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Inleiding 

 

“We waarderen gezondheid niet, tot de ziekte komt.” Dat schreef de Engelse schrijver Thomas Fuller 

in de 17e eeuw. Vandaag weten we al beter hoe belangrijk een goede gezondheid is. Niet in het minst 

in de stad. Door haar grote schaal en unieke bevolking zijn er in Brussel kansen maar ook veel 

uitdagingen. Ik wil dat de Brusselaars zich beter in hun vel kunnen voelen, fysiek en mentaal, en dat de 

stad meer een thuis wordt voor alle Brusselse gezinnen. Daarom bouwen we verder aan een voldoende 

en zichtbaar aanbod van Nederlandstalige welzijns-, gezondheids- en gezins- voorzieningen in Brussel. 

Deze Nederlandstalige dienstverlening staat open voor iedereen die zich richt naar het Nederlandstalig 

netwerk in Brussel. 

In deze beleidsnota zijn ook een aantal VGC-brede doelstellingen uit het bestuursakkoord verweven: 

samenwerking tussen de beleidsdomeinen en naar de andere bevoegde overheden, inspelen op de 

demografische ontwikkelingen én op kwaliteitsondersteuning in functie van een veranderende 

omgeving onder andere door innovatie. Ik ga voor een participatief beleid in nauw overleg met het 

brede werkveld. 

 

De antwoorden op de uitdagingen in het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid zijn samen te brengen 

onder vier thema’s: capaciteit, toegankelijkheid, kwaliteit en innovatie. 

• De demografische vergroening van Brussel zal de huidige grote vraag naar Nederlandstalige 

voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang nog sterk doen toenemen. De inhaalbeweging in 

capaciteit van de voorbije jaren zal een vervolg moeten krijgen om de Vlaamse ambitie 

‘behoeftedekkend aanbod vanaf 2020’ te realiseren. Maar ook de historische achterstand inzake 

gezondheids- en welzijnsvoorzieningen en het aanbod voor personen met een beperking blijft, 

ondanks alle inspanningen van de voorbije jaren. Niet alleen moeten we infrastructuur voorzien, 

werkingen erkennen en subsidiëren, we moeten ook zorgverstrekkers aantrekken en vormen. 

• Brussel is een superdiverse stad: dat blijkt onder meer uit de aanwezigheid van meer dan 180 

nationaliteiten en de talige rijkdom. We blijven dus inzetten op een inclusief en toegankelijk 

Nederlandstalig zorgaanbod. Ik vind het belangrijk dat Nederlandstaligen en elke Brusselaar die 

aansluiting zoekt bij of interesse toont voor de Nederlandstalige dienstverlening daar gebruik kan 

van maken, ongeacht zijn of haar achtergrond, socio-economische situatie of persoonskenmerken. 

• Kwaliteit is een derde stap in het proces van dienstverlening en zorgverstrekking. De VGC heeft in 

de loop van de jaren een aantal belangrijke initiatieven genomen om goede praktijken te verankeren, 

continuïteit te verzekeren en kwaliteit te blijven waarborgen. Het project ‘Groeien in Taal’ heeft de 

sporen verdiend, de nest- en webfunctie van de IBO’s bewijst dagelijks de meerwaarde voor de brede 

ontwikkelingskansen voor jonge kinderen. Zorgzoeker heeft zijn plaats veroverd als dé toeleider naar 

Nederlandskundige zorgverstekkers, het Lokaal Loket Kinderopvang staat klaar als motor inzake het 

vinden van geschikte kinderopvang. Ik blijf hier op inzetten. 

• Brussel moet een slimme en zorgzame stad zijn. De VGC en het Nederlandstalig netwerk in Brussel 

kunnen bogen op jarenlange ervaring in innovatie en werken op maat van de Brusselaar. Ook in deze 

legislatuur blijven we inzetten op de labofunctie van Brussel. We stellen ons de ambitie om te 

inspireren: van digitalisering in de zorg, over stilte als kwaliteit van leven tot een doorgaande lijn van 

kinderopvang naar kleuteronderwijs. 
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De Brusselaars leven gemiddeld minder lang en in minder goede gezondheid dan de inwoners van de 

andere gewesten. In Brussel moeten we – hoe moeilijk ook - een inhaalbeweging doen. Jong en oud 

willen we kansen geven op een mooi en gezond leven in ons gewest. Dat doe ik  met een duurzaam en 

innoverend welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid met bijzondere aandacht voor gelijke kansen. 
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In deze beleidsnota maakt u kennis met de strategische keuzes die het VGC-college zich binnen de tijdslimieten 

van de legislatuur 2014-2019 voorneemt inzake initiatieven rond het Nederlandstalige welzijns-, gezondheids- 

en gezinsbeleid in Brussel. Uiteraard kan en zal er bijgestuurd worden wanneer zich nieuwe opportuniteiten of 

uitdagingen voordoen. 

  



Lijst met afkortingen 
 

 

ADSEI Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheid 

IBO  Initiatief Buitenschoolse Opvang 

LOGO Lokaal gezondheidsoverleg 

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn 

VGC Vlaamse Gemeenschapscommissie 

VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
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I. Omgevingsanalyse 
 

 

De Brusselaars kunnen momenteel beroep doen op een divers voorzieningenaanbod inzake Welzijn, 

Gezondheid en Gezin, dat groeiend maar ontoereikend is. Er blijven ongelijkheden bestaan inzake 

gezondheid en de toegankelijkheid van de welzijns-, gezondheids-, en gezinsvoorzieningen wordt, 

ondanks de reeds geleverde inspanningen, nog steeds onvoldoende gegarandeerd voor alle inwoners. 

Veel van hen worden geconfronteerd met een combinatie van achterstellingsfactoren. Een vijfde van 

de totale Brusselse bevolking leeft in financieel moeilijke omstandigheden. Meer dan een kwart van 

hen woont in een huishouden waarin helemaal geen bezoldigde arbeid wordt verricht. Het gemiddeld 

inkomen per inwoner situeert zich in Brussel voortdurend onder het landelijk gemiddelde. De laagste 

inkomens zijn hier sterker vertegenwoordigd dan in België. 

Bijna 40% van de aangroei door buitenlandse migraties in België vindt plaats in de 19 gemeenten van 

het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Een verdere internationalisering van de hoofdstad en een 

groeiende diversiteit van de Brusselse bevolking zijn daarvan het gevolg (tabel ADSEI 2008). 

Tegelijkertijd is het aantal inwoners dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest verlaat om in de rest 

van het land te gaan wonen de laatste jaren opnieuw toegenomen. Die vaststelling geldt ook voor 

personen met migratie achtergrond. 

