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De Vlaamse Gemeenschapscommissie is een kleine, maar daadkrachtige overheid, die volop 

inspeelt op de evoluties, opportuniteiten grijpt en het hoofd biedt aan de belangrijke Brusselse 

uitdagingen. Ook in de toekomst moeten de Brusselaars kunnen rekenen op een uitstekende 

Nederlandstalige dienstverlening. Investeren in capaciteit en in kwaliteit blijven daarom 

speerpunten in ons beleid.  

 

De volgende maanden focussen we ons op de afwerking van de vele werven en projecten uit 

het bestuursakkoord ‘Goesting in Brussel’. Grote en kleine projecten krijgen een concrete 

invulling, plannen worden uitgevoerd en gebouwen worden binnenkort in gebruik genomen. 

We doen dat niet alleen, maar in samenwerking met vele actoren: burgers, de organisaties, de 

scholen, de bedrijfswereld en de andere overheden. 

 

Net voor het politieke zomerreces keurde de Vlaamse Regering het nieuwe Brusseldecreet in 

eerste lezing goed. Dat legt de basis voor een vernieuwd partnerschap tussen de Vlaamse 

Gemeenschap en de VGC. Het komende werkjaar worden de samenwerkingsovereenkomst en 

het meerjarenplan voorbereid. Vanaf 2020 zal de VGC dan kunnen genieten van een mooie 

groeivoet. 

 

Samen stad maken met oog voor kwaliteit, groei, gelijke kansen en stedelijke vernieuwing. Dat 

is wat ons te doen staat. Net zoals andere werkjaren willen we dat verwezenlijken binnen een 

evenwichtig en financieel gezond kader. In deze beleidsverklaring staan, op niet-exhaustieve 

wijze, de acties waaraan we het laatste jaar van deze bestuursperiode werken. 

 

 

*** 

 

 

BRUSSEL, lerende stad 

 

Bouwen voor de toekomst 

 

Scholen bouwen blijft een van onze belangrijkste beleidsprioriteiten. De VGC maakte zich sterk 

om tijdens deze legislatuur 3.000 extra plaatsen te creëren voor het basisonderwijs en minstens 

twee campussen voor het secundair onderwijs uit te bouwen. 

 

Sinds het begin van deze legislatuur hebben wij, samen met de Vlaamse Gemeenschap, 52 grote 

infrastructuurdossiers gefinancierd. Deze inspanningen leveren vandaag al 2.344 extra plaatsen 

op in de Nederlandstalige scholen. Als alle geplande bouwwerken volledig afgerond zijn, 

verhogen we het aanbod met in totaal 6.210 plaatsen in het basisonderwijs en 4.541 plaatsen in 

het secundair onderwijs. 

 

De meest in het oog springende bouwprojecten zijn: de Campus Comenius in Koekelberg 

(gestart in september 2018), de Gallaitsite in Schaarbeek (in vergunningsfase), de site van Saint-

Michel in Sint-Jans-Molenbeek (fase aanneming werken) en de Campus Mutsaard in Laken (in 

vergunningsfase). Deze projecten bevinden zich niet toevallig in die delen van Brussel met de 

grootste capaciteitsnoden. 

 

Voor het volgende werkjaar staan er nog eens een tiental grote bouwdossiers op het programma. 

Doelstelling is om daarmee 780 extra plaatsen te realiseren in het basisonderwijs en 200 

plaatsen in het secundair onderwijs. 
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Het programma BuitenSpel, waarbij we investeren in een krachtige speelomgeving, komt op 

kruissnelheid. Al een 50-tal scholen konden rekenen op een subsidie. 75 andere 

projectvoorstellen zitten in de voorbereidingsfase. 

