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“Many people sense that the way organizations are run today 

has been stretched to its limits. In survey after survey, 

businesspeople make it clear that in their view, companies are 

places of dread and drudgery, not passion or purpose. 

Organizational disillusionment afflicts government agencies, 

nonprofits, schools, and hospitals just as much. Further, it applies 

not just to the powerless at the bottom of the hierarchy. Behind a 

facade of success, many top leaders are tired of the power games 

and infighting; despite their desperately overloaded schedules, 

they feel a vague sense of emptiness. All of us yearn for better 

ways to work together — for more soulful workplaces where our 

talents are nurtured and our deepest aspirations are honored.” 

 

Frederic Laloux in Reinventing organizations 

 



3 
 

 

  



4 
 

Inhoudsopgave 
INLEIDING        7 

 

SITUERING        9 

Mandaathouder ...................................................................................................................................................... 9 

Identificatie mandaathouder .............................................................................................................................. 9 

Juridisch kader .................................................................................................................................................... 9 

Algemene beschrijving opdracht mandaathouder.............................................................................................. 9 

Kernopdrachten .................................................................................................................................................. 9 

Periode .............................................................................................................................................................. 10 

Algemeen beleidskader ..................................................................................................................................... 10 

Missie Entiteit gemeenschapscentra in het licht van de missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ....... 12 

Missie Vlaamse Gemeenschapscommissie ....................................................................................................... 12 

De missie van de gemeenschapscentra ............................................................................................................ 12 

Visie ....................................................................................................................................................................... 13 

Inhoud ............................................................................................................................................................... 13 

Infrastructuur .................................................................................................................................................... 13 

Zakelijk beheer .................................................................................................................................................. 14 

Personeel .......................................................................................................................................................... 14 

Werkcontext.......................................................................................................................................................... 15 

Specifiek beleidskader ....................................................................................................................................... 15 

Positionering van de staf binnen het geheel van directies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ........... 16 

SWOT-analyse ....................................................................................................................................................... 20 

Strength ............................................................................................................................................................. 20 

Weakness .......................................................................................................................................................... 20 

Opportunities .................................................................................................................................................... 20 

Threats .............................................................................................................................................................. 20 

 

 

 

 



5 
 

MANAGEMENT EN OPERATIONEEL PLAN              21 

 

INHOUD - SD 1 Het netwerk van de gemeenschapscentra opereert op basis van een wervend 

gemeenschappelijk verhaal en vergroot daarmee de impact op de leefkwaliteit van de Brusselaar .................. 21 

OD 1.1 De organische groei van een gedeelde identiteit voor de 22 gemeenschapscentra door middel van 

kwalitatieve samenwerking en gedeelde visie wordt gestimuleerd ................................................................. 22 

OD 1.2  De gemeenschapscentra zijn plaatsen waar het Nederlands de verbindende taal is en waar 

bewust wordt omgegaan met andere talen om gemeenschapsvorming mogelijk te maken. .......................... 23 

OD 1.3  Vragen, acties, noden, verwachtingen en betrokkenheid van verenigingen, gebruikers en burgers 

worden gecapteerd én er wordt (pro)actief mee omgegaan vanuit de gemeenschapsvormende doelstelling 

van de gemeenschapscentra ............................................................................................................................. 23 

OD 1.4  Brusselse jongeren maken gebruik van de Gemeenschapscentra als fysiek en mentaal veilige 

ruimten en vrijplaatsen die hen helpen om aan een gedeelde toekomst te werken en de stad ook als hùn 

stad te (h)erkennen ........................................................................................................................................... 24 

OD 1.5  Participatieve en sociaal-artistieke kunstpraktijken krijgen een plek in de werking van de 

gemeenschapscentra ........................................................................................................................................ 26 

OD 1.6       Duurzaamheid is onderwerp binnen het sociaal-cultureel werk van de gemeenschapscentra ...... 27 

 

RUIMTE - SD  2  De beschikbare ruimten, zowel binnen als buiten, van de 22 gemeenschapscentra zijn van de 

Brusselaars, behoren hen als het ware toe. Deze ruimten zijn verder waar mogelijk en zinvol ontwikkeld volgens 

de principes van duurzaamheid, polyvalentie en universal design....................................................................... 28 

OD 2.1         Achterstand onderhoud wegwerken en infrastructuur optimaliseren (veiligheid, comfort, 

energiezuinigheid en instandhouding) .............................................................................................................. 28 

OD 2.2        Afstemmen gebruik infrastructuur over het netwerk heen ........................................................... 29 

OD 2.3        Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Gemeenschapscentrum is verbeterd ....................... 30 

 

IMAGO - SD 3 De gemeenschapscentra zijn plekken met een uitstraling die stedelijke inbedding ademt:  

iedereen die mee wil zijn en deel wil uitmaken van zijn stad en mee wil bouwen aan de gedeelde toekomst van 

Brussel weet dat hij bij de gemeenschapscentra moet zijn .................................................................................. 31 

OD 3.1  Cultuurcentrum Brussel profileert zich zowel intern als extern als een sterk netwerk van 22 

stedelijke gemeenschapscentra met uitgesproken aandacht voor het eigen en unieke profiel van ieder 

centrum en de kwalitatieve samenwerking tussen hen. .................................................................................. 31 

OD 3.2       Een strategisch marketingplan voor Cultuurcentrum Brussel en van daaruit de effectieve 

ondersteuning van de activiteiten van de gemeenschapscentra...................................................................... 32 

 

POSITIONERING  - SD 4  Positie en organisatie van de entiteit gemeenschapscentra dragen bij tot een 

effectievere realisatie van de doelstellingen van de gemeenschapscentra en de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie ..................................................................................................................................... 33 



6 
 

OD 4.1       Sensibiliseren centrumverantwoordelijken als medeverantwoordelijk voor het netwerk van de 

gemeenschapscentra ........................................................................................................................................ 33 

OD 4.2      Kennisdeling binnen de verschillende overlegfora, werkgroepen, stafvergaderingen verloopt vlot 

en de staf van de entiteit zorgt ervoor dat de verschillende dynamieken elkaar versterken en bijdragen aan 

het grote verhaal ............................................................................................................................................... 34 

OD 4.3      Inzet personeel optimaliseren: de juiste mensen op de juiste plaats met de juiste bagage ............ 34 

OD 4.4      Monitoring als onderdeel beleidsvoorbereiding .............................................................................. 35 

OD 4.5      De Entiteit Gemeenschapscentra steunt en structureert transversaal werken binnen de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie ................................................................................................................................. 36 

 

BIJLAGEN       39  

  



7 
 

INLEIDING 
De Brusselse gemeenschapscentra vinden hun oorsprong in de sociaal-culturele 

raden begin jaren ’70.  Er waren ook trefcentra.  De gemeenschapscentra 

ontstonden door het versmelten van beide.  Het creëren van ontmoetingskansen 

stond steeds voorop, in het licht van de gemeenschapsvorming, volksontwikkeling 

en belangenbehartiging van de Nederlandstalige Brusselaars.  Brussel onderging 

sindsdien een spectaculaire transformatie en werd de stad die we vandaag kennen: 

een multi- en interculturele stad, gekenmerkt door meertaligheid, groeiende 

religieuze diversiteit, nieuwkomers, de meest uiteenlopende migratie-

achtergronden, een toenemende sociaal-economische kloof en de daarmee gepaard 

gaande demografische evolutie ongezien in het naoorlogse Brussel.  Kortom, een 

grootstedelijke context waarin superdiversiteit een evidentie geworden is, waarin 

letterlijk iedereen deel van een minderheid geworden is.  Dat heeft een niet geringe 

impact op het denken over gemeenschapsvorming.  Hoe doe je dat?  Hoe geef je 

vorm aan een gemeenschap wanneer het verschil de norm geworden is?   

 

Deze vragen hebben niet alleen betrekking op de gemeenschapscentra. Ze dagen 

àlle instituties in onze stad uit: scholen, kunstinstellingen, welzijns- en 

gezondheidsorganisaties, overheden …  Allen worden we in vraag gesteld door deze 

snel veranderende contexten.  De  Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft hierin 

een groot voordeel: als atypische overheid, kan  haar slagkracht groot zijn, gezien ze 

vrij autonoom en als een plaatsvervangende overheid kan optreden.  Het is ook een 

kleine en beheersbare organisatie, wat nog een troef is vanuit het oogpunt van 

slagkracht en flexibiliteit, twee onontbeerlijke voorwaarden in het inspelen op  de 

continu veranderende omgeving waarin ze opereert. 

 

Het is met deze focus dat de entiteit gemeenschapscentra, als onderdeel van de 

Algemene Directie Cultuur, Jeugd en Sport de uitdagingen op vlak van 

gemeenschapsvorming nu en in de toekomst tegemoet treedt.  Hoe dat juist in zijn 

werk gaat zal verder in deze nota zichtbaar worden gemaakt.  Maar één kenmerk 

loopt als een rode draad doorheen dit verhaal: samenwerking.  Alleen door samen te 

werken kunnen we een  rol van betekenis spelen in onze stad, en mee bouwen aan 

het vormgeven van die gemeenschap die onze stad zo hard nodig heeft.  Een 

gemeenschap die zich bewust is van zichzelf en haar verleden, maar ook haar 

toekomst.  De komende jaren zullen de gemeenschapscentra nog meer 

samenwerken als netwerk en dit op grond van een aantal inhoudelijke keuzes, geënt 

op de politieke beleidskeuzes zoals zichtbaar gemaakt in het bestuursakkoord 2014-

2019 “Goesting in Brussel” en de beleidsnota’s van Cultuur, Jeugd en Sport en 

Stedelijk Beleid van het bevoegde collegelid.  Zowel binnen het lokaal cultuurbeleid, 

de kunsten, erfgoed, jeugd en sport, als over de beleidsdomeinen heen (op vlak van 

onderwijs, welzijn en gezin) wordt meer samengewerkt. Waar mogelijk is dat ook 

met de gemeenten. De gemeenschapscentra zijn de puur sociaal-culturele context 

ontgroeid en fungeren als ’stedelijke motor van een lokaal beleid’.  De sociaal-

culturele methodiek blijft het hart van de werking van de gemeenschapscentra, 

maar als lokale netwerkactoren en -coördinatoren werken ze op het kruispunt van 

de verschillende beleidsdomeinen aan de verbetering van de integrale leefkwaliteit 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.   