Het belang van een correct onthaal voor nieuwkomers, kwaliteitsvolle inburgeringstrajecten en 

interculturalisering van de dienstverlening mag dan ook niet onderschat worden. De komende 

legislatuur zal duidelijk worden hoe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verplichte inburgering 

wordt ingevoerd en welke impact dit heeft op het Vlaams inburgerings- en integratie beleid. Het pas 

opgerichte Vlaams Agentschap voor Inburgering en Integratie zal hierop, onder regie van de VGC en in 

samenwerking met de andere actoren op het terrein, een gepast antwoord moeten bieden. 

 

In het kader van de algemene sociale dienstverlening zijn er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 19 

OCMW's en administratieve diensten Sociale Zaken. Daarnaast organiseert één Centrum voor 

Algemeen Welzijnswerk een uitgebreide Nederlandstalige dienstverlening en is er één Nederlandstalig 

instituut voor samenlevingsopbouw. Specifiek inzake thuislozenzorg bestaan er in Brussel slechts 

enkele Nederlandstalige voorzieningen, voornamelijk inzake begeleid wonen. 

Sinds 2003 voeren de Vlaamse Gemeenschap en de VGC gericht actie om Vlaamse initiatieven in 

Brussel te realiseren. Uit diverse studies is immers gebleken dat bejaarde Nederlandstalige Brusselaars 

vooral bij dementie, waar de factor moedertaal zeer belangrijk is, niet in hun moedertaal verzorgd 

worden. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een dus ondanks de ruime aanwezigheid van 

voorzieningen een groot gebrek aan Vlaams erkende voorzieningen voor senioren.  

In Brussel staan wél heel wat diensten (van kraamhulp tot opvang voor ouderen) dagelijks paraat om 

kwaliteitsvolle thuiszorg te verlenen, zodat zieke of zorgbehoevende personen (zo lang mogelijk) in 

hun vertrouwde thuismilieu kunnen blijven. Het Brussels Overleg Thuiszorg (vzw) verenigt circa tachtig 

leden en voorzieningen die werkzaam zijn in het tweetalige hoofdstedelijke gebied Brussel. In totaal 

zijn er in Brussel zo’n 77 Nederlandstalige thuisverpleegkundigen actief. Het Vlaams Agentschap Zorg 

en Gezondheid erkent de diensten voor thuisverpleging. Momenteel zijn er 4 erkende diensten voor 

thuisverpleging actief in Brussel.  Aan Nederlandstalige kant zijn er twee dagverzorgingscentra en 13  

 



 

    

 

Relatieve toename 0 tot 2 jarigen 2010-2020 in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
 
bronnen: BISA, FOD Economie – algemene directie statistiek, Federaal Planbureau - ADSEI  
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door Vlaanderen erkende lokale dienstencentra die een specifieke Nederlandstalige dienstverlening 

voor de lokale bewoners aanbieden. Naast activiteiten op maat, bieden deze lokale dienstencentra 

ook hulp bij het dagelijks leven zoals bv. warme maaltijden, poetsdienst, klusjesdienst, vervoersdienst. 

Zes opstartende lokale dienstencentra kunnen, mits te beschikken over conforme infrastructuur, hun 

erkenning aanvragen. 

 

De Brusselse sector personen met een handicap bestaat uit diverse voorzieningen voor begeleiding en 

opvang. De voorbije jaren zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal nieuwe 

Nederlandstalige voorzieningen opgestart, die inspelen op de specifieke noden van Brusselaars met 

een handicap. Globaal genomen kunnen we evenwel stellen dat het Nederlandstalige zorgaanbod voor 

personen met een handicap in Brussel beperkt is en gemiddeld drie à vier keer lager ligt in Brussel dan 

in Vlaanderen. Een inhaalbeweging blijft dus ook in deze sector noodzakelijk. 

 

Binnen integrale jeugdhulp is Bijzondere Jeugdzorg een belangrijke sector. Kinderen en jongeren van 

0 tot 18 jaar en hun gezinnen kunnen begeleid worden door een voorziening, project of dienst binnen 

de Bijzondere Jeugdzorg. Een deel van het hulpaanbod uit de Bijzondere Jeugdzorg is rechtstreeks 

toegankelijk. Het gaat dan om de modules Crisishulp aan Huis en de kortdurende contextbegeleiding 

(thuisbegeleiding). Sinds 1 maart 2014 - de inwerkingtreding van het decreet Integrale jeugdhulp - 

verloopt de verwijzing niet langer via de Comités voor Bijzondere Jeugdzorg (CBJ) en is een deel van 

de sector rechtstreeks toegankelijk geworden. Het grootste deel van het hulpaanbod van de Bijzondere 

Jeugdzorg blijft echter niet-rechtstreeks toegankelijk. Het Agentschap Jongerenwelzijn staat in voor de 

erkenning, aansturing en subsidiëring van deze voorzieningen. Het werkingsgebied van de 

voorzieningen is meestal ruimer dan Brussel. 

 

In het algemeen wordt in Brussel niet optimaal een beroep gedaan op huisartsen. De 

Gezondheidsenquête 2013 toont aan dat de Brusselaars beduidend minder vaak naar de huisarts 

stappen dan de inwoners van de andere grote Belgische steden. In Brussel heeft 83% een vaste 

huisarts, in steden in Vlaanderen en Wallonië is dit ongeveer 94%. Lager opgeleiden doen er ook 

relatief meer een beroep op groepspraktijken en wijkgezondheidscentra. Vooral in het Brussels 

Gewest maken multidisciplinaire wijkgezondheidscentra een behoorlijk deel uit van de 

eerstelijnsgezondheidszorg: 1 op 5 personen met een vaste huisarts doet hier een beroep op een 

huisarts die in dergelijke setting werkt; in het Waals Gewest is dit slechts 3% van de bevolking; in het 

Vlaams Gewest nauwelijks 1%. Er wordt meer beroep gedaan op de diensten spoedopname dan in het 

Vlaamse Gewest en slechts 8% van de contacten met een spoedopname dienst zijn verwijzingen door 

artsen. In het Vlaamse Gewest is dit ongeveer een kwart. Bovendien stellen meer dan in Vlaanderen 

en Wallonië  de Brusselse huishoudens hun gezondheidsuitgaven uit om wille van financiële redenen. 

Een toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg in de hoofdstad is dus van groot belang. 

Wanneer we het Nederlandstalig aanbod in kaart willen brengen stellen we vast dat volledige 

cijfergegevens niet beschikbaar zijn en dat er op basis van de gegevens uit Zorgzoeker te weinig 

Nederlandskundige zorgverleners in Brussel zijn in vergelijking met het Vlaams Gewest. 