 

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB), het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB), het 

internaat van Kasterlinden en KANS/Abrusco: stuk voor stuk groeien ze en daarom investeren 

we in een ruimere en beter ingerichte infrastructuur voor deze onderwijspartners. Het deeltijds 

kunstonderwijs (DKO) van de Stad Brussel neemt zijn intrek in de lokalen op de Campus 

Nieuwland; vzw FIX neemt haar nieuwe locatie in gebruik en de aanpak van gebouw 3 en de 

sporthal op de COOVI-site vormen het sluitstuk van de totale renovatie van deze campus. 

 

Bij alle investeringen in schoolinfrastructuur krijgen zowel het multifunctionele gebruik van de 

gebouwen als de toegankelijkheid onze volle aandacht, net als het duurzame en energiezuinige 

karakter, de veilige verkeerssituatie, de luchtkwaliteit en een kwaliteitsvolle didactische 

uitrusting. 

 

 

De kracht van innovatief onderwijs 

 

De VGC trekt volop de kaart van kwalitatief en toekomstgericht onderwijs op maat van Brussel. 

We willen zowel de schoolteams als de leerlingen en studenten in contact brengen met nieuwe, 

doordachte en uitdagende leeromgevingen. Daarbij hebben we oog voor de afstemming van de  

onderwijsconcepten en -activiteiten op de individuele talenten en mogelijkheden. Het OCB 

heeft een centrale rol in deze verschillende vernieuwingsconcepten. 

 

De tweetalige lerarenopleiding heeft er een eerste academiejaar op zitten en kan ook dit 

werkjaar op onze ondersteuning rekenen.  

 

Dit schooljaar (2018-2019) startte in Anderlecht de eerste Tienerschool. De Tienerschool brengt 

de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijs samen, wat voor een 

zachte overgang van het basis- naar het secundair onderwijs zorgt. Het innovatieve zit niet 

alleen in de opbouw van de ruimte en het schooltraject, maar vooral in de aanpak naar 

zelfstandigheid, persoonlijke begeleiding, samenwerking en welbevinden. Het project kent nu 

al navolging en motiveert en stimuleert ook andere scholen om te werken rond 

onderwijsvernieuwing. 

 

Technologie en data zijn doorgesijpeld in alle aspecten van ons dagelijkse leven. Technologie 

integreren in onderwijs is noodzakelijk om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de 21ste 

eeuw. In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel geven we extra aandacht aan 

datageletterdheid en helpen we leerlingen om zich te ontwikkelen tot de burgers en werknemers 

van de toekomst. De databus, een mobiel educatielab, zal vanaf februari 2019 naar de Brusselse 

scholen trekken om de digitale geletterdheid van leerlingen en leraren aan te scherpen. 

 

Het OCB organiseert vormingssessies rond STEM (wiskunde, wetenschap en techniek) en vindt 

in Gluon vzw een partner om technologie en onderwijs dichter bij elkaar te brengen. 
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De leerkracht maakt het verschil 

 

Onderwijskwaliteit blijft voorop staan in het beleid dat wij voeren. We hebben voldoende en 

goed opgeleide leerkrachten nodig om leerlingen onderwijs te bieden dat past bij hun talenten. 

We blijven onverminderd inzetten op de kwaliteitsondersteuning door het Onderwijscentrum 

Brussel. Daarnaast ontwikkelen we nieuwe, aanvullende initiatieven om voldoende 

leerkrachten aan te trekken, die zich langdurig engageren voor het Nederlandstalig onderwijs 

in Brussel.  

 

Grote uitdagingen zijn de in-, door- en uitstroom in de lerarenopleidingen verhogen, meer 

doelgroepen warm maken voor het beroep van leerkracht en ervoor zorgen dat zij de opleiding 

succesvol afronden. De diversiteit, vooropleiding en achtergrond zijn daarbij belangrijke 

aandachtspunten. Via een aangepaste communicatie en een overtuigend ambassadeurschap 

willen we extra inspanningen leveren om meer Brusselaars aan te moedigen om te kiezen voor 

een carrière in het onderwijs. 