8 
 

 

De voorbije jaren werd grote vooruitgang geboekt op het vlak van het zakelijk beleid 

en beheer van de centra.  Waar mogelijk en nuttig werden zakelijke processen 

gecentraliseerd (verzekeringen, boekhouding, onderhoud van de gebouwen, ICT 

beheer, …) om de lokale werkingen hiervan te ontlasten. De zakelijke processen die 

lokaal beheerd dienen te worden, werden geprofessionaliseerd middels het 

uitwerken van te volgen procedures. Daarnaast werd de operationele werking 

gedigitaliseerd middels plannings- en registratiesoftware en werd het 

deelnemersbeheer (digitalisering contacten, marketing en inschrijvingen) 

uitgewerkt.  

 

Tegelijkertijd werd met het verbeteren van de zakelijke processen tevens de 

specificiteit van de positie van de entiteit zichtbaar gemaakt: voor haar slagkracht 

zijn we op operationeel vlak afhankelijk van duidelijke taakafspraken en 

communicatie met de collega’s bij de ondersteunende directies (Financiën & 

Begroting, Personeel & HRM, Gebouwen & Patrimonium).  Om een goede 

ondersteuning aan de gemeenschapscentra te kunnen bieden, dienen deze directies 

over de nodige informatie, budgetten en operationele slagkracht te beschikken.  Om 

de juiste operationele beslissingen te kunnen uitvoeren hebben deze directies 

informatie nodig die bij de entiteit zit en die de juiste inhoudelijke keuzes zal 

opleveren.  De entiteitsverantwoordelijke draagt hiervoor, rekening houdend met de 

expertise van de ondersteunende directies enerzijds en met de verwachtingen van 

de beroepskrachten en bestuurders in de centra anderzijds, de operationele 

eindverantwoordelijkheid. 

 

Voortbouwend op de zakelijke basis die de afgelopen jaren binnen de entiteit gelegd 

is, ligt de belangrijkste uitdaging de komende jaren in het inhoudelijke proces en het 

planmatige werken met en opvolgen van de inhoudelijke werven.  De kunst zal erin 

bestaan de bestaande planningsprocessen en -ritmes aan elkaar te verbinden.  We 

moeten slimme verbindingen leggen en het geheel ook opnemen in een planmatige 

logica, waardoor de verschillende dynamieken elkaar gaan versterken.  Concreet zijn 

er lokale cultuurbeleidsplannen, waarin gemeenschapscentra een rol spelen.  Maar 

ook Cultuurcentrum Brussel heeft haar beleidsplanning en cyclus, alleen werden die 

nooit vertaald in jaaractieplannen binnen een strategisch kader die geëvalueerd 

konden worden.  Die inhoudelijke oefening moeten we nu invoeren, samen met de 

gemeenschapscentra, waardoor er meer eenheid in actie zal ontstaan.   

 

We enten deze methode ook nadrukkelijk op het strategische beleidsplan van de 

directie Cultuur, Jeugd en Sport en hopen dat dit de aanzet kan zijn tot het opmaken 

van een beleidsplan voor het geheel van beleidsdomeinen van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.  Het samen kiezen voor gemeenschappelijke 

doelstellingen zal de impact van deze boeiende Brusselse overheid in de toekomst 

alleen maar vergroten. 
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SITUERING 
MANDAATHOUDER  
 

IDENTIFICATIE MANDAAT HOUDER  
De heer Frank Van Dessel werd op 6 februari 2015 aangesteld als 

Entiteitsverantwoordelijke van de Entiteit Gemeenschapscentra bij collegebesluit 

1415-0414.  Het mandaat trad in voege op 1 maart 2015. 

 

JURIDISCH KADER  
Het juridisch kader van het managementplan is vastgelegd in collegebesluit nummer 

06/42 van 2 februari 2006 houdende wijziging van collegebesluit nummer 94/268 

van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie en de regeling van de rechtspositie van het personeel.  

Artikel II 45 van het personeelsstatuut bepaalt dat binnen de 6 maanden na zijn 

aanstelling de mandaathouder zijn management- en operationeel plan aan het 

College voorlegt ter goedkeuring.  Het managementplan bevat minstens een 

omschrijving van de algemene opdrachten van de mandaathouder en zijn 

verplichtingen terzake, de strategische en operationele doelstellingen die hij moet 

bereiken, beschreven aan de hand van meetbare criteria en de toegekende 

budgettaire middelen.  

Het operationeel plan omvat de uitwerking in het raam van een jaarlijks 

operationeel plan met horizon van drie jaar, van de concrete prestaties 

voortvloeiend uit de uitvoering van de opdrachten en de strategische en 

operationele doelstellingen rekening houdende met de budgettaire middelen en de 

begroting op jaarbasis. 

 

ALGEMENE BESCHRIJVING OPDRACHT MANDAATHOUDER  
De Entiteitsverantwoordelijke Gemeenschapscentra is inhoudelijk en hiërarchisch 

bevoegd voor de Entiteit Gemeenschapscentra.  In dit verband draagt hij de volle 

verantwoordelijkheid voor de adviezen en de voorstellen aan het bevoegde lid van 

het College, alsmede voor de beleidsuitvoering.  Hij neemt de leiding, de organisatie 

en de coördinatie waar rekening houdend met de vastgestelde regelingen.  Hij 

treedt op als de hiërarchisch meerdere van het personeel van de 

Gemeenschapscentra en de staf werkzaam in de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie.   

 

KERNOPDRACHTEN  
De entiteitsverantwoordelijke Gemeenschapscentra coördineert en inspireert 22 

Nederlandstalige gemeenschapscentra in Brussel. Hij zorgt voor een 

gemeenschappelijke missie en visie die de lokale realiteiten verbindt met de 

grootstedelijke uitdagingen van het gewest. Tevens zorgt hij voor een 

gemeenschappelijke onderbouw op het vlak van personeelsbeleid, 

gebouwenbeheer, vrijwilligers- en klantenbeleid, en financieel beleid. Hij beschikt 
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daarbij over een team van deskundige medewerkers waarvan hij de dagelijkse 

leiding waarneemt.  

Tot zijn taken behoren:  

 het vertalen van de diversiteit van de lokale dynamieken in een 

geïntegreerde beleidsplanning voor de gemeenschapscentra in Brussel 

 het uitbouwen van duurzame participatietrajecten zowel lokaal als 

regionaal 

 het ondersteunen van de lokale werkingen, het uitbouwen van de 

uitstraling hiervan op regionaal niveau en het ontwikkelen van een 

complementaire regionale werking  

 het uitvoeren van gedelegeerde opdrachten op het vlak van 

personeelsbeleid, gebouwenbeheer en financieel beleid  

 

PERIODE  
Dit managementplan geldt voor de duur van het mandaat, dat afloopt op 28 februari 

2021. 

 

ALGEMEEN BELEIDSKADER  
Het algemeen beleidskader wordt gevormd door het bestuursakkoord 2014-2019 

“Goesting in Brussel”, het Management en Operationeel Plan van de Leidend 

Ambtenaar 2013-2018 en het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal 

Cultuurbeleid. 

Een aantal doelstellingen zijn specifiek van belang voor de gemeenschapscentra.  

Daar zullen we verder op ingaan in het hoofdstuk over de inhoudelijke context.  Hier 

maken we een aantal meer algemene en transversale doelstellingen zichtbaar. 

Uit het bestuursakkoord onthouden we vooral dat: 

 samenwerking als rode draad, als principe van goed bestuur wordt 

gevaloriseerd en doorheen heel de tekst aanwezig is en dus een belangrijke 

leidraad is voor elke handeling van de administratie en haar 

verantwoordelijken; 

 kwaliteitsondersteuning in functie van de voortdurend veranderende 

omgeving een kerntaak is; 

 participatief beleid met aandacht voor de strijd tegen armoede en voor 

gelijke kansen een evidentie is; 

 de uitdaging blijft om een positieve houding tegenover meertaligheid te 

ondersteunen én het Nederlands in een meertalige omgeving te stimuleren; 

 het ‘N’-netwerk zichtbaar gemaakt moet worden; 

 het College de specificiteit van de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie erkent als een administratie die met haar voeten 

in de praktijk staat en ijvert voor een organisatiecultuur die medewerkers 

positief ondersteunt; 

 in het kader van het Stedelijk Beleid het College de gemeenschapscentra 

benoemt als medeproducent van het beleid met een 

gemeenschapsopbouwende functie; 

 een inclusief investeringsbeleid gevoerd zal worden, met verhoogde 

aandacht voor programmatie en investeringen in Nederlandstalige 

gemeenschapsvoorzieningen. 
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Het Management en Operationeel Plan van de Leidend ambtenaar voor de periode 

2013 – 2019 is opgebouwd rond 5 krachtlijnen. Deze zijn congruent met de 

doelstellingen en uitgangspunten van het nieuwe bestuursakkoord. In het 

Management en Operationeel Plan zelf zijn de krachtlijnen als volgt verwoord:  

 vinger aan de pols: enerzijds betrokkenheid en participatie versterken en 

anderzijds verder bouwen aan een op expertise gebaseerd beleid ; 

 samenwerken aan Brussel: transversaal werken als project in de stad;  

 Identiteit en uitstraling: Imago van het VGC-netwerk versterken en het 

Nederlands als verbindingstaal in taaldiversiteit uitdragen; 

 kwaliteitsgericht professionaliseren: optimalisering van werkprocessen en 

van omgang met data en structureel streven naar verbetering ; 

 aangenaam en boeiend werken: tevreden werknemers in een efficiënte 

organisatie.  

Verder wordt er zowel algemeen als concreet vorm gegeven aan het netwerk van de 

22 gemeenschapscentra in een algemener kader door het decreet van 6 juli 2012 

betreffende het Lokaal Cultuurbeleid.  Sinds 1 januari 2014 is in de verband de 

vernieuwde overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschap van kracht, met richtlijnen 

voor het lokale cultuurbeleid, zowel op hoofdstedelijk als lokaal niveau, aandacht 

voor de organisatie van de Brusselse bibliotheken en Muntpunt en specifieke 

aandacht voor Cultuurcentrum Brussel. 
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MISSIE ENTITEIT GEMEENSCHAPSCENTRA IN HET 

LICHT VAN DE MISSIE VAN DE VLAAMSE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE  
 

MISSIE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE   
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse 

gemeenschap in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en voor diegenen die bij haar 

aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en 

het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele 

positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en 

gezondheid. 

Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van 

diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse 

levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en 

zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brusselse 

hoofdstedelijke gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich 

fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, 

toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op. 

 

DE MISSIE VAN DE GEMEENSCHAPSCENTRA  
De gemeenschapscentra zijn sociaal-culturele organisaties die elk afzonderlijk en als 

geheel bijdragen aan de integrale leefkwaliteit in het Brussels hoofdstedelijk gewest. 