In het kader van gezondheidspromotie en ziektepreventie is een centrale rol weggelegd voor het Logo 

Brussel. Het Logo, of Lokaal Gezondheidsoverleg, is opgericht door de VGC en erkend en gesubsidieerd 

door de Vlaamse Regering. Er zijn 14 Logo’s in Vlaanderen en er is 1 Logo voor het Brusselse 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bronnen: BISA, FOD Economie – algemene directie statistiek, Federaal Planbureau - ADSEI  
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Hoofdstedelijke Gewest. Daarnaast zijn er in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest twee 

wijkgezondheidscentra die onder andere instaan voor gezondheidspromotie en ziektepreventie met 

een specifiek Nederlandstalig aanbod. 

 

Brussel staat voor een belangrijke demografische uitdaging. Niet alleen neemt de totale bevolking 

verder toe. Ook wordt Brussel, anders dan de rest van Vlaanderen, geconfronteerd met een 

“vergroening” van de bevolking. De relatieve toename 0-2 jarigen 2010-2020 wordt verduidelijkt in 

naast staande tabel. Deze kinderen komen bovendien steeds meer uit kwetsbare gezinnen. Zo ligt het 

gemiddelde inkomen in Brussel lager en zijn er ook heel wat meer eenoudergezinnen. Ten slotte is 

Brussel ook steeds veelkleuriger en zijn er meer taalgemengde of anderstalige gezinnen. 

Als gevolg hiervan zal niet alleen de behoefte aan consultatiebureaus, voorschoolse kinderopvang en 

buitenschoolse kinderopvang toenemen. Er stellen zich ook specifieke noden, die bijzondere aandacht 

vragen: taalachterstand, (kans)armoede ... Als we de Brusselnorm van 30% toepassen krijgen we een 

doelgroep in 2020 van 18.196 kinderen (0-2 jaar). Binnen dit kader is het vooral van belang dat het 

duidelijk wordt waar de Nederlandstalige kinderopvang zich bevindt, zodat ouders vlot toegeleid 

kunnen worden naar deze plaatsen. Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel, gestart op 1 februari 2015 

neemt hier een belangrijke plaats in en ondersteund onze initiatiefnemers in het voeren van een 

evenwichtig opnamebeleid. 

Het door Kind en Gezin gevatte aanbod preventieve gezinsondersteuning is divers, onder meer 3 

regioteams, 22 consultatiebureaus en één vertrouwenscentrum kindermisbehandeling, maar 

desalniettemin beperkt in bereik. In 2010 bereikte Kind en Gezin ongeveer 12% van alle geboortes in 

Brussel met haar preventieve zorg (1.190 zittingen, in 2013 steeg dit tot 1.315). Dit staat in schril 

contrast met het succes van de vergunde kinderopvang en de aantrekkingskracht van het 

Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het project Huis van het Kind Brussel is een belangrijke werf 

inzake verzekerde verankering, verhoogd bereik en breed aanbod. 

De VGC heeft de voorbije legislatuur sterk geïnvesteerd in uitbreiding van de voorschoolse en 

buitenschoolse kinderopvang. Zowel in ruimte (infrastructuur) als in aanbod (kindplaatsen). Volgens 

het nieuwe decreet houdende de organisatie van kinderopvang van baby’s en peuters beoogt de 

Vlaamse Gemeenschap, binnen een afgesproken budgettair kader, tegen 2016 een aanbod voor 

minstens de helft van de kinderen jonger dan drie jaar en vanaf 2020 een aanbod voor alle gezinnen 

met een behoefte aan kinderopvang.  

Sinds 2010 is het kinderopvanglandschap sterk gewijzigd. Ten gevolge het decreet kregen alle 

voorzieningen automatisch een vergunning, maar heel wat (zelfstandige) voorzieningen moeten, 

binnen vastgelegde overgangstermijnen (einde transitieperiode maart 2017), aan bijkomende 

voorwaarden voldoen. De cartografie III zal ons in de mogelijkheid stellen om duidelijk zicht te krijgen 

op de nieuwe situatie (het aantal vergunde plaatsen, het aantal inkomensgerelateerde plaatsen, de 

dekkingsgraad per wijk, de bezettingsgraad....). Enkel met geijkte cijfers kan een correcte, 

genuanceerde evolutie in aanbod, dekkingsgraad, bezettingsgraad, taalgebruik.... worden 

weergegeven en geëvalueerd.  

Op datum van 20 augustus 2014 waren er volgens de monitoringstabel van Kind en Gezin in Brussel 

nog 36 gemelde opvanglocaties en 259 vergunde locaties met een totaal van 7.614 voorschoolse 

kinderopvang in Brussel. De totale door Kind en Gezin en VGC gesubsidieerde capaciteit 

buitenschoolse kinderopvang in Brussel bedraagt 775 Equivalent Volle Plaatsen. 

 



  



 
15 

Het opvanglandschap voor schoolgaande kinderen (basisschool) is momenteel nogal versnipperd. De 

voorbije jaren werden vanuit de VGC aanzetten gegeven tot convergentie: buurtgerichte werking van 

initiatieven voor buitenschoolse opvang (nest- en webfunctie), brede school, kwaliteitsversterking van 

de naschoolse opvang. 

Op het vlak van opvoedingsondersteuning zijn er verschillende voorzieningen die een aanbod doen. 

De voorbije legislatuur werd een Opvoedingswinkel opgestart, alsook twee ontmoetingsplaatsen voor 

jonge kinderen en hun ouders. Opvoedingsondersteuning wordt ook aangeboden in de 

Nederlandstalige scholen en kinderdagverblijven in Brussel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaande gegevens zijn, tenzij anders vermeld, terug te vinden in de rapporten van de Taskforce Brussel.  
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II. Doelstellingen en ambities 

1. Capaciteit:  een voldoende, kwaliteitsvol en toegankelijk netwerk van Nederlandstalige 

voorzieningen. 

De demografische vergroening van Brussel zet de capaciteit van de Nederlandstalige voorzieningen 

onder druk. Niettegenstaande de inhaalbeweging van de voorbije jaren is er in Brussel een grote vraag 

naar polyvalente infrastructuur, kwaliteitsvol en toegankelijk aanbod en voldoende zorgverstrekkers 

die de diversiteit van de stad weerspiegelen. Ik engageer me  voor deze uitdagingen door 

infrastructuurprojecten te ondersteunen,  een toegankelijk aanbod te bevorderen en voor de 

toeleiding naar zorgberoepen te sensibiliseren. 