 

Dat veronderstelt ook dat er verder werk gemaakt wordt van alternatieve leertrajecten op maat, 

van mogelijke flexibele trajecten om leraar te worden. Het reeds opgestarte project Baobab is 

er daar een van. Een belangrijk onderdeel van de leertrajecten is het taalbeleid. We engageren 

ons om extra in te zetten op het verhogen van de taalvaardigheid Nederlands van alle studenten 

in de lerarenopleiding. Een aangepaste ondersteuning moet ervoor zorgen dat er minder 

studenten uitvallen. 

 

De verschillende acties worden opgestart in overleg met de lerarenopleidingen, het Huis van 

het Nederlands, Brik en het OCB. 

 

 

Samen tegen schooluitval, kort op de bal en op maat 

 

De VGC nam de voorbije jaren steeds meer een sturende rol op in de strijd tegen spijbelen en 

de ongekwalificeerde uitstroom van leerlingen. Met de oprichting van KANS Centraal 

Meldpunt Brussel bracht de VGC een netoverschrijdende structuur tot stand, die de preventie 

en remediëring van schoolproblemen van leerlingen structureert en opvolgt. We kozen voluit 

voor trajecten op maat en voor een versterkte samenwerking tussen alle betrokken partijen. 

 

Abrusco vzw is voor de VGC een belangrijke partner in de strijd tegen schooluitval. De voorbije 

jaren stonden vooral in het teken van het uittekenen en afbakenen van de opdrachten. Nu wil 

de VGC het aanbod van Abrusco verder uitbreiden. De vzw zal de organisatie van Taalkot op 

zich nemen, het taalleercentrum dat werkt aan de kennis van het Nederlands van leerlingen van 

de Centra Leren en Werken. Deze samenwerking tussen Abrusco vzw, het Centrum voor 

Volwassenenonderwijs (CVO) Brussel, het Huis van het Nederlands en het Centrum voor 

Basiseducatie Brusselleer, krijgt hiermee een duurzame verankering. Die moet ervoor zorgen 

dat ook taalzwakke jongeren uit het secundair onderwijs, voor leertijd en duaal leren in Taalkot 

terechtkunnen en dat er naast het verwerven van taalkennis Nederlands, ook gewerkt wordt aan 

attitudes, teamspirit en maatschappelijk inzicht. 

 

Het project van Tabora vzw, dat jongeren helpt om op eigen kracht en tempo het diploma 

secundair onderwijs te behalen, werd zeer recent onder de loep genomen. Onder aansturing van 

het Onderwijscentrum Brussel zal een vernieuwd Brussels model worden uitgewerkt. Dat zal 

tegen het schooljaar 2019-2020 operationeel zijn. 
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BRUSSEL, van lerende naar levende stad 

 

Meer kansen voor slimme verbindingen 

 

Kinderen en jongeren meer kansen bieden om nieuwe ervaringen op te doen en zich veelzijdig 

te ontwikkelen, dat blijft het centrale aspect in onze visie op onderwijs met pedagogische 

kwaliteit. 

 

We lanceren dit werkjaar ‘Klas in Brussel’, een digitaal omgevingsboek dat scholen en brede 

scholen moet ondersteunen om breed en levensecht leren te integreren in de dagelijkse praktijk. 

Het accent ligt op het aanbieden van nieuwe contexten, het verbreden en verrijken van de 

omgevingen waarin kinderen en jongeren zich bewegen, het verruimen van het aanbod en het 

toegankelijker maken. 

 

We ondersteunen de huidige 29 Brede Scholen en bereiden hen voor op de verdere uitbouw van 

een toekomstgericht werkkader. De inwerkingtreding van dit nieuwe model is voorzien in 2020 

en heeft een doordachte uitbreiding, een groei in kwaliteit en een duurzame verankering tot 

doel. Meer dan ooit beogen we voor elk kind een Brede School. 