Ze doen dit door een gemeenschapsvormende werking te ontplooien op vlak van 

 communicatie, onthaal en dienstverlening 

 culturele participatie, animatie en spreiding 

 educatie en permanente vorming 

 

Vanuit een integrale benadering van de lokale gemeenschap creëren ze 

dwarsverbindingen tussen de verschillende beleidsdomeinen. 

Zij werken omgevingsgericht en benutten hierbij de kansen en netwerken uit het 

lokale werkveld. De gemeenschapscentra kunnen zowel netwerkontwikkelaars als 

netwerkactoren zijn. Ze ontwikkelen een open en laagdrempelige werking gericht op 

het realiseren en ontwikkelen van kansen op ontmoeting. 

 

De gemeenschapscentra ontwikkelen een strategie om de lokale gemeenschap 

optimaal bij hun werking te betrekken. Ze hebben hierbij bijzondere aandacht voor 

de diversiteit inherent aan de stedelijke context. De cruciale rol van de vrijwilligers 

wordt hierbij verankerd. De Brusselse gemeenschapscentra realiseren samen 

Cultuurcentrum Brussel waarbij het sociaal-cultureel werk en het cultureel en 

educatief programma elkaar versterken. 
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VISIE  
 

“HO E  G E E F  J E  V O R M  A A N  E E N  G E M E E N S C H A P  W A NN E E R  H E T  V E R S C H I L  D E  

N O R M  G E WO R D E N  I S?”    

 

INHOUD  
 

Een gemeenschapscentrum verbindt: door cultuur, vraag met aanbod, de omgeving 

met het centrum, tussen onderwijs, vrijetijd en welzijn.  Ook: motor van een stedelijk 

beleid.  En op bovenlokaal vlak: de tweede kroon met het centrum van de stad, en 

het Nederlands met de vele talen die in Brussel gesproken worden.  Daarom is er de 

ambitie om op zijn minst in een aantal gemeenschapscentra een meertalig onthaal- 

en informatiebeleid te voeren.   Gemeenschapscentra zijn plekken van ontmoeting 

van mensen, van verenigingen, van ideeën: ontmoeting van verschillende vormen 

van engagement. 

  

Aangezien de diversiteit in deze stad erg zichtbaar gemaakt wordt in onze scholen, 

verdienen onze jongeren speciale aandacht.  Talentdetectie en -ontwikkeling is een 

gedeelde uitdaging.  Tot volwaardige ontwikkeling komen doe je in formele, maar 

ook in informele contexten.  Gemeenschapscentra zijn ideale oefenplekken in 

informeel leren, in gedeelde creativiteit. 

  

Interculturaliseren blijft een rode draad.  Het doel van diversiteit in het 

verenigingsleven is ervoor zorgen dat mensen sterk genoeg zijn en drempels laag 

genoeg om iedereen te laten meebouwen aan een samenleving.  Raden van Bestuur 

en Algemene Vergaderingen zorgen niet noodzakelijk voor een mentale aansluiting 

bij het netwerk van Nederlandstalige voorzieningen en diensten.  

  

De vraag naar nieuwe vormen van culturele programmatie leeft sterk bij de 

vrijwilligers, omdat men het gevoel heeft dat dit de laatste jaren onvoldoende 

aandacht gekregen heeft.  Sociaal-artistieke en participatieve kunstpraktijken spelen 

een belangrijke rol in het realiseren van de basisopdracht van een 

gemeenschapscentrum, namelijk gemeenschapsvorming.  Het prikkelen van 

dwarsverbanden tussen burgers die elkaar niet spontaan opzoeken zit namelijk in de 

genetische code van àlle sociaal-culturele werkers.   

 

INFRASTRUCTUUR  
Een ambitieuze en efficiënte inzet van de beschikbare infrastructuur zal geënt zijn op 

de input van alle stakeholders.  Kernwoorden zijn minder gebouwen, meer 

buitenruimte, co-housing en het creëren van linken met die onderdelen van de stad 

die vandaag nog te weinig deel zijn van onze gemeenschapsvorming: sociale-

economieprojecten voor catering, werk- en creatieplekken voor jonge kunstenaars 

en ondernemers, aan studeerruimtes … Kortom: meer Brusselaars herkennen het 

gemeenschapscentrum als hùn plek, en meer gemeenschapscentra herkennen hun 

omgeving als hun werkplek. 
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ZAKELIJK BEHEER  
Er is al een hele weg afgelegd op het vlak van personeelsbeleid, concessies, 

boekhouding, registratie- en planningssoftware …. De vernieuwing is op dit terrein 

het verst geëvolueerd. Voor de nieuwe Raden van Bestuur betekent dit dat ze 

terecht komen in een omgeving die een stuk professioneler is dan 6 jaar geleden, en 

die ruimte geeft aan vrijwilligers voor inhoudelijke vernieuwing, vinger aan de lokale 

pols houden en tegelijkertijd deel uitmaken van één groot stadsverhaal. 

 

PERSONEEL  
Een stabiel personeelskader op maat van de centra, dat volledig ingevuld wordt is de 

ambitie.  Dat zal het vertrouwen in de Vlaamse gemeenschapscommissie als warme 

werkgever doen toenemen en het draagvlak voor het verder ondersteunen van het 

netwerk van Nederlandstalige voorzieningen versterken.   
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WERKCONTEXT  

SPECIFIEK BELEIDSKADER  
 De gemeenschapscentra opereren onder de verordening 12/005 houdende 

de organisatie van de Brusselse Gemeenschapscentra van 26 oktober 2012. 

Op basis van deze verordening is met alle VZW’s gemeenschapscentra een 

convenant afgesloten waarin opdrachten en verdeling van 

verantwoordelijkheden zijn vastgelegd. 

 

 Het netwerk van de 22 centra opereert onder de noemer Cultuurcentrum 

Brussel, die zowel de sociaal-culturele, educatieve als culturele werking van 

alle centra omvat. 

 

 Drie pijlers bepalen het (overkoepelende) beleid van de 

gemeenschapscentra: 

1. het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; 

2. de opdrachten van Cultuurcentrum Brussel binnen het Decreet Lokaal 

Cultuurbeleid van de Vlaamse Overheid - Binnen het beleidsplan lokaal 

cultuurbeleid 2011 – 2015 staat het volgende centraal: 

• De herwaardering van de gemeenschapscentra als lokale 

ankerpunten voor gebruikers van Nederlandstalige instellingen, 

organisaties en voorzieningen én als lokale netwerkcoördinatoren in 

een stedelijk beleid 

• Herwaardering van de vrijwilligers door hen te ondersteunen en 

een centrale plaats te geven bij de ontwikkeling van het lokale 

programma 

• Verbetering van de efficiëntie en professionalisering van de 

organisatie van de centra 

3. de strategische doelstelling binnen het Stedenfonds III - Met het 

Stedenfonds III wordt in het beleid van de Vlaamse Gemeenschap met 

betrekking tot de gemeenschapscentra het accent gelegd op 

interculturalisering en gemeenschapsvorming via volgende strategische 

en operationele doelstelling en de daaraan gekoppelde te behalen 

prestaties: 

• SD4: De Vlaamse Gemeenschapscommissie investeert in stedelijke 

netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in 

de stad 

• OD2: De Vlaamse Gemeenschapscommissie versterkt de 

gemeenschapsvorming door de gemeenschapscentra te ondersteunen 

en te begeleiden in hun rol als knooppunt voor lokale netwerken, hun 

dienstverlening en het omgevingsgericht en participatief werken 

De middelen voor de Entiteit gemeenschapscentra komen eveneens uit deze 

drie financieringsstromen: eigen middelen Vlaamse 

gemeenschapscommissie, dotatie Vlaanderen voor het Lokaal Cultuurbeleid 

en middelen uit het Stedenfonds III (2014-2019). 

Een aparte vermelding is er voor de vele “gesco’s” die in dienst zijn bij de 

gemeenschapscentra.  Het gaat om een 70-tal mensen en die 

vertegenwoordigen daarmee een fikse bijdrage aan het functioneren van 

het geheel, maar ook in de financieringsstromen.   
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 Binnen het strategisch meerjarenplan van Cultuur, Jeugd en Sport worden 

de beleidslijnen voor de periode 2016-2020 vastgelegd. De strategische 

doelstellingen in dit plan sluiten direct aan bij de doelstellingen 

geformuleerd binnen dit plan. 

 

 Vanzelfsprekend is de beleidsnota van minister Pascal Smet het kader voor 

de doelstellingen zoals deze in dit Management en Operationeel Plan en 

met uitbreiding ook in het meerjarenplan geformuleerd worden. 

 

Dit Management en Operationeel Plan benoemt deze strategische doelstellingen 

binnen een management- en operationeel kader en vertaalt ze naar de organisatie 

van de te bereiken resultaten (hoe komen we waar). 

 

POSITIONERING VAN DE STAF BINNEN HET GEHEEL VAN 

DIRECTIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE  
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is erkennende overheid van de 

gemeenschapscentra en stelt infrastructuur, ICT middelen, personeel en 

werkingssubsidies ter beschikking van de lokale werkingen. De Vlaamse 

Gemeenschapscommissie is eigenaar van de infrastructuur en beheert deze. 

Hetzelfde geldt voor de ICT-infrastructuur.  Het personeel tewerkgesteld in de centra 

staat onder hiërarchische leiding van de entiteitsverantwoordelijke en volgt het 

personeelsbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.   

 

De Entiteit bestaat uit zowel de 22 gemeenschapscentra (187,64 VTE 

beroepskrachten + 22 VZW’s gemeenschapscentra) als een staf van 10 VTE 

gepositioneerd binnen de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

De staf van de entiteit begeleidt, ondersteunt en coördineert de werking van de 

gemeenschapscentra. De focus ligt hierbij op ondersteunen, opleiden, kennisdelen, 

samenwerken, discours ontwikkelen, hoofdstedelijke communicatie, centraliseren / 

professionaliseren van zakelijke processen en beleidsvoorbereiding. 

 

Op 1 januari 2014 zijn 5 functies die tot dan binnen de staf van de entiteit 

gepositioneerd waren functioneel geclusterd en overgeplaatst naar de 

ondersteunende directies. Het betreft de adjunct van de directeur 

personeelsontwikkeling en – organisatie, de adjunct van de directeur infrastructuur, 

uitrusting en energiebeheer, en de drie hulpboekhouders (eerder werd ook de 

hoofdboekhouder weggehaald uit de staf). Hiermee is de eigen invloed op deze 

essentiële processen verkleind en dat maakt ook meteen de grote uitdaging 

zichtbaar om vat te krijgen op de beslissingen van de managementondersteunende 

directies (Gebouwen & Patrimonium, Personeel, HRM & Onthaal en Financiën, 

Begroting & Aankoop).  