 

1.1. Kwaliteitsvolle infrastructuur: functioneel en duurzaam. 

De vraag van voorzieningen naar goede infrastructuur blijft bijzonder groot. De bewustwording in 

polyvalente bruikbaarheid van infrastructuur, het verplicht exclusief ruimtegebruik voor erkende 

werkingen, de zorg voor duurzaamheid, de aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid vragen om een 

grondige reflectie bij het opzetten van bouwprojecten. 

De ondersteuning van zorgvoorzieningen bij (ver)bouwwerken wordt verder gezet, rekening houdend 

met de beschikbare budgetten, nieuwe noden en uitdagingen. Deze projecten worden opgenomen in 

het investeringsplan 2016-2020. 

• Opstartende multidisciplinaire eerstelijnspraktijken of netwerken worden ondersteund met een 

subsidie voor de inrichting van de praktijkruimten; 

• Ik voorzie in begeleiding en subsidies voor infrastructuur kinderopvang en preventieve 

gezinsondersteuning. Ik geef voorrang aan nieuwe initiatieven en capaciteitsuitbreidingen waarvan 

de werking is ingebed in een breed netwerk; 

• De subsidies voor verfraaiingen maken een groot verschil inzake kwaliteitsvolle inrichting en 

uitrusting van lokalen voor kinderopvang. We zetten deze inspanningen verder;  

• Het aantal lokale dienstencentra is gestegen tot 19. Verscheidene onder hen beschikken nog niet 

over de gepaste infrastructuur. De volgende jaren geven we voorrang aan investeringen met het oog 

op het bekomen of behoud van de erkenning van de Vlaamse Gemeenschap. 

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden was in het verleden altijd 

een belangrijke bron van cofinanciering. Ik blijf ijveren voor de verdere optimalisering van VIPA-

financiering voor Brussel. Het strategisch meerjarenplan tussen het College van de VGC en de Vlaamse 

Regering dient ook de inhaalbewegingen voor programmatie en investeringen kinderopvang en welzijn 

op te nemen. 

Bijkomende aandacht besteed ik aan de toegankelijkheid van voorzieningen en diensten. Mensen 

moeten ongeacht hun eventuele beperkingen vlot gebruik kunnen maken van het aanbod. 

Gelijkwaardige toegankelijkheid van infrastructuur is in alle beleidsdomeinen van de VGC belangrijk. 
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1.2. Toegankelijk aanbod en brede werking. 

Gelet op de Brusselse sociologische en institutionele context blijft het voor de VGC een prioriteit om 

de welzijns-, gezondheids- en gezinszorg toegankelijk te maken. 

Voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Maar toegankelijkheid betekent ook dat de 

mensen die nood hebben aan bepaalde voorzieningen weten van hun bestaan, deze makkelijk kunnen 

contacteren of er zelf of met de hulp van het sociaal vervoer naartoe kunnen. En uiteindelijk ook snel 

en efficiënt de nodige informatie krijgen die hen helpt om hun specifiek probleem op te lossen. 

Een slimmere afstemming en samenwerking van verschillende diensten is een prioriteit. Ik streef naar 

wederzijdse versterking, netwerkvorming, ontschotting van de zorg en een betere toeleiding van de 

gebruiker. Voorbeelden zijn verbindingen tussen de diensten thuiszorg, de lokale dienstencentra, de 

mutualiteiten, de sectoren geestelijke gezondheidszorg en personen met een handicap, maar ook over 

de verschillende beleidsdomeinen heen zie ik opportuniteiten.  

• De bestaande reglementen inzake ondersteuning van de werkingen worden geëvalueerd en waar 

nodig bijgestuurd; 

• Ik breng zorgpartners rond de tafel en ondersteun hen in het opzetten van brede netwerken; 

• Waar opportuun, streven we naar een betere afstemming met andere overheden die in Brussel actief 

zijn. Bijvoorbeeld door gerichte en structurele doorverwijzing en bekendmaking van elkaars aanbod. 

We onderzoeken hoe inspanningen in tijd en ruimte beter op elkaar kunnen worden afgestemd; 

• De sector buitenschoolse kinderopvang werkt voor 90% met gesubsidieerde contractuelen (geco’s). 

Enkel coördinatoren en sommige stafmedewerkers worden met reguliere middelen verloond. Bij 

uitbreiding van buitenschoolse opvang moeten we afstemmen tussen de Vlaamse Gemeenschap en 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van geco’s.  

De verhouding van het aantal gesubsidieerde opvangplaatsen tegenover het geheel van de 

opvangplaatsen, ligt lager in het Brusselse dan in het Vlaamse gewest (respectievelijk 6,35% en 10,01% 

gesubsidieerde opvangplaatsen). De VGC heeft een belangrijke rol te spelen in de verdere uitbouw van 

de Nederlandstalige kinderopvang. Initiatiefnemers worden gestimuleerd en vervolgens gecoacht in 

hun zoektocht naar (co)financiering voor personeel, werking en infrastructuur. Ik kan voorzieningen, 

in afwachting van subsidiëring door Kind en Gezin, ook zelf tijdelijk financieel ondersteunen voor de 

opstart van nieuwe initiatieven en/of van een capaciteitsuitbreiding binnen het kader Stedenfonds. 

De voorbije jaren werden aanzetten gegeven tot convergentie: buurtgerichte werking van IBO’s, brede 

school, kwaliteitsversterking van de naschoolse opvang. De vernieuwde werking van de speelpleinen 

en de bevindingen van de Staten-Generaal buitenschoolse kinderopvang (mei 2014) geven mee 

richting aan deze versterkte samenwerking. 

Specifiek voor het aanbod kinderopvang neem ik, in samenspraak met Kind en Gezin, de lokale regierol 

op bij de verdere uitbouw van zowel voorschoolse en buitenschoolse Nederlandstalige kinderopvang. 

Deze uitbreiding van aanbod gaan we prioritair inbedden in bredere projecten zoals Huis van het Kind 

of Brede School. 
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• Nieuwe oproepen inzake opstart en uitbreiding van de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang 

worden afgestemd op het ritme van de overname van bestaande tijdelijke erkenningen door Kind en 

Gezin; 

• Ik maak een masterplan op om privaat initiatief in de kinderopvangsector aan te moedigen; 

• Om het behoud en de versterking van de consultatiebureaus te verzekeren, maken we samen met 

Kind en Gezin een geïntegreerd actieplan op. Dit omvat onder meer de versterking van het prenataal 

aanbod en de optimalisatie van de toeleiding naar en de integratie in het Huis van het Kind; 

 

1.3. Nederlandskundige zorgverstrekkers, hulpverleners en kindbegeleiders aantrekken en 

in Brussel houden. 