 

Een essentieel onderwerp in deze hervorming is het versterken van de ondersteuning van de 

meest kwetsbare ouders. We zorgen voor meer stroomlijning en een solide inbedding van de 

verschillende initiatieven rond ouderondersteuning, in nauwe samenwerking met het OCB en 

CAW Brussel. 

 

De speelpleinwerking is voor ons een belangrijke hefboom op het vlak van brede 

talentontwikkeling. Met 28 locaties, verspreid over het Brussels hoofdstedelijk gewest, 4.425 

kinderen en jongeren, begeleid door 664 (hoofd)animatoren, is deze werking uitgegroeid tot 

een speerpunt binnen ons beleid. 

We willen de huidige capaciteit in elk geval behouden en we blijven inzetten op thema’s als 

taal, ouderbetrokkenheid, zorg en inclusie. We evalueren ook in welke mate een uitbreiding van 

het aanbod wenselijk en haalbaar is. 

 

Met de aanwerving van een hoofdstedelijke verantwoordelijke versterken we het aanbod van 

de gemeenschapscentra op het vlak van film- en theaterprogrammatie en kunsteducatieve 

workshops. Nu al nemen jaarlijks meer dan 40.000 kinderen en jongeren deel aan een duizendtal 

activiteiten tijdens de schooluren. 

 

 

Werken voor Ketjes 

 

Om de uitbreiding van de kinderopvang mogelijk te maken, is er heel wat gemotiveerd en 

gekwalificeerd personeel nodig. Daarom lanceerden we ‘Werken voor Ketjes’, een platform 

waar kinderdagverblijven openstaande vacatures kunnen plaatsen en geïnteresseerde 

werkzoekenden meer informatie vinden over werken in de kinderopvang. Dit platform breiden 

we uit met informatie en vacatures binnen de buitenschoolse kinderopvang en het Huis van het 

Kind. Er wordt een verbinding gerealiseerd met de datasystemen van Actiris en er volgt een 

campagne op sociale media met extra aandacht voor gendergelijkheid en vrijwilligers. 

 

De VGC wil kinderdagverblijven ondersteunen om gemotiveerde startende personeelsleden te 

behouden. In samenwerking met de VDAB en het Huis van het Nederlands starten we nieuwe 



- 7 - 

 

 

 

trajecten ‘Nederlands op de werkvloer’ op. Doelstelling is om medewerk(st)ers die het vereiste 

taalniveau Nederlands nog niet halen, aan de noodzakelijke kwalificatie te helpen.  

 

 

Oefenkansen Nederlands 

 

De grote taaldiversiteit in Brussel vormt een uitdaging voor Nederlandstalige organisaties. We 

ondersteunen de vele werkkrachten om hier slim mee om te gaan en nog efficiënter door te 

verwijzen naar het Nederlandstalige netwerk of naar Oefenkansen Nederlands. Voor wie 

Nederlands wil oefenen, creëren we volop mogelijkheden. In scholen, bibliotheken, welzijns- 

en gezinsvoorzieningen, gemeenschapscentra…  

 

De taalbeleidstrajecten die we uitwerken met het Huis van het Nederlands, zetten in op concrete 

inzichten en praktische tools. Er gaan taalbeleidstrajecten van start in een nieuwe reeks 

gemeenschapscentra, in de lokale jeugdwerkingen van D’Broej en in sportverenigingen. We 

zetten ook sterker in op de positie van het Nederlands in de sociaal-culturele verenigingen. Ook 

voor deze verenigingen voorzien we begeleiding door het Huis van het Nederlands. 

 

Via de bibliotheekwerking ontwikkelen we een heel arsenaal aan leesbevorderingsprojecten. 

Het jongste broertje is ‘Boekstart’, een project van ‘Iedereen Leest’. Samen met de Vlaamse 

overheid en de Brusselse gemeenten voorzien we babypakketten en peutertassen voor Brusselse 

ouders.  