 

Ieder gemeenschapscentrum wordt beheerd door een VZW die bestuurd wordt door 

vrijwilligers (vertegenwoordigers van sociaal-culturele organisaties en 

gecoöpteerden, volgens cultuurpact artikel 9c). De VZW is verantwoordelijk voor het 

lokale beleid en bepaalt mee het programma van het gemeenschapscentrum. De 

VZW heeft ook de expliciete opdracht op strategische wijze inspraak en draagvlak te 
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organiseren voor het te voeren lokale beleid. De VZW kan middelen vergaren via 

andere financieringsbronnen en zo de werking projectmatig verder ontwikkelen. 

 

De staf van de entiteit neemt verschillende rollen op, zie hiervoor het overzicht op 

pagina 18. De ondersteunende directies staan in voor verschillende aspecten van het 

beheer van de gemeenschapscentra. Hiervan staat een overzicht op pagina 19. 

 

Het feit dat de ondersteunende directies het beheer opnemen van de centra is een 

positief gegeven. Het werk wordt zo opgenomen door gespecialiseerde 

medewerkers. Het vergroot de slagkracht voor de nodige werken, verhoogt de 

professionaliteit en geeft de mogelijkheid tot voordelen omwille van 

schaalvergroting. Een uitdaging is echter de snelheid waarmee deze dienstverlening 

door de ondersteunende directies gebeurt.  Het feit dat de gemeenschapscentra 

geografisch verspreid liggen in het Gewest, maakt dat er ook een mentale afstand is 

tussen hen en de administratie werkend vanuit het administratiehuis.  Aangezien de 

werking van de gemeenschapscentra sterk afhankelijk is van de ondersteunende 

directies leeft de verzuchting om zelf sneller op de bal te kunnen spelen. Sommige 

zaken zouden zij zelf directer, sneller en efficiënter kunnen organiseren, dit geldt 

met name voor onverwachte problemen die zich voordoen. Zeker wanneer een 

directie of dienst tijdelijk over een verminderde capaciteit beschikt, of alle energie 

nodig heeft voor  grote projecten, is het lastig kort op de bal te spelen bij het 

oplossen van onvoorziene problemen.  Problemen, die vaak een grote impact 

hebben op de werking van een gemeenschapscentrum.  Daarnaast is er altijd een 

vertaalslag nodig. De context van de administratie is niet die van de 

gemeenschapscentra.  De staf van de entiteit neemt hier de brugfunctie op, maar is 

niet bij machte om prioriteiten te stellen of beslissingen te nemen. Die bevoegdheid 

zit bij de ondersteunende directies.  Deze manier van werken vergroot de kans op 

fouten en verkeerde inschattingen en op onnodige vertraging.  Als we het 

beleidsvoerend vermogen van de gemeenschapscentra willen opkrikken, moeten we 

over de juiste instrumenten beschikken èn doelgericht kunnen inzetten, samen met 

hen. 
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Het beheer van de gemeenschapscentra wordt mee opgenomen door de ondersteunende directies binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie: 
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SWOT-ANALYSE  
 

Deze SWOT is gebaseerd op de SWOT van de Algemene Directie Cultuur, Jeugd en 

Sport; op de SWOT van Cultuurcentrum Brussel en gesprekken met directe 

medewerkers en centrumverantwoordelijken. 

 

STRENGTH  
De gemeenschapscentra zijn laagdrempelig, lokaal verankerd en geografisch 

interessant ingeplant in de stad.  Een grote diversiteit van het aanbod maakt dat 

velen zich betrokken voelen en er zich een hecht netwerk vormt rondom elk 

individueel gemeenschapscentrum.  Het sociaal-culturele profiel maakt het centrum 

een gedroomde toegangspoort tot het geheel van diensten van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

 

WEAKNESS  
Niet alle centra hebben een even sterke identiteit, net zomin als het geheel van de 

centra (Cultuurcentrum Brussel).  Intern is de positie van de entiteit nog 

onvoldoende uitgeklaard en ontbreekt een gemeenschappelijke visie.  Dat vertaalt 

zich in een verspreide slagorde op het vlak van communicatie, herkenbaarheid, 

interne organisatie en procedures.  Er is nog te weinig kennisdeling tussen de 

medewerkers en het deel zijn van en uitdragen van de stedelijke superdiversiteit 

blijft een uitdaging.  Je zou kunnen stellen dat we nog teveel met onszelf moeten 

bezig zijn om echt effectief met de wereld rondom ons te kunnen werken.   

 

OPPORTUNITIES  
Brussel: de Europese voorloper op het vlak van superdiversiteit is de biotoop en de 

proeftuin.  De enige regio ook in het land die verjongt.  Inzetten op meertaligheid, 

ervaringsuitwisseling (ook internationaal) en transversaliteit zijn een meerwaarde.  

Betere samenwerking met de andere diensten (operationeel en inhoudelijk) van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie kan relatief vlot gestimuleerd worden en grote 

impact hebben op de relevantie van de centra. 

 

THREATS  
Vandaag voelen te weinig beleidsdomeinen binnen de administratie zich 

verantwoordelijk voor de slagkracht van de gemeenschapscentra en vice versa: te 

weinig centra beseffen dat zij het portaal zijn waarlangs mensen kennismaken met 

de dienstverlening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  Ook de nog al te veel 

aanwezige “dorpsreflex” bij een deel van bestuurders & medewerkers staat haaks op 

daar waar de winst zit: grootstedelijkheid en superdiversiteit.  Een uitbreiding van 

opdrachten en inschakeling in het netwerk van Nederlandstalige dienstverlening 

vereist investeringen en dat is geen evidentie in een context waarin 

overheidsondersteuning onder druk komt te staan en het uitvoeren van de huidige 

opdracht vaak geen sinecure blijkt. 

  



21 
 

MANAGEMENT EN 

OPERATIONEEL PLAN 
 
Een management- en operationeel plan is een richtingaanwijzer, een dashboard dat 

aangeeft hoe snel en in welke richting er gereden wordt.  Dat betekent niet dat de 

bestaande acties van de gemeenschapscentra hierdoor ongedaan worden gemaakt.  

Integendeel, de acties die ze ondernemen en die in lijn liggen met de hieronder 

gemaakte strategische en operationele keuzes, worden versterkt.  De andere keuzes, 

acties en werkingen blijven behouden.  Concreet zijn er bijvoorbeeld werkingen die 

sterk inzetten op ouderen, omdat er een Lokaal Dienstencentrum gevestigd is in een 

centrum of omdat de omgevingsanalyse uitwijst dat er nood is aan diensten voor die 

specifieke doelgroep.  Het is niet omdat er ingezet wordt op jongeren dat deze 

werkingen minder aandacht krijgen.  In het beste geval leidt het trouwens tot 

intergenerationele gemeenschapsvorming.   

INHOUD  -  SD  1  HET NETWERK VAN DE 

GEMEENSCHAPSCENTRA OPEREERT OP BASIS VAN  

EEN WERVEND GEMEENSCHAPPELIJK VERHAAL EN 

VERGROOT DAARMEE DE IMPACT OP DE 

LEEFKWALITEIT VAN DE BRUSSELAAR  
 

De voorbije jaren werden er grote stappen gezet op het vlak van het zakelijke beheer 

van de gemeenschapscentra.  Werken op de inhoud bleef daardoor wat 

onderbelicht, waardoor er vandaag een nood geregistreerd wordt op het vlak van 

een bezielend inhoudelijk verhaal dat duidelijk door de inwoners van deze stad 

herkend wordt.  Verschillende boeiende kleine en lokale verhalen maken samen nog 

geen groot.  Waarom doet een gemeenschapscentrum wat het doet en waarvoor 

kan je daar allemaal terecht?  En is dat voldoende geweten (of ingevuld), door 

shareholders, stakeholders en het bredere publiek?  Dat is niet enkel een kwestie 

van communicatie, maar ook van inhoud. 

 

Concreet bestaat de uitdaging erin de bestaande planningsprocessen en –ritmes slim 

met elkaar te verbinden.  Dat is een coördinerende taak, die niet overal even vlot of 

efficiënt zal en kan verlopen, gezien de grote diversiteit aan praktijken, huizen, 

lokale realiteiten en omgevingen.  En hoewel de planmatige logica tot in de poriën 

van het cultuurveld en op alle bestuursniveaus doorgedrongen is, ze staat nog al te 

veel op zichzelf.  Het is al niet evident te weten wie wat wanneer doet en waarom, 

laat staan dat die acties op elkaar afgestemd worden.  Willen we dat de 

verschillende dynamieken op de verschillende actieniveaus elkaar gaan versterken 

zullen we moeten bouwen aan een draagvlak op alle niveaus dat samenwerking 
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loont.  Wil je impact blijven hebben in deze stad is dat de enige weg.  Er zijn vele 

voorbeelden van geslaagde samenwerkingen: nu die nog in een planmatige logica 

verknopen met elkaar.   

 

OD  1.1 DE ORGANISCHE GROEI V AN EEN GEDEELDE 

IDENTITEIT VOOR DE 22  GEMEENSCHAPSCENTRA DOOR 

MIDDEL VAN KWALITATIEVE SAMENWERKING EN 

GEDEELDE VISIE WORDT  GESTIMULEERD  
 

ACTIES 

 Expertise-uitwisseling en samenwerking stimuleren door het optimaliseren 

van de samenstelling, doelstelling en werking van verschillende 

collegagroepen 

 Informatie-uitwisseling tussen alle collega’s van Cultuurcentrum Brussel 

stimuleren door het ontwikkelen van een online deelplatform in 

samenwerking met de Meet- en weetcel. 

 Digitalisering werkprocessen middels implementatie ICT-plan 2016 -2020 en 

voorbereiding ICT-plan vanaf 2020 

 Het zichtbaar maken van beslissingen van het College van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie door het optimaliseren van informatiestromen en 

het uitwerken van een toegankelijk intranet voor alle medewerkers van 

Cultuurcentrum Brussel 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN  

performante ICT-infrastructuur & -dienst, capaciteit tot het overstijgen van de 

particuliere blik en het onmiddellijke eigenbelang 

 

TIMING   
 Implementatie cloudwerken, netwerking vanaf 2016 

BUDGET   
 50.000€ recurrent voor ICT-licenties 

 3500€ per jaar aan stafdagen 
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OD  1.2   DE GEMEENSCHAPSCENTRA ZIJN PLAATSEN 

WAAR HET NEDERLANDS DE VERBIND ENDE TAAL IS  EN 

WAAR BEWUST WORDT OMGEGAAN MET ANDERE TA LEN OM 

GEMEENSCHAPSVORMING MOGELIJK TE MAKEN .  
 