Het aantrekken van meer Nederlandskundige huisartsen, verpleegkundigen, paramedische beroepen, 

thuiszorghulpverleners, kindbegeleiders en welzijnswerkers in Brussel blijft één van de grootste 

uitdagingen voor de komende jaren. Het lijkt me daarbij bijzonder belangrijk om studenten, stagiairs 

en jong afgestudeerden warm te maken voor zorgberoepen én voor Brussel en hen te wijzen op de 

talrijke troeven die Brussel biedt om er te studeren, te werken en te wonen. 

De uitdaging tot  interculturalisering vraagt een actief diversiteitsbeleid op vlak van personeel, zodat 

het personeelskader van de welzijns-, gezondheids- en gezinsinstellingen beter de samenstelling van 

de Brusselse bevolking representeert. De (zij-)instroom in zorgberoepen, van personen met een zekere 

kennis van de specifieke achtergronden en noden, is hierin een belangrijke hefboom. 

• We evalueren en actualiseren de bestaande campagnes en initiatieven om jongeren aan te moedigen 

om te kiezen voor zorgberoepen (bv H-team en V-team); 

• In functie van de noden ontwikkel ik, in overleg met de betrokken partners binnen het werkveld, 

nieuwe bekendmakings- of sensibiliseringscampagnes; 

• In overleg met het beleidsdomein Onderwijs en Vorming worden de opleidingstrajecten binnen zorg, 

meer bepaald in de voorschoolse en buitenschoolse kinderopvang geëvalueerd. 

 

2. Een toegankelijk Nederlandstalig dienst- en hulpverleningsaanbod. 

Gelijkwaardige toegang moet een kernelement vormen binnen het beleid, en betekent dat het aanbod 

van Nederlandstalige organisaties en diensten in elke betekenis van het woord open is voor iedereen. 

Ik besteed bijzondere aandacht aan doelgroepen voor wie de soms letterlijke drempel hoger ligt 

omwille van een fysieke beperking, dagbesteding (werk, opleiding), sociaal-economische situatie, 

migratie achtergrond,… Inclusief werken staat  voorop. Bepaalde doelgroepen zullen soms nood 

hebben aan specifieke ondersteuning: in samenspraak met de betrokken partners, zal ook hieraan de 

nodige aandacht besteed worden. 
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Wie Nederlandskundige zorg zoekt moet beschikken over voldoende informatie en een gelijkwaardige 

toegang tot het aanbod van welzijns-, gezondheids- en gezinsinstellingen. In de praktijk  stellen we 

vaak vast dat mensen de weg niet vinden, niet in het minst zij die de zorg het meest nodig hebben. 

Werken aan toegankelijkheid voor specifieke groepen is  niet evident en vergt zeer concrete acties aan 

zowel de vraagzijde als de aanbodzijde. Daarbij moet men er overigens rekening mee houden dat er 

geen unieke en altijd sluitende oplossingen bestaan. De uitdaging is dus het aanbieden van zorg op 

maat, vertrekkende vanuit de context van de patiënt. De VGC heeft reeds lang aandacht voor het 

thema en ondersteunt reeds jarenlang relevante initiatieven.  

 

2.1. Een zo inclusief mogelijke werking. 

Inclusief waar het kan, categoriaal waar het moet: reguliere initiatieven moeten zo toegankelijk en 

laagdrempelig mogelijk zijn voor iedereen, ongeacht beperking, gender of afkomst. Enkel op die 

manier kunnen we de gedachte van empowerment volwaardig nastreven.  

Ik wil tegemoet komen aan de vraag van het werkveld om methodieken te ontwikkelen om bijzondere 

doelgroepen effectiever te kunnen bereiken. Al te vaak stellen we vast dat goed bedoelde maatregelen 

nauwelijks gekend zijn bij de doelgroep. Outreachend werken dient hierbij voldoende aandacht te 

krijgen onder meer bij preventie en het versterken van sociale netwerken. 

Specifiek voor  kinderopvang, blijf ik aandacht geven aan een evenwichtig opnamebeleid. 

Voorzieningen zijn verplicht om voor minimaal 20 procent van hun erkende opvangcapaciteit voorrang 

te geven aan kinderen uit kwetsbare gezinnen en moeten ook beschrijven hoe ze die voorrang 

realiseren. Daarnaast kunnen voorzieningen in Brussel tot op zekere hoogte voorrang geven aan 

gezinnen die thuis (ook) Nederlands spreken en (bewust) kiezen voor een Nederlandstalige 

dienstverlening. Hun jonge kinderen zouden nadien moeten kunnen doorstromen naar het 

Nederlandstalig onderwijs.  

Het blijft belangrijk dat er over individuele voorzieningen heen voldoende aanbod bestaat voor 

'atypische' vragen, zoals vragen naar occasionele en flexibele opvang en vragen naar inclusieve opvang 

van kinderen met specifieke zorgbehoeften. 

• Via expertisedeling, specifieke vormingen en trajecten wordt er verder werk gemaakt van 

cultuursensitieve zorg. Het delen van de opgedane expertise tussen verschillende organisaties wordt 

geëxpliciteerd in de subsidie-overeenkomsten; 

• We verzamelen goede praktijken in het opzoeken van moeilijker te bereiken doelgroepen via een 

outreachende werking. Een trefdag wordt georganiseerd voor iedereen die outreachend werkt of dat 

in de toekomst wil gaan doen, en die kennis wil maken met het werkveld en de methodiek; 

• Ik stel, in samenspraak met het werkveld en experten, een charter inzake diversiteitsbeleid op;   

• Partners binnen de sector: personen met een beperking steunen we en stimuleren we om binnen 

het niet-doelgroepspecifieke vrijetijdsaanbod inclusietrajecten uit te werken, zodat personen met 

een beperking zoveel en zo laagdrempelig mogelijk kunnen participeren aan dit aanbod;  

• Sensibilisering rond en ondersteuning van diverse en inclusieve kinderopvang gebeurt via het Lokaal 

Loket Kinderopvang en met een gericht vormingsaanbod. 
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We investeren in sociale cohesie en samenleven via een ondersteuning van lokale initiatieven 

(gemeenschapscentra, jeugdwerkingen, IBO’s, Brede School, ontmoetingsplaatsen,…) die mensen 

samenbrengen op basis van gemeenschappelijkheden, eerder dan verschillen, en die de sociale en 

culturele mix bevorderen. 

• Ik creëer een reglementerend kader voor Nederlandstalige initiatieven die het samenleven in 

diversiteit tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Brussel bevorderen, complementair aan de 

verordening socio-cultureel werk. De monitoring van deze initiatieven wordt versterkt; 

• Ik ondersteun de verdere ontwikkeling van de interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog 

te Brussel . 