 

 

BRUSSEL, verbindende stad 

 

Ruimte voor ontmoeting en vereniging 

 

In 2019 openen we De Rinck. De Anderlechtse gemeenschap krijgt daarmee meer dan 2.000 

m² gloednieuwe gemeenschapsinfrastructuur ter beschikking. De dynamiek die zich de voorbije 

jaren ontplooide op de tijdelijke locatie ‘De Koer’, krijgt nu nog meer kansen.  

 

Na het Candelaershuys en Lendrik, opent in 2019 met De Zeyp in Ganshoren opnieuw een huis 

waar een gemeenschapscentrum, een lokaal dienstencentrum en een bibliotheek de krachten 

bundelen. In het Elzenhof starten we met een grondige renovatie en met de inrichting van een 

kunstenwerkplaats. De Vaartkapoen ondergaat een metamorfose met polyvalente ruimtes én 

een nieuwe semi-publieke straat in hartje Sint-Jans-Molenbeek. 

 

We verbouwen het pand in de Leopoldstraat in Brussel tot een stek voor het jeugdhuis DAR. 

Op de benedenverdieping komt een multifunctionele polyvalente ontmoetingsruimte die 

verschillende Nederlandstalige organisaties uit Brussel kunnen gebruiken. 

 

We nemen initiatieven om de jeugd vaker in de gemeenschapscentra te krijgen en zetten daartoe 

een traject op met JES vzw. We ontwikkelen een project om van gemeenschapscentrum WaBo 

een poort naar het Zoniënwoud te maken voor Brusselse kinderen. 
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Brussel als broedplaats voor talent 

 

We geven volop kansen aan typisch stedelijke cultuur en willen een ambassadeur zijn voor het 

creatieve talent in onze stad. Nieuwland wordt nog meer de bestemming voor urban culture. 

Het urban center draait op volle toeren en krijgt er een reeks buren bij met wie een creatieve 

uitwisseling kan ontstaan: een sportantenne, het DKO, Jeugd en Muziek, Met-X…  

Op het ENTER-festival passeerde heel wat vers (Brussels) talent de revue. Een brede 

verspreiding van de catalogus moet programmatoren in het hele land overtuigen om deze 

talenten de (podium)kansen te geven die ze verdienen. De gemeenschapscentra gaan 

ondertussen verder aan de slag met de participatieve kunstpraktijken die voor ENTER werden 

uitgetest. 

 

We investeren sterk in gemeenschapsinfrastructuur en willen die dan ook maximaal laten 

renderen. Daarom zetten we met onze centra volop in op slim en gedeeld ruimtegebruik. Na 

een succesvolle proefeditie deze zomer, lanceren we in 2019 een brede open oproep: 

kunstenaars kunnen zich kandidaat stellen om de ruimtes van de gemeenschapscentra tijdens 

de zomersluiting te gebruiken als atelier-, repetitie- of werkruimte. We willen ook andere 

organisaties in Brussel aanmoedigen om hun leegstaande ruimtes in de zomer open te stellen. 

 

Met de eerste ‘Week van het Brusselse jeugdwerk’ zetten we het Nederlandstalige jeugdwerk 

in Brussel in de kijker en overtuigen we jongeren om een engagement op te nemen. In oktober 

organiseren we verschillende activiteiten in samenwerking met Muntpunt, ABC, de 

jeugdbewegingen… 

 

 

Investeren in samenleven en dialoog 

 

Met de Werkgroep Integratie Brussel werken we aan operationele afstemming en 

samenwerking met de partners op het terrein. Het Huis van het Nederlands Brussel ontwikkelt 

samen met Brussel Onthaal en andere relevante partners een communicatiemodel om 

taaldrempels in hulp- en dienstverlening te verlagen.  

 

Op het vlak van omgaan met diversiteit en samenleven in Brussel zetten we een traject op voor 

N-terreinpartners in Brussel. Het traject wil inspiratie bieden vanuit