ACTIES 
 beleid rond meertaligheid: creëren van een houvast, een “inhoudelijke lijn” 

gedragen door medewerkers en bestuurders van de centra zodat die vlot 

geïmplementeerd kan worden 

 hoe omgaan met meertaligheid:  

 het leren van elkaar 

 kennis vergaren in het buitenland  

 vorming in andere talen aanbieden aan medewerkers die daar behoefte aan 

hebben 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
extra middelen voor vorming, toekenning Europese middelen, interne coördinatie 

 

TIMING 
opstart inhoudelijk traject januari 2016, implementatie vanaf januari 2017, afronden 

implementatie eind 2017 (met opvolgingstraject) 

 

BUDGET 
extra jaarlijks budget van 15.000€ (overwegend Europese middelen) 

 

 

OD  1.3   VRAGEN ,  ACTIES ,  NODEN ,  VERWACHTINGEN EN 

BETROKKENHEID VAN VERENIGINGEN ,  GEBRUIKERS EN 

BURGERS WORDEN GECAPTEERD ÉN ER WORDT 

(PRO)ACTIEF MEE OMGEGAAN VANUIT DE 

GEMEENSCHAPSVORMENDE DOELSTELLING VAN DE 

GEMEENSCHAPSCENTRA  
 

ACTIES 
 zichtbaar maken mogelijkheden centrum: niet alleen infrastructuur en 

logistiek, maar ook projecten, kansen voor een netwerk, poort naar 

samenwerking, vrijwilligerswerk 

 voorrangs- en prijzenbeleid vanuit de missie van de gemeenschapscentra: 

ook de mentale aansluiting van een activiteit, een organisatie, of een 

persoon bij missie van de gemeenschapscentra is een belangrijk criterium  

 er wordt meer ruimte voor experiment gecreëerd (blanco ruimte in 

kalenders of ”jokers” voor verenigingen en gebruikers programmeren).  

Data en ruimte worden gecommuniceerd, rest staat vrij.  Kansen voor 

nieuwe groepen gebruikers creëren. 
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 de baliewerking van de gemeenschapscentra wordt verbeterd: echte 

informatiepunten en deel van een breed informatienetwerk (een netwerk 

bestaande uit gemeenschapscentra, bibliotheken en Muntpunt) met de 

ervaring en expertise van Muntpunt als motor. Er komt ook extra vorming 

voor onthaal- en andere medewerkers ic op het vlak van luisterende 

houding en kennis en gebruik van informatiesystemen.  De ervaring van een 

aantal bibliotheken en het pilootproject meertalig onthaal- en 

informatiebeleid in een aantal gemeenschapscentra bieden een houvast. 

 kennis- en gegevensuitwisseling wordt verbeterd en wordt gebruikt door de 

22 centra om tot een professionelere dienstverlening te komen 

(optimalisatie gebruik Yesplan). 

 gebruikers, verenigingen, burgers, groepen worden gestimuleerd tot 

samenwerking met elkaar.  Het gemeenschapscentrum als (professionele) 

facilitator van overbruggende contacten. 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
welslagen gedynamiseerde communicatie cultuurcentrum Brussel, opvolging 

Yesplan, effectiviteit vorming, stabiliteit personeel, open imago 

gemeenschapscentra, dynamiek Brussels middenveld 

 

TIMING  
continu, met een aantal weerkerende vormingsmomenten specifiek voor de 

onthaalmedewerkers 

 

BUDGET 
geen budgettaire impact 

 

 

OD  1.4   BRUSSELSE JONGEREN MAKEN GEBRU IK VAN DE 

GEMEENSCHAPSCENTRA ALS FYSIEK EN MENTAAL VEILIGE 

RUIMTEN EN VRIJPLAAT SEN DIE HEN HELPEN O M AAN EEN 

GEDEELDE TOEKOMST TE WERKEN EN DE STAD OOK ALS 

HÙN STAD TE (H)ERKENNEN  
 

Deze Operationele Doelstelling vereist een nadere toelichting: tijdens verschillende 

overlegmomenten, zowel met vrijwilligers-bestuurders als inhoudelijke 

medewerkers en centrumverantwoordelijken kwam de term “stedelijkheid” 

bovendrijven.  De nood om zich als een stedelijk centrum te presenteren en een 

werking te ontplooien die aan dat beeld tegemoet komt is reëel.  De invulling 

daarvan is echter minder eenduidig of concreet.  Jongeren in Brussel zijn een erg 

zichtbare groep en belichamen als geen andere doelgroep de typische kenmerken 

van stedelijkheid: veranderlijkheid, beweeglijkheid, meertaligheid, meervoudige 

identiteit, superdiversiteit, vluchtigheid, dualiteit (kansarmoede), openbare ruimte, 

cultuur, experiment. En Brussel is hierin atypisch in Belgische context: de 

gemiddelde leeftijd in onze stad daalt, waar deze in de andere Gewesten en over het 

hele land gemiddeld stijgt.  Dat stelt de infrastructuur van deze stad en het ontwerp 
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en organisatie ervan voor specifieke uitdagingen.  Deze doelstelling impliceert dat er 

de komende jaren een doelgroepenbeleid wordt gevoerd ten aanzien van onze 

jongeren. 

 

ACTIES 
 inzetten op jongeren van circa 13 tot 19 jaar, een traditioneel “als moeilijk 

te bereiken” doelgroep omschreven 

 een strategisch bondgenootschap met Lasso zal ook voor deze doelgroep 

significant blijken, zeker omdat Lasso de komende jaren daar meer zal op 

inzetten 

 samenwerking met de collega’s van onderwijs moet een evidentie worden 

met betrekking tot deze doelgroep, bijvoorbeeld in de uitbreiding van het 

aanbod van scholenprogrammatie naar het secundair onderwijs 

 inzetten op talentontwikkeling wordt verder aangemoedigd  

 centrumcentra kunnen de overdruk van bepaalde doelgroepen ventileren 

door middel van samenwerkingen met perifere centra  

 jeugdsector & jeugddienst wordt evidente partners 

 binnen sociaal-artistiek werk aandacht aan deze doelgroep besteden vanuit 

de belevingswereld van de jongeren zelf  

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
betrokkenheid middenveld, concrete samenwerkingsverbanden met jeugdsector èn 

secundair onderwijs, mate van succesvolle aanbodcreatie op maat van de doelgroep, 

inlevingsvermogen in de leefwereld van de doelgroep; cruciaal wordt de 

kennisdeling binnen de collegagroepen en de ondersteuning ervan door de entiteit 

(uitbreiding van werkgroep talentontwikkeling); mate van samenwerking met 

Jeugddienst en cel Stedelijk Beleid (leerprocessen) 

 

TIMING 
continu 

 

BUDGET 
inhoudelijk werk kan binnen bestaand budget 

Schoolprogrammatie uitbreiden naar secundair onderwijs vereist significante extra 

investering, die bovendien structureel en exponentieel zal zijn (jaar 1: 5000€, jaar 2: 

12.500€, jaar 3: 20.000€) 

Talentdetectie & sociaal-artistiek vereist extra gespecialiseerd personeel: 50.000€ 

recurrent (afhankelijk van begroting) 
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OD  1.5   PARTICIPATIEVE EN SOC IAAL-ARTISTIEKE 

KUNSTPRAKTIJKEN KRIJGEN EEN PLEK IN DE W ERKING VAN 

DE GEMEENSCHAPSCENTRA 
 

ACTIES 
 

 een discours over deze praktijk krijgt vorm aan een gedeelde tafel van 

betrokken medewerkers en ondersteund door specialisten 

 de kennis van en praktijkervaring in participatieve kunstcreatie is verhoogd 

binnen een aantal trekkende centra 

 het sociaal-artistieke werk binnen de centra is beter ondersteund en 

ontwikkeld en de informatie die de medewerkers in dit proces opdeden is 

beter gedeeld tussen de centra 

 centra met een werking op dit vlak werken beter samen met andere centra 

en Brusselse organisaties die interesse hebben in deze praktijken (in het 

beste geval organiseren we samen met die Brusselse actoren een festival, 

timing onzeker) 

 er worden een aantal stafdagen georganiseerd met aandacht voor deze 

praktijken en met specifieke aandacht voor kennisdeling over praktijken uit 

andere steden en het buitenland 

 er wordt ingezet op een gestructureerd gesprek met ervaringsdeskundigen 

uit de artistieke wereld 

 met Demos wordt een structureel gesprek opgestart om de centra op 

inhoudelijk vlak te ondersteunen 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
Positie binnen landschap, mate waarin centra als partner worden beschouwd, 

ondersteuning door Stedelijk Beleid voor kennisvergaring stedelijke netwerken  

 

TIMING  
continu en vanaf voorjaar 2016 wordt ingezet op de kennisdeling (de gedeelde tafel 

loopt reeds); kennisdeling over de grenzen heen krijgt vorm vanaf voorjaar 2017 en 

daarna structureel verankerd; voor het festival wordt gemikt op het seizoen 2017-

2018. 

 

BUDGET 
inhoudelijke ondersteuning: 5.000€ per jaar; buitenland: 15.000€ per jaar; festival: 

totaal investering van 200.000€ in werking over drie jaar heen 
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OD  1.6   DUURZAAMHEID IS ONDERWERP BINNEN HET 

SOCIAAL-CULTUREEL WERK VAN DE 

GEMEENSCHAPSCENTRA  
 

ACTIES 
 bestaande kennis wordt gedeeld (cf. Repair Café e.a. initiatieven op het vlak 

van duurzaamheid) 

 aanbod dranken onder de loep  

 sociale economie (idem met hun aanbod) 

 structurele samenwerking aangaan met lokale producenten 

 aandacht voor lokale handel (en startende ondernemers) 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
huidige contracten, aanbod, nuttige impact op netwerk rond centrum 

 

TIMING 
vanaf 2018 

 

BUDGET 
kan binnen bestaande budgetten 
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RUIMTE  -  SD   2   DE BESCHIKBARE RUIMTEN ,  
ZOWEL BINNEN ALS BUITEN ,  VAN DE 22  

GEMEENSCHAPSCENTRA ZIJN VAN DE 

BRUSSELAARS ,  BEHOREN HEN ALS HET WARE TOE .  
DEZE RUIMTEN ZIJN VERDER WAAR MOGELIJK EN  

ZINVOL ONTWIKKELD VOLGENS DE PRINCIPES VAN 

DUURZAAMHEID ,  POLYVALENTIE EN UNIVERSAL 

DESIGN  
 

Ruimte.  Onze gemeenschapscentra krijgen door hun ruimtes een betekenis en een 

rol in deze stad … een functie. De kern van haar geschiedenis zit vervat in die “eigen 

ruimtes”.  En ook de verdere evolutie ervan.  Vergaderzaal of perfect uitgeruste 

theaterzaal, refter of restaurant, concertzaal, danszaal of cinemazaal.  De diversiteit 

aan ruimtes is even groot als de diversiteit aan werkingen.  En in veel gevallen 

bepalend voor de werking.  Maar in even veel gevallen niet.  Veel centra creëren 

nieuwe gemeenschapsruimtes, in de publieke ruimte, maar ook op het wereldwijde 

internet.  Centra hoeven zich niet te beperken tot een werking binnen hun centrum, 

integendeel.  De impact van de gemeenschapscentra laat zich immers ook en vooral 

gevoelen in de hoofden en het denken.  Over elkaar en over de stad. 