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden 

gedaan op pleegzorg. Vandaag zijn er meer dan 4.000 pleeggezinnen in Vlaanderen. 4 op de 10 ouders 

staan open om een pleeggezin te vormen, maar de drempel blijft hoog, zeker in Brussel. De evolutie 

van pleegzorg en de beschikbaarheid daarvan in Brussel wordt in nauw overleg met de VZW Pleegzorg 

Vlaams-Brabant en Brussel gemonitord. De uitdaging om profiel van kind en gezin te matchen omwille 

van een tekort aan kandidaat-gezinnen met een diverse culturele achtergrond blijft in Brussel het 

grootste knelpunt. 

• Ik treed in overleg met de pleegzorgdienst en onderzoek welke ondersteuning mogelijk is. 

 

2.2. Informeren van gebruikers, beroepskrachten en vrijwilligers. 

Toegankelijkheid van het aanbod begint met kennis van het aanbod: de Brusselaars moeten weten 

waar ze voor welke dienst terecht kunnen, en liefst zo dicht mogelijk in de buurt. In functie van een 

goede doorverwijzing en toeleiding van de gebruiker, is het belangrijk dat professionelen een grondige 

kennis van het Nederlandstalige (welzijns)landschap hebben.   

Ook al is het aanbod aangepast, in de praktijk stellen we vaak vast dat mensen de weg niet vinden, 

niet in het minst zij die het aanbod het meest nodig hebben. We willen tegemoet komen aan de vraag 

van het werkveld om methodieken te ontwikkelen om bijzondere doelgroepen effectiever te kunnen 

bereiken. Al te vaak stellen we vast dat goed bedoelde maatregelen nauwelijks gekend zijn bij de 

doelgroep. 

• We zorgen ervoor dat alle communicatiekanalen afgestemd zijn op de doelgroepen in samenwerking 

met het Huis van het Nederlands; 

• Ik zet in op verdere bekendmaking van het Nederlandstalig aanbod, zowel via grootschalige 

campagnes als via lokale partners die vanuit een buurtgerichte en laagdrempelige benadering 

werken. De voordelen van een aangepaste en toegankelijke woning maken we bekend bij jonge 

senioren met het oog om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen;   

• In functie van nieuwe Vlaamse beleidsopties onderzoek ik of nieuwe bekendmakings- en 

sensibiliseringscampagnes nodig zijn. Voorbeelden zijn de Vlaamse Zorgverzekering en de 

persoonsvolgende financiering voor personen met een beperking;  

• De VGC ondersteunt initiatieven inzake vormingen voor professionelen en vrijwilligers, in functie van 

een goede kennis van het aanbod; 
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• Ik ondersteun de organisatie van het Lokaal Loket Kinderopvang waar de opvangvragen naar 

Nederlandstalige kinderopvang worden geregistreerd en gecoördineerd, zodat een gezin slechts één 

keer een opvangvraag dient te stellen. 

 

2.3. Vormen van netwerken voor een continuüm aan zorg en toeleiding. 

Met het oog op de uitbouw van een fijnmazig netwerk, hebben we de voorbije jaren sterk geïnvesteerd 

in de verhoging van het aantal lokale dienstencentra. De volgende jaren geven we prioriteit aan de 

kwaliteitsversterking van de dienstverlening naar de gebruikers en de organisatie van een buurtgericht 

Nederlandstalig zorgnetwerk, waarbij de verbinding wordt gemaakt met thuishulp.  

• Met de Vlaamse Gemeenschap starten we onderhandelingen  om deze netwerkvorm als één van de 

grootstedelijke manieren van zorg te erkennen en te financieren. 

De huidige versnippering van ondersteuningsorganisaties in het Nederlandstalige welzijns- en 

gezondheidslandschap is zowel vanuit bestuurlijk als inhoudelijk oogpunt weinig efficiënt. Ik zie te veel 

tijd verloren gaan in overlappende overlegmomenten. De nood aan netwerking en meer samenhang 

bestaat zowel sectoraal (deeldomeingebonden) als intersectoraal. Een structurele samenwerking 

moet leiden tot een sterk netwerk waarbij een maximum aan synergie wordt gerealiseerd met een 

minimum aan structuren. 

• Daarom ondersteun ik de hervorming van de bestaande structuren en doe dit samen met alle 

stakeholders.  

Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten pakken we gestructureerd aan, met als doel de jongeren 

die het leerplichtonderwijs verlaten zonder dat ze over een diploma secundair onderwijs of een 

studiegetuigschrift beschikken, terug te dringen. De belangrijkste uitvalsbasis voor het geïntegreerd 

project ter preventie van schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval is ‘Leo II’.  

• Het project leerrecht wordt structureel verankerd in Leo II. 

Het Vlaams integratiebeleid is een inclusief beleid. Het wordt gerealiseerd binnen het algemeen beleid 

van de verschillende beleidsdomeinen, grotendeels via algemene maatregelen en alleen indien nodig 

via een specifiek aanbod. De Vlaamse gemeenschap richtte hiertoe het Agentschap Integratie en 

Inburgering op. Het Brussels onthaalbureau, het Regionaal integratiecentrum en de tolken worden 

hierbij opgenomen in de werking. De VGC heeft de regierol over het integratiebeleid in het tweetalige 

gebied Brussel-Hoofdstad en zal deze VGC-breed invulling geven. Alle beleidsdomeinen zijn hier 

evenwaardig bij betrokken. 

• De VGC wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten waarin een brusselluik wordt 

opgenomen wat niet enkel de inhoudelijke, strategische beleidsprioriteiten omvat, maar ook 

modaliteiten van samenwerking, afstemming en rapportering. 

• We stellen een integratiebeleidsplan Brussel op waarin het duidelijk is wat van welke actor verwacht 

wordt. Concreet zullen de meeste actoren die een rol spelen in het inclusief integratiebeleid binnen 

Brussel een (samenwerkings)overeenkomst hebben met de VGC. 

Ik maak ook werk van de verdere uitbouw van de ondersteuning van ouders bij de opvoeding van hun 

kind. Uitgangspunt daarbij is dat ouders in de eerste plaats nood hebben aan versterking van hun 

ouderlijke vaardigheden en aan netwerking.  
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Ouders en (semi)professionelen informeren we over een gevarieerd, effectief, werkzaam aanbod aan 

opvoedingsondersteuning. De doelstellingen zijn: opvoedingsondersteuning binnen het bereik van 

elke ouder in Brussels gewest brengen; opvoedingsinformatie en advies bieden aan alle 

opvoedingsverantwoordelijken in Brussel; opvoedingsvragen bespreekbaar maken en sensibilisering 

rond vragen en twijfels met betrekking tot opvoeding; ondersteuning bieden aan 

opvoedingsverantwoordelijken; doorverwijzen van opvoedingsverantwoordelijken die meer nodig 

hebben dan ondersteuning. 

