderstalige Brusselaars erkennen het belang van het Nederlands en de kennis 
ervan. Ook het N-logo dat de gevels van Nederlandstalige scholen in Brussel siert, is doorheen 
de jaren uitgegroeid tot een kwaliteitslabel voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het 
College neemt de gekende N en de positieve associaties met het Nederlands en de 
Nederlandstalige dienstverlening als vertrekpunt voor de ontwikkeling van een nieuw eigentijds 
merkbeleid. 
 
Tijdens de vorige legislatuur werden er al stappen gezet om aansluitend bij het Vlaams 
merkbeleid een nieuw logo te ontwikkelen om de Nederlandstalige diensten en voorzieningen in 
het Brussels Gewest zichtbaar te maken. De invoering ervan werd ingeschreven in het 
bestuursakkoord 2014-2019 van de VGC en in het regeerakkoord 2014-2019 van de Vlaamse 
Regering. 
 
Het gemeenschappelijk logo moet het kwaliteitsmerk van Nederlandstalige ankerpunten en 
dienstverlening zichtbaar en herkenbaar maken. Dankzij het gemeenschappelijk logo streven 
beide overheden en hun partners ernaar om de impact van hun gemeenschapscommunicatie te 
verhogen en een verbondenheid te creëren tussen de diensten en initiatieven onderling.  
 
Voor de VGC gaat het merkbeleid gepaard met een vernieuwde huisstijl. De VGC zal haar 
identiteit baseren op het nieuwe N-logo en dit zowel gebruiken in haar communicatie als 
organisatie, en in de overheids- en gemeenschapscommunicatie. Met deze aanpak willen we 
orde scheppen in de versnippering die er binnen de VGC bestaat op het vlak van merken en 
logo’s. 
 
 
OD 4: De VGC optimaliseert haar communicatiebeleid door een permanente monitoring 
van de acties 

Deze legislatuur moet de nadruk liggen op het proces- en projectmatige werken binnen de dienst 
Communicatie van de VGC. Langetermijnplanning en een dito plan moeten de bovenhand 
krijgen op ad hoc-projecten. 
 
Om de efficiëntie en effectiviteit van de communicatiestrategie van de VGC te verbeteren, zal 
de dienst Communicatie zich verder toeleggen op het verzamelen van overzichtelijke feiten en 
cijfers over de eigen communicatie, zodat er een duidelijke kijk is op de kennis, de attitudes en 
het gedrag van de interne en externe actoren en van het publiek (informatiebehoeften, 
tevredenheid, bekendheid, inspraak, gebruik). Op basis van die evaluaties worden projecten 
objectief beoordeeld en bijgestuurd waar nodig. 
 
De in de vorige legislatuur geleverde inspanningen op het vlak van een performante 
gegevensdatabank worden verder gezet. Alleen door middel van een adequaat beheer van 
gegevens van organisaties en personen zal de werking van de administratie aan efficiëntie 
winnen. Een goed databeheer is tevens de basis van gerichte informatie- en promotie-
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initiatieven en biedt heel wat mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de elektronische aanvraag en 
behandeling van subsidies. 

 
OD 5: Brussel promoten als leef-, leer-, woon- en werkstad 
 
Aan de hand van de geactualiseerde buurtbeschrijving, een uitgebreidere en 
gebruiksvriendelijkere digitale kaart, een opgefriste website en aangepast campagnemateriaal, 
kreeg Wonen in Brussel onlangs een nieuw elan. Daarmee is het werk niet af op het vlak van het 
promoten van Brussel als woonstad. Een versterkt en beter gepositioneerd Wonen in Brussel 
wordt ingezet als vehikel om mensen warm te maken om te komen wonen in het Brussels 
Gewest. We leggen daarbij ook een extra focus op het aantrekken van meer Nederlandstalige 
leerkrachten, huisartsen, verpleegkundigen, paramedische beroepen, thuiszorghulpverleners en 
welzijnswerkers. In samenwerking met Br(ik benadrukken we niet enkel de troeven van Brussel 
als studentenstad, maar zoeken we ook naar de juiste formule om studenten en pas 
afgestudeerden te stimuleren om te kiezen voor Brussel en hen te helpen in hun zoektocht naar 
een woning. 
 
Meer algemeen wil de VGC bijdragen tot de citymarketing van Brussel en dat in samenwerking 
met verschillende partners (bv. het Wooninformatiecentrum en Muntpunt).  
 
OD 6: Brussel promoten als cultuurstad 
 
Uitgaande van bestaande producten en partnerships, en in overleg met de Vlaamse en Franse 
Gemeenschap(scommissie), willen we werk maken van een geïntegreerde drietalige 
cultuurcommunicatie. Die gaat van het aanleggen van gemeenschappelijke databanken voor 
cultuurcommunicatie (in brede zin) over het creëren van gemeenschappelijke meertalige 
communicatieproducten tot het uitbouwen van een gemeenschappelijke niet-commerciële 
ticketing… 

Daarvoor wordt in 2015 een traject uitgewerkt, met concrete beslissingen en een timing begin 
2016. 

 
SD 3: De Vlaams Brusselse media worden een crossmediale referentie voor stadsmedia  
 
Na de formele fusie van drie vzw’s tot één, leggen TV Brussel, FM Brussel, Brussel Deze Week, en 
Brusselnieuws.be onder deskundige externe begeleiding, ook een traject af naar meer 
inhoudelijke synergiën. Dat traject moet de komende periode uitmonden in een strategisch plan 
voor de toekomst, met scherpe inhoudelijke en organisatorische keuzes. Eind dit jaar moeten die 
keuzes hun beslag krijgen in een convenant tussen de eengemaakte vzw, de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 
 

 