 

OD  2.1   ACHTERSTAND ONDERHOUD  WEGWERKEN EN 

INFRASTRUCTUUR OPTIMALISEREN (VEILIGHEID ,  

COMFORT ,  ENERGIEZUINIGHEID EN  INSTANDHOUDING) 
 

ACTIES 
 binnen de loop van het investeringsplan ondergaan alle 

gemeenschapscentra tenminste 1 functionele verbetering 

 in 2016 en 2017 vinden er prioritaire veiligheidsingrepen plaats in de 

gemeenschapscentra 

 elektriciteit wordt volledig nagekeken en in orde gebracht 

 alle centra waar theatertechnieken gebruikt worden krijgen een 

nazicht van die technieken 

 àlle centra verdienen en krijgen een verfbeurt 

 er wordt een opdracht aan een reclame- & architectenbureau gegeven om 

de zichtbaarheid van het gemeenschapscentrum van op straat te 

verbeteren (hier kan een hertekening van het onthaal in meegenomen 

worden) 

 het lokale technische personeel wordt geresponsabiliseerd en verder 

gevormd zodat onderhoud van de centra beter opgevolgd wordt 

 de afbakening van de taken van de “technische aanspreekpunten” wordt 

onder de loep genomen en waar nodig geherdefinieerd 

 in het investeringsplan wordt het bedrag dat besteed wordt aan onderhoud 

gevoelig opgetrokken 
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 aantal grotere dossiers worden gerealiseerd: grote zaal Kriekelaar, 

Heembeek-Mutsaard, De Rinck, De Vaartkapoen, Candelaershuys + 1 groot 

nieuw dossier wordt opgestart (nog niet bepaald, overleg met kabinet 

loopt) 

 krotten worden afgebroken 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
de marge die het investeringsplan creëert is bepalend, evenals de draagkracht 

directie Gebouwen en Patrimonium (doorlooptijd van dossiers), mate van 

transversale samenwerking tussen directie Gebouwen & Patrimonium en de entiteit 

en de betrokken centrumverantwoordelijken 

 

TIMING 
duur van het investeringsplan (2016-2020) 

 

BUDGET 
nog te bepalen 

 

OD  2.2   AFSTEMMEN GEBRUIK INFRASTRU CTUUR OVER 

HET NETWERK HEEN  
 

ACTIES   
 vragen krijgen een antwoord binnen het netwerk 

 ook inhoudelijke keuzes kunnen over het netwerk heen een antwoord 

krijgen 

 uitsmeren/ventileren druk op bepaalde centra, van bepaalde groepen 

 inhoudelijk gesprek tussen centra ook over medegebruik & programmatie 

van ruimtes 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
succesvolle kennisdeling op het vlak van deelnemerbeheer, kwalitatieve inzet 

gegevens yesplan, inhoudelijk gesprek tussen medewerkers centra, kennis van 

elkaars werking, kennis van elkaars ruimtes, medeverantwoordelijkheidszin 

 

TIMING 
doorlopend 

 

BUDGET 
geen (dit is een terrein waarop quick wins kunnen gerealiseerd worden) 
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OD  2.3  BEREIKBAARHEID EN TOE GANKELIJKHEID VAN HET 

GEMEENSCHAPSCENTRUM IS VERBETERD  
 

ACTIES 
 optimaliseren toegankelijkheid in functie van mensen met een 

functiebeperking, vanaf 2019 200.000€ per jaar aan 

toegankelijkheidsverbeteringen 

 publieke ruimte voor gemeenschapscentra verbetert, minstens aantal 

parkeerplaatsen weg en voetpad in de plaats (fietsenparking, 

fietsherstelzuil, …) 

 openstelling van de gemeenschapscentra optimaliseren middels uitwerken 

procedures sleutelbeheer 

 bij nieuw- en verbouwprojecten wordt de toegankelijkheid en 

mogelijkheden van openstelling integraal meegenomen in het ontwerp 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
budget investeringsplan 

 

TIMING 
vanaf 2019 

 

BUDGET 
200.000€ per jaar binnen investeringsplan, vanaf 2019 
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IMAGO  -  SD  3  DE GEMEENSCHAPSCENTRA ZIJN 

PLEKKEN MET EEN UITSTRALING DIE STEDELIJKE 

INBEDDING ADEMT:   IEDEREEN DIE MEE WIL ZIJN 

EN DEEL WIL UITMAKEN VAN ZIJN STAD EN MEE 

WIL BOUWEN AAN DE GEDEELDE TOEKOMST VAN 

BRUSSEL WEET DAT HIJ BIJ DE 

GEMEENSCHAPSCENTRA MOET ZIJN  
 

De gemeenschapscentra hebben niet één imago, misschien even veel imago’s als er 

centra zijn.  Alleen weten te weinig mensen dat het ene centrum het andere niet is 

(of andersom: dat er meer dan één is), en dat je in het ene centrum voor die ene 

activiteit niet even goed ondersteund zal worden als in het andere.  Elk centrum is 

uniek, en dat blijft best nog wel een tijdje zo.  Maar de uitstraling kan en moet beter.  

We worden betaald om de schoonste job ter wereld te mogen uitoefenen.  Een job 

die velen zelfs gratis en voor niets komen doen.  En toch, toch dragen de job en het 

gemeenschapscentrum nog teveel een muf imago met zich mee.  Een imago van 

oude mensen en gelijkgezinden.  Niet het stedelijke imago van de plekken waar het 

nieuwe Brussel uitgevonden, beëxperimenteerd en binnenste buiten gekeerd.  Niet 

het imago van de ontmoeting met het verschil, de andere die zo grondig anders is 

dat je er bang van wordt. Gemeenschapscentra zijn evidente plaatsen om dat nieuwe 

Brussel mee vorm te geven.  Evident omdat ze de voorlopers geweest zijn op het vlak 

van sociale culturele beweging.  Maar we moeten uitkijken dat we niet de 

bewaarders van de herdenking van het vooroplopen worden, en voluit tonen dat we 

ook vandaag niet het sneue broertje van de kunstinstellingen zijn.   

 

We verkopen wat we goed doen te weinig en als we het doen is het onvoldoende 

efficiënt. 

 

OD  3.1   CULTUURCENTRUM BRUSSEL PROFILEERT ZI CH 

ZOWEL INTERN ALS EXT ERN ALS EEN STERK NETWERK VAN 

22  STEDELIJKE GEMEENSCHAPSCENTRA MET 

UITGESPROKEN AANDACHT VOOR HET EIGEN EN UNIEKE 

PROFIEL VAN IEDER CENTRUM EN DE KWALITAT IEVE 

SAMENWERKING TUSSEN HEN .  
 

ACTIES 
 de individuele gemeenschapscentra zijn zich ervan bewust dat de impact 

van het imago van een individueel centrum ook het imago van het andere 

beïnvloedt en andersom.  Dat geldt ook voor het geheel.   

 cultuurcentrum Brussel als het netwerk van de 22 gemeenschapscentra 

communiceert met de buitenwereld middels jaarlijkse verslaggeving. 

 het lokale voorgangsrapport als instrument om de gemeenschapscentra te 

sensibiliseren over het belang van profilering.  

 professionele marketing & communicatiebegeleiding wordt een evidentie. 
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KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
professionele uitvoering van de verkregen inzichten 

 

TIMING 
eind 2016 komt de strategische communicatiemedewerker in dienst 

 

BUDGET 
binnen huidige personeelsbezetting 

  

OD  3.2       EEN STRATEGISCH MARKETINGPLAN VOOR 

CULTUURCENTRUM BRUSSEL EN VAN DAARUIT DE 

EFFECTIEVE ONDERSTEU NING VAN DE ACTIVITEITEN VAN 

DE GEMEENSCHAPSCENTRA 
 

ACTIES 
 expertise door marketingprofessionals betrekken 

 strategisch stakeholderbeleid uitbouwen om het draagvlak voor het 

gemeenschapscentrum te vergroten (bij andere overheden, maar ook niet-

Nederlandstaligen, ondernemers, jongeren …) 

 de interne communicatie van Cultuurcentrum Brussel naar de 

gemeenschapscentra wordt onder de loep genomen 

 abonnement mediargus: dagelijks overzicht sociaal culturele onderwerpen 

wordt aan alle medewerkers bezorgd 

 dit moet resulteren in een sterkere ondersteuning van het 

communicatiebeleid van de gemeenschapscentra met bijzondere aandacht 

voor doelgroepen zoals ouderen, jongeren, anderstaligen … 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
uitrol, betrokkenheid communicatiemedewerkers binnen de centra, extra budget 

 

TIMING 
onderzoek 2018, opstart 2019, finaliseren 2020 

 

BUDGET 
35.000€ 
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POSITIONERING   -  SD  4   POSITIE EN 

ORGANISATIE VAN DE ENTITEIT 

GEMEENSCHAPSCENTRA DRAGEN BIJ TOT EEN 

EFFECTIEVERE REALISATIE VAN DE 

DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPSCENTRA 

EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE  
 

Om alle hierboven beschreven plannen te kunnen uitvoeren, is een evolutie in de 

organisatie van de entiteit nodig (en dat betekent niet enkel de staf).  Een 

reorganisatie van de entiteit dringt zich op (zie organigram op pagina 34).  Deze 

reorganisatie en andere manier van werken staat in het teken van een grotere 

autonomie op het vlak van het realiseren van doelstelling en het verhogen van het 

beleidsvoerend vermogen van de centra. 