• Het aanbod ambulante opvoedingsondersteuning wordt in samenspraak met het beleidsdomein 

Onderwijs en Vorming verder verfijnd en afgestemd op de werking van Brede scholen, met voorrang 

voor Brede Scholen die structureel samenwerken met kinderdagverblijven in functie van een 

doorgaande pedagogische lijn; 

• In het kader van scheidings- en ouderschapbemiddeling (geen partners meer maar wel voor altijd 

ouders) onderzoek ik de mogelijkheid van chatsessies voor jongeren en groepsessies voor 

volwassenen; 

• We werken verder aan de uitbouw van een aantal ontmoetingsplaatsen voor jonge kinderen en hun 

ouders. 

 

 

3. Inzetten op kwaliteitsversterking. 

Het Nederlandstalig aanbod in Brussel dient niet alleen voldoende en toegankelijk te zijn, ook de 

kwaliteit van de dienstverlening naar de gebruikers wil ik voorop stellen. Dit vertalen  we op meerdere 

manieren in de verschillende sectoren. In het kader van woon-zorg is er nood aan een aanpak op maat 

voor de individuele zorg- of hulpvrager met de mogelijkheid om zo lang mogelijk en zo zelfstandig 

mogelijk in de eigen thuisomgeving te blijven of ernaar te kunnen terug keren. 

We willen de ontplooiingskansen van alle jonge kinderen en hun ouders bevorderen. En zetten dan 

ook in op kwaliteitsvolle en toegankelijke Nederlandstalige kinderopvang, een sterke preventie en 

eerstelijnszorg met toegankelijke initiatieven op het vlak van de gezondheidsbevordering en 

opvoedingsondersteuning. We bouwen verder aan een geïntegreerde dienstverlening, die 

vindplaatsgericht werkt en vanuit een sterke samenwerking tussen de partners. Initiatiefnemers 

kunnen beroep doen op ons pedagogisch ondersteuningsaanbod.  

Gezondheidspreventie en een toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg in Brussel 

blijven de belangrijkste doelstellingen van het VGC-gezondheidsbeleid. Kwetsbare jongeren en 

volwassenen zijn daarbij een belangrijke doelgroep. 

 

3.1. Trajecten op maat. 

Taalsensibilisering en taalstimulering blijven een aandachtspunt binnen verschillende types van 

voorzieningen, en dit zowel op het niveau van gebruikers, beroepskrachten en vrijwilligers. Taal is 

immers een belangrijk instrument voor het verwerven en versterken van competenties van alle 

betrokkenen. Het inzetten op taal verhoogt de toegankelijkheid van het Nederlandstalig aanbod.  
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Taalondersteuning (stimulering taalontwikkeling van kinderen en taalsensibilisering van volwassen) 

binnen Welzijn, Gezondheid en Gezin zetten we op in samenwerking met de verschillende 

beleidsdomeinen binnen de VGC. 

• De lopende taalbeleidstrajecten in de lokale dienstencentra worden geëvalueerd en waar nodig 

gecontinueerd en/of geheroriënteerd in nauw overleg met het Huis van het Nederlands en de 

betrokken partners; 

• Gezinsvoorzieningen worden begeleid in het uitwerken van een eigen taalbeleid, de taalstimulering 

van jonge kinderen en de taalsensibilisering van volwassenen (o.a. Groeien in taal); 

• Het aanbod taalondersteuning ‘Groeien in taal’ wordt geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd. 

Ook de vrijwilligerswerking, een belangrijk onderdeel van vele organisaties binnen het 

Nederlandstalige werkveld in Brussel, mag niet vergeten worden. Ik merk dat het vrijwilligerswerk in 

een meertalige, grootstedelijke en multiculturele context  steeds vaker onder druk komt te staan. 

Binnen de groep vrijwilligers is er een bijzondere doelgroep, namelijk de mantelzorgers. De 

ondersteuning in Brussel gebeurt door de 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers die erkend 

zijn door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en werken voor Vlaanderen en Brussel. 

• Ik zet in op trajecten op maat inzake vrijwilligerswerking, zowel op het niveau van de vrijwilliger zelf 

als op niveau van de organisatie in kwestie. We onderzoeken daarbij hoe de expertise aanwezig in 

de administratie kan ontsloten worden naar onder meer bestuurders-vrijwilligers; 

• In overleg met de mantelzorgers en de Lokale Dienstencentra onderzoek ik welke samenwerking in 

Brussel mogelijk is. 

 

3.2.  Inspraak en participatie inspireren. 

Participatie werkt versterkend en inspirerend. Het Nederlandstalig werkveld beschikt over een schat 

van expertise, die we met de VGC optimaal willen benutten. Het werkveld wordt vertegenwoordigd in 

verschillende adviesraden, de plek bij uitstek om nieuwe visies en ideeën te laten groeien en 

knelpunten te signaleren.  

Maar ik vind het ook belangrijk om te luisteren naar gebruikers en specifieke doelgroepen. Hiervoor 

zijn reeds verschillende instrumenten en kanalen beschikbaar. Zo voerde het centrum voor 

Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen in opdracht van Kind en Gezin een 

onderzoek naar wat kinderen verwachten van opvang. En wordt het armoedebestrijdingsbeleid in 

partnerschap met de organisaties uit het brede VGC-werkveld gerealiseerd. Het Brussel Platform 

Armoede geeft daarbij een stem aan mensen in (kans)armoede. 

• De adviesraden worden actief en structureel betrokken bij strategische keuzes en 

beleidsvoorbereidend werk; 

• De haalbaarheid van een bevraging van de kinderen in de Nederlandstalige opvang in Brussel wordt 

onderzocht; 

• Ik maak een vernieuwd meerjarenplan kinderarmoedebestrijding met de focus op zeer jonge 

kinderen en hun ouders op; 

• Het Brussel Platform Armoede werkt samen met de administratie een ‘armoedetoets’ uit en 

ondersteunt concrete acties binnen de diverse beleidsdomeinen om de participatie van mensen in 

armoede aan het Nederlandstalig aanbod te vergroten.  
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3.3. Via onderzoek en vorming wordt expertise opgebouwd. 

Correcte en relevante gegevens zijn essentieel om het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de 

reële noden en behoeften van de (Nederlandstalige) Brusselaars, en om blinde vlekken binnen het 

bestaande aanbod op te sporen. Meten is weten: op basis van structurele evaluaties en registratie 

worden werkingen bijgestuurd of nieuwe projecten opgezet in functie van gedetecteerde noden. 

• Ik actualiseer de cartografie van de Nederlandstalige kinderopvang en breidt het onderzoek uit met 

het aanbod preventieve gezinsondersteuning en buitenschoolse kinderopvang; 

• Het vormingsaanbod van de entiteit Gezin wordt geëvalueerd onder meer op de aantrekkelijkheid, 

kwaliteit en beleidsondersteunende effectiviteit. 

 

 

4. Innovatieve initiatieven. 

Voor het voeren van een adequaat Vlaams gemeenschapsbeleid is een regelgevend kader dat 

aangepast is aan de specifieke Brusselse context (grootstedelijk, institutioneel en meertalig) van groot 

belang opdat de diverse beleidsmaatregelen ten volle het beoogde maatschappelijke effect kunnen 

genereren. Een van de instrumenten die de Vlaamse overheid in dit kader in het verleden ontwikkelde 

is de Brusseltoets. 

Weliswaar blijft bij de uitvoering van het Vlaams beleid, ondanks de toetsing, een specifieke vertaling 

naar de grootstedelijke context noodzakelijk bij de uitvoering. Deze dynamiek leidde meermaals tot 

vernieuwende en experimentele initiatieven om bestaande en nieuwe Vlaamse regelgeving en 

beleidskaders met betrekking tot personen met een beperking, jeugdwelzijn, pleegzorg, woonzorg en 

het gezinsbeleid aan te passen aan de specifieke Brusselse context. 

De VGC nam ook pro-actief initiatieven en inspireerde zo de Vlaamse Gemeenschap bij de vernieuwing 

van haar beleid. 

 

4.1. Brussel is een laboratorium. 

Met respect voor het Vlaamse beleidskader zal de VGC samen met de Nederlandstalige 

terreinorganisaties blijvend inzetten op aanvullende experimenten. Brussel is een bijzonder boeiend 

labo voor de grootstedelijke praktijk. Onder meer rond het omgaan met diversiteit en meertaligheid 

zijn creativiteit en het inspelen op nieuwe trends noodzakelijk. 

• Projecten omtrent digitalisering binnen welzijn en zorg, enerzijds gericht op de communicatie tussen 

gebruiker en zorgverlener (zelfredzaamheid van de gebruiker), anderzijds tussen zorgverleners 

onderling (efficiëntie van de dienstverlening) worden ondersteund. Hierbij waken we over het risico 

op sociale uitsluiting; 

• Ik ondersteun de ontwikkeling van nieuwe woonzorgmodellen; 

•  Ik zet een inspirerend en verkennend traject op rond de werking van stilte en zorg voor iedereen die 

bij een kwaliteitsvolle zorg voor Brusselaars betrokken is. Dit traject is tevens een sensibilisering voor 

stress, burn-out en andere sterk toenemende geestelijke gezondheidsproblemen. 
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•  In samenwerking met Studentenzaken wordt onderzocht hoe stilteplekken en study spaces elkaar 

kunnen versterken. 

4.2. Brede werking en doorgaande (pedagogische) lijn. 

Horizontale en verticale netwerkvorming zorgt voor een geïntegreerde dienstverlening waarbij 

iedereen die zich richt tot het Nederlandstalig netwerk een warme thuis vindt.  In de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren zijn er verschillende scharniermomenten. Door het verbinden van deze 

scharniermomenten creëren we een doorgaande lijn die kinderen en jongeren in staat stelt om hun 

talenten maximaal te ontwikkelen. Om de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren op school en 

in de vrije tijd te realiseren ontwikkelde en ondersteunt de VGC ‘Brede School in Brussel’, een actief 

netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rondom een of meer scholen die een 

bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: maximale ontwikkeling van de kansen 

en mogelijkheden van Brusselse kinderen en jongeren 

Daarvoor zijn samenwerking, afstemming en gezamenlijke verantwoordelijkheid van organisaties en 

sectoren noodzakelijk. De ondersteunende diensten moeten een brede werking uitbouwen die de 

doorgaande lijn faciliteert, drempels wegwerkt en ouders helpt in het opnemen van hun 

verantwoordelijkheid. 

Ik ondersteun en  investeer in de netwerken van preventieve gezinsondersteuning, de opvang van 

kinderen buiten de school en de overgang van zorg naar opvoeding (edu-care). 

• Organisatoren en partnerorganisaties preventieve gezinsondersteuning worden via 

trajectbegeleiding ondersteund met het oog op een geïntegreerde werking binnen het brede 

netwerk van het Huis van het Kind Brussel. De gelijkwaardigheid van de partners staat hierbij 

centraal; 

• In overleg met de betrokken beleidsdomeinen werken we een geïntegreerd plan buitenschoolse 

opvang, naschoolse opvang en vrije tijd, uit, met bijzondere aandacht voor vakantiewerking(en). 

• De entiteit gezin werkt samen het Onderwijscentrum Brussel, in functie van de doorgaande 

pedagogische lijn (0 tot 6 jaar), een concept uit voor een warme overgang van kinderopvang naar 

kleuterschool. De vzw Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen krijgt de opdracht 

om binnen dit concept een visie en methodieken voor Nederlandstalige ‘educare’-praktijken in 

Brussel te beschrijven. 
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Hippocrates zei ooit eens: genezing is een kwestie van tijd, maar ook van opportuniteit. Tijd is een 

vaststaand, omlijnd gegeven waar we niet omheen kunnen. Maar opportuniteiten, die moet je grijpen. 

Als beleidsmakers hebben we een grote verantwoordelijkheid. We weten dat er een demografische 

golf loopt en nog een aantal jaren zal doorgaan. We moeten deze opportuniteit – want dat is het 

uiteindelijk – aangrijpen om een totaalaanpak uit te voeren. De grote gezondheidskloof die nu onze 

stad - soms onzichtbaar, soms pijnlijk zichtbaar – splijt, zullen we waarschijnlijk nooit volledig kunnen 

terugdraaien. Maar we moeten structurele stappen zetten naar een voortdurende verbetering. Samen 

met verschillende partners de Brusselaars weerbaar maken en veerkracht geven in moeilijke 

momenten. De stad moet synoniem worden voor kwalitatief leven, met sterke, betaalbare 

voorzieningen voor welzijn, gezondheid en gezin. Hoe jonger we daarmee beginnen, hoe vroeger ons 

beleid vruchten zal afwerpen. Hoe kindvriendelijker onze stad, hoe duurzamer en leefbaarder ze zal 

worden. Het is een opportuniteit die ik niet wil laten liggen. 