 

OD  4.1   SENSIBILISEREN CENTRUMVERANTWOORDELIJKEN 

ALS MEDEVERANTWOORDELIJK VOOR HET NETWERK VAN 

DE GEMEENSCHAPSCENTRA 
 

ACTIES 
 het overlegforum centrumverantwoordelijken wordt georganiseerd door 

middel van een gedeeld voorzitterschap 

 agendabepaling van het overlegforum centrumverantwoordelijken wordt 

een gedeelde verantwoordelijkheid 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
mentale klik centrumverantwoordelijken èn staf 

 

TIMING 
continu vanaf 2016 

 

BUDGET 

budgetneutraal 
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OD  4.2   KENNISDELING BINNEN DE VERSCHILLENDE 

OVERLEGFORA ,  WERKGROEPEN ,  STAFVERGADERINGEN 

VERLOOPT VLOT EN DE STAF VAN DE ENTITEIT  ZORGT 

ERVOOR DAT DE VERSCHILLENDE DYNAMIEKEN ELKAAR 

VERSTERKEN EN BIJDRAGEN AAN HET GROTE VERHAAL  
 

ACTIES 

 aangepaste organisatie staf creëert ruimte voor extra aandacht voor deze 

overlegmomenten (cf nieuw organigram) 

 overlegfora worden transparant georganiseerd en de activiteiten worden 

gecommuniceerd naar alle betrokkenen en belanghebbenden 

 teambuildingsactiviteiten dragen bij aan een sfeer van vertrouwen  

 er worden meer mensen van de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschapscentra betrokken bij overlegmomenten met 

centrumverantwoordelijken en stafmedewerkers om de betrokkenheid te 

vergroten (hier gaat het expliciet om Stedelijk Beleid en de Meet- en 

weetcel, naast de meer evidente ondersteunende directies, omwille van 

hun inhoudelijke expertise) 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

draagvlak voor andere organisatieprocessen 

 

TIMING 

2016, moet rond zijn begin 2017 

 

BUDGET 

10.000€ per jaar 

 

OD  4.3   INZET PERSONEEL OPTIMALISEREN :  DE JUISTE 

MENSEN OP DE JUISTE PLAATS MET DE JUISTE BAGAGE  
 

ACTIES 
 de staf helpt de personeelsdienst om de juiste mensen op de juist plaats te 

krijgen, waar nodig met functiespecifieke examens en aandacht voor een 

personeelsbeleid dat inzet op diversiteit 

 we zetten in op vormingsbeleid 

 Intervisie voor alle (type van) medewerkers 

 Specifieke vorming voor: 

Klusjesmannen 

Poetsmedewerkers 

Onthaalmedewerkers 

Sociaal-culturele werkers 
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 partnerschap met opleidingscentrum voor theatertechnieken moet leiden 

tot meer geschoolde technici waar nodig 

 een betrokken en flexibel personeelsbeleid voor een stabiel 

personeelskader 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 

nieuw personeelsstatuut, diverse personeelsinstroom, draagvlak beslissingen 

personeelsdienst, samenwerking personeelsdienst en entiteit 

 

TIMING 

continu 

 

BUDGET  

budgetneutraal (vormingsbudget is beschikbaar) 

 

OD  4.4   MONITORING ALS ONDERD EEL 

BELEIDSVOORBEREIDING  
 

ACTIES 
 stroomlijnen van processen: monitoring personeel en budgetbeheer 

 kunnen anticiperen op personeelszaken 

 kunnen anticiperen op budget 

 platform van informatie uitwisseling  

 met nieuwe intranet belangrijke stappen zetten 

 stappen zetten in efficiënt gebruik daarvan 

 monitoring financieel beleid en beheer gemeenschapscentra in functie van 

inhoudelijk beleid en resultaten 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
mate waarin entiteit betrokken wordt bij ontwikkeling instrumentarium & 

ondersteuning door Meet- en weetcel 

 

TIMING 

afhankelijk van de realisatie van deze instrumenten door de andere directies (vanaf 

2017) 

 

BUDGET 

niet op eigen budget 
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OD  4.5   DE ENTITEIT GEMEENSCHAPSCENTRA ST EUNT EN 

STRUCTUREERT TRANSVERSAAL WERKEN BINNEN DE 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE  
 

ACTIES 

 met organisaties uit de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs worden 

structurele samenwerkingsovereenkomsten afgesloten 

 aansluiten op themadagen onderwijs waar nuttig 

 structurele overlegmomenten met de ondersteunende directies 

 wekelijks met Directie Personeel 

 tweewekelijks met Directie Gebouwen & Patrimonium 

 maandelijks met Directie Financiën & Begroting 

 doelstellingenbegroting opmaken voor entiteit Gemeenschapscentra in 

samenwerking met Directie Financiën & Begroting 

 op overlegfora met centrumverantwoordelijken, gespecialiseerde 

medewerkers en stafdagen worden betrokken directies uitgenodigd, al dan 

niet functioneel 

 voor externe fondsenwerving wordt beroep gedaan op de expertise van de 

cel Stedelijk Beleid (cf EFRO-middelen voor Vaartkapoen) 

 

KRITISCHE SUCCESFACTOREN 
mate van betrokkenheid, kennisdeling, draagvlak gemeenschapscentra binnen het 

geheel van directies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en andersom: het 

draagvlak voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie binnen (het netwerk van) de 

gemeenschapscentra 

 

TIMING 

2016 en dan continu 

 

BUDGET 

budgetneutraal 
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BIJLAGEN 
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Overzicht prioriteiten over de jaren heen 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

*detail timing wordt bepaald in jaarplanningen, die jaarlijks in samenwerking 
met de centra tegen 15 december opgemaakt worden. 

      

SD 1 Het netwerk van de gemeenschapscentra opereert op basis 
van een wervend gemeenschappelijk verhaal en vergroot 
daarmee de impact op de leefkwaliteit van de Brusselaar 

      
 
OD 1.1 De organische groei van een gedeelde identiteit voor de 
22 gemeenschapscentra door middel van kwalitatieve 
samenwerking en gedeelde visie wordt gestimuleerd 

      

       Acties: 

      Expertise-uitwisseling en samenwerking stimuleren door het optimaliseren 

van de samenstelling, doelstelling en werking van verschillende 

collegagroepen             

Informatie-uitwisseling tussen alle collega’s van Cultuurcentrum Brussel 

stimuleren door het ontwikkelen van een online deelplatform   
 

        
Het zichtbaar maken van beslissingen van het College van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie door het optimaliseren van informatiestromen 

en het uitwerken van een toegankelijk intranet voor alle medewerkers van 

Cultuurcentrum Brussel             

       
OD 1.2 De gemeenschapscentra zijn plaatsen waar het 
Nederlands de verbindende taal is en waar bewust wordt 
omgegaan met andere talen om gemeenschapsvorming mogelijk 
te maken 

      

       Acties: 

      beleid rond meertaligheid: creëren van een houvast, een “inhoudelijke lijn” 

gedragen door medewerkers en bestuurders van de centra             
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 hoe omgaan met meertaligheid:  

o    het leren van elkaar             

o    kennis vergaren in het buitenland              
vorming in andere talen aanbieden aan medewerkers die daar behoefte 

aan hebben             

       
OD 1.3 Vragen, acties, noden, verwachtingen en betrokkenheid 
van verenigingen, gebruikers en burgers worden gecapteerd én er 
wordt (pro)actief mee omgegaan vanuit de 
gemeenschapsvormende doelstelling van de 
gemeenschapscentra 

      

       Acties: 

      Zichtbaar maken mogelijkheden centrum: niet alleen infrastructuur en 

logistiek, maar ook projecten, kansen voor een netwerk, poort naar 

samenwerking, vrijwilligerswerk             

Voorrangs- en prijzenbeleid vanuit de missie van de gemeenschapscentra: 

ook de mentale aansluiting van een activiteit, een organisatie, of een 

persoon bij missie van de gemeenschapscentra is een belangrijk criterium              
Er wordt meer ruimte voor experiment gecreëerd (blanco ruimte in 

kalenders of ”jokers” voor verenigingen en gebruikers programmeren).  

Data en ruimte worden gecommuniceerd, rest staat vrij.  Kansen voor 

nieuwe groepen gebruikers creëren.             

De baliewerking van de gemeenschapscentra wordt verbeterd: echte 

informatiepunten en deel van een breed informatienetwerk (een netwerk 

bestaande uit gemeenschapscentra, bibliotheken en Muntpunt) met de 

ervaring en expertise van Muntpunt als motor. Er komt ook extra vorming 

voor onthaal- en andere medewerkers ic op het vlak van luisterende 

houding en kennis en gebruik van informatiesystemen.  De ervaring van 

een aantal bibliotheken en het pilootproject meertalig onthaal- en 

informatiebeleid in een aantal gemeenschapscentra bieden een houvast. 
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Kennis- en gegevensuitwisseling wordt verbeterd en wordt gebruikt door 

de 22 centra om tot een professionelere dienstverlening te komen 

(optimalisatie gebruik Yesplan).              
Gebruikers, verenigingen, burgers, groepen worden gestimuleerd tot 

samenwerking met elkaar.  Het gemeenschapscentrum als (professionele) 

facilitator van overbruggende contacten.             

       

OD 1.4 Brusselse jongeren maken gebruik van de 
Gemeenschapscentra als fysiek en mentaal veilige ruimten en 
vrijplaatsen die hen helpen om aan een gedeelde toekomst te 
werken en de stad ook als hùn stad te (h)erkennen  

      

       Acties: 

      inzetten op jongeren van circa 13 tot 19 jaar, een traditioneel “als moeilijk 

te bereiken” doelgroep omschreven             
een strategisch bondgenootschap met Lasso zal ook voor deze doelgroep 

significant blijken, zeker omdat Lasso de komende jaren daar meer zal op 

inzetten             

samenwerking met de collega’s van onderwijs moet een evidentie worden 

met betrekking tot deze doelgroep, bijvoorbeeld in de uitbreiding van het 

aanbod van scholenprogrammatie naar het secundair onderwijs             

inzetten op talentontwikkeling wordt verder aangemoedigd              
centrumcentra kunnen de overdruk van bepaalde doelgroepen ventileren 

door middel van samenwerkingen met perifere centra              

jeugdsector & jeugddienst wordt evidente partners             
binnen sociaal-artistiek werk aandacht aan deze doelgroep besteden 

vanuit de belevingswereld van de jongeren zelf              

       OD 1.5 Participatieve en sociaal-artistieke kunstpraktijken krijgen 
een plek in de werking van de gemeenschapscentra 
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       Acties: 

      Een discours over deze praktijk krijgt vorm aan een gedeelde tafel van 

betrokken medewerkers en ondersteund door specialisten             
De kennis van en praktijkervaring in participatieve kunstcreatie is 

verhoogd binnen een aantal trekkende centra             
Het sociaal-artistieke werk binnen de centra is beter ondersteund en 

ontwikkeld en de informatie die de medewerkers in dit proces opdeden is 

beter gedeeld tussen de centra             
Centra met een werking op dit vlak werken beter samen met andere 

centra en Brusselse organisaties die interesse hebben in deze praktijken 

(in het beste geval organiseren we samen met die Brusselse actoren een 

festival, timing onzeker)             
Er worden een aantal stafdagen georganiseerd met aandacht voor deze 

praktijken en met specifieke aandacht voor kennisdeling over praktijken 

uit andere steden en het buitenland             
Er wordt ingezet op een gestructureerd gesprek met 

ervaringsdeskundigen uit de artistieke wereld             
Met Demos wordt een structureel gesprek opgestart om de centra op 

inhoudelijk vlak te ondersteunen             


            

OD 1.6  Duurzaamheid is onderwerp binnen het sociaal-cultureel 
werk van de gemeenschapscentra 

      

       Acties: 

       bestaande kennis wordt gedeeld (cf. Repair Café e.a. initiatieven op het 

vlak van duurzaamheid)             

aanbod dranken onder de loep             

 sociale economie (idem met hun aanbod)             

 structurele samenwerking aangaan met lokale producenten             

 aandacht voor lokale handel (en startende ondernemers)             
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SD  2  De beschikbare ruimten, zowel binnen als buiten, van de 
22 gemeenschapscentra zijn van de Brusselaars, behoren hen als 
het ware toe. Deze ruimten zijn verder waar mogelijk en zinvol 
ontwikkeld volgens de principes van duurzaamheid, 
polyvalentie en universal design 

      

       OD 2.1 Achterstand onderhoud wegwerken en infrastructuur 
optimaliseren (veiligheid, comfort, energiezuinigheid en 
instandhouding) 

      

       Acties: 

      binnen de loop van het inversteringsplan ondergaan alle gemeenschapscentra 
tenminste 1 functionele verbetering             
in 2016 en 2017 vinden er prioritaire veiligheidsingrepen plaats in de 

gemeenschapscentra             

          o    elektriciteit wordt volledig nagekeken en in orde gebracht             
          o    alle centra waar theatertechnieken gebruikt worden krijgen een         

nazicht van die technieken             

àlle centra verdienen en krijgen een verfbeurt             
er wordt een opdracht aan reclame & architectenbureau gegeven om de 

zichtbaarheid van het gemeenschapscentrum van op straat te verbeteren 

(hier kan een hertekening van het onthaal in meegenomen worden)             
het lokale technische personeel wordt geresponsabiliseerd en verder 

gevormd zodat onderhoud van de centra beter opgevolgd wordt             
de afbakening van de taken van de “technische aanspreekpunten” wordt 

onder de loep genomen en waar nodig geherdefinieerd             
in het investeringsplan wordt het bedrag dat besteed wordt aan 

onderhoud gevoelig opgetrokken             
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aantal grotere dossiers worden gerealiseerd: grote zaal Kriekelaar, 

Heembeek-Mutsaard, De Rinck, De Vaartkapoen, Candelaershuys + 1 

groot nieuw dossier wordt opgestart (nog niet bepaald, overleg met 

kabinet loopt)             

krotten worden afgebroken             

       

OD 2.2 Afstemmen gebruik infrastructuur over het netwerk heen 
      

       Acties:  

      vragen krijgen een antwoord binnen het netwerk             
ook inhoudelijke keuzes kunnen over het netwerk heen een antwoord 

krijgen             

uitsmeren/ventileren druk op bepaalde centra, van bepaalde groepen             
inhoudelijk gesprek tussen centra ook over medegebruik & programmatie 

van ruimtes             

       OD 2.3 Bereikbaarheid en toegankelijkheid van het 
Gemeenschapscentrum is verbeterd 

      

       Acties: 

      optimaliseren toegankelijkheid in functie van mensen met een 

functiebeperking, vanaf 2019 200.000€ per jaar aan 

toegankelijkheidsverbeteringen             
publieke ruimte voor gemeenschapscentra verbetert, minstens aantal 

parkeerplaatsen weg en voetpad in de plaats (fietsenparking, 

fietsherstelzuil, …)             

openstelling van de gemeenschapscentra optimaliseren middels 

uitwerken procedures sleutelbeheer 
            

bij nieuw-en verbouwprojecten wordt de toegankelijkheid en 

mogelijkheden van openstelling integraal meegenomen in het ontwerp             
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SD 3 De gemeenschapscentra zijn plekken met een uitstraling 
die stedelijke inbedding ademt:  iedereen die mee wil zijn en 
deel wil uitmaken van zijn stad en mee wil bouwen aan de 
gedeelde toekomst van Brussel weet dat hij bij de 
gemeenschapscentra moet zijn 

      

       
OD 3.1 Cultuurcentrum Brussel profileert zich zowel intern als 
extern als een sterk netwerk van 22 stedelijke 
gemeenschapscentra met uitgesproken aandacht voor het eigen 
en unieke profiel van ieder centrum en de kwalitatieve 
samenwerking tussen hen. 

      

       Acties: 

      De individuele gemeenschapscentra zijn zich ervan bewust dat de impact 

van het imago van een individueel centrum ook het imago van het andere 

beïnvloedt en andersom.  Dat geldt ook voor het geheel.               
Cultuurcentrum Brussel als het netwerk van de 22 gemeenschapscentra 

communiceert met de buitenwereld middels jaarlijkse verslaggeving.             
Het lokale voorgangsrapport als instrument om de gemeenschapscentra 

te sensibiliseren over het belang van profilering.              

Professionele marketing & communicatiebegeleiding wordt een evidentie.             

       OD 3.2 Een strategisch marketingplan voor Cultuurcentrum 
Brussel en van daaruit de effectieve ondersteuning van de 
activiteiten van de gemeenschapscentra 

      

       Acties: 

      expertise door marketingprofessionals betrekken             
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strategisch stakeholderbeleid uitbouwen om het draagvlak voor het 

gemeenschapscentrum te vergroten (bij andere overheden, maar ook 

niet-Nederlandstaligen, ondernemers, jongeren …)             
de interne communicatie van Cultuurcentrum Brussel naar de 

gemeenschapscentra wordt onder de loep genomen             
abonnement mediargus: dagelijks overzicht sociaal culturele onderwerpen 

wordt aan alle medewerkers bezorgd             
dit moet resulteren in een sterkere ondersteuning van het 

communicatiebeleid van de gemeenschapscentra met bijzondere 

aandacht voor doelgroepen zoals ouderen, jongeren, anderstaligen …             

 
                    

SD 4 Positie en organisatie van de entiteit gemeenschapscentra 
dragen bij tot een effectievere realisatie van de doelstellingen 
van de gemeenschapscentra 

      OD 4.1 Sensibiliseren centrumverantwoordelijken als 
medeverantwoordelijk voor het netwerk van de 
gemeenschapscentra 

      

       Acties: 

      het overlegforum centrumverantwoordelijken wordt georganiseerd door 

middel van een gedeeld voorzitterschap             
agendabepaling van het overlegforum centrumverantwoordelijken wordt 

een gedeelde verantwoordelijkheid             

       
OD 4.2 Kennisdeling binnen de verschillende overlegfora, 
werkgroepen, stafvergaderingen verloopt vlot en de staf van de 
entiteit zorgt ervoor dat de verschillende dynamieken elkaar 
versterken en bijdragen aan het grote verhaal 

      

       Acties: 

      Aangepaste organisatie staf creëert ruimte voor extra aandacht voor deze 

overlegmomenten             
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Overlegfora worden transparant georganiseerd en de activiteiten worden 

gecommuniceerd naar alle betrokkenen en belanghebbenden             

Teambuildingsactiviteiten dragen bij aan een sfeer van vertrouwen              
Er worden meer mensen van de administratie van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie betrokken bij overlegmomenten met 

centrumverantwoordelijken en stafmedewerkers om de betrokkenheid te 

vergroten             

       OD 4.3 Inzet personeel optimaliseren: de juiste mensen op de 
juiste plaats met de juiste bagage 

      

       Acties: 

      De staf helpt de personeelsdienst om de juiste mensen op de juist plaats 

te krijgen, waar nodig met functiespecifieke examens en aandacht voor 

een personeelsbeleid dat inzet op diversiteit             

We zetten in op vormingsbeleid: 

o    Intervisie voor alle (type van) medewerkers             

o    Specifieke vorming voor: 

          §  Klusjesmannen             

          §  Poetsmedewerkers             

          §  Onthaalmedewerkers             

          §  Sociaal-culturele werkers             
Partnerschap met opleidingscentrum voor theatertechnieken moet leiden 

tot meer geschoolde technici waar nodig             

Een betrokken personeelsbeleid voor een stabiel personeelskader             

       OD 4.4 monitoring als onderdeel beleidsvoorbereiding 
      

       Acties: 

      stroomlijnen van processen: monitoring personeel en budgetbeheer             

o    kunnen anticiperen op personeelszaken             
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o    kunnen anticiperen op budget             

platform van informatie uitwisseling              

o    met nieuwe intranet belangrijke stappen zetten             

o    stappen zetten in efficiënt gebruik daarvan             
monitoring financieel beleid en beheer gemeenschapscentra in functie 

van inhoudelijk beleid en resultaten             

       OD 4.5 De Entiteit Gemeenschapscentra steunt en structureert 
transversaal werken binnen de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie 

      

       Acties:             
met organisaties uit de beleidsdomeinen Welzijn en Onderwijs worden 

structurele samenwerkingsovereenkomsten afgesloten             

aansluiten op themadagen onderwijs waar nuttig             

structurele overlegmomenten met de ondersteunende directies             

o    wekelijks met Directie Personeel             

o    tweewekelijks met Directie Gebouwen & Patrimonium             
doelstellingenbegroting opmaken voor entiteit Gemeenschapscentra in 

samenwerking met Directie Financiën & Begroting             
op overlegfora met centrumverantwoordelijken, gespecialiseerde 

medewerkers en stafdagen worden betrokken directies uitgenodigd, al 

dan niet functioneel             

voor externe fondsenwerving wordt beroep gedaan op de expertise van 

de cel Stedelijk Beleid (cf EFRO-middelen voor Vaartkapoen)       
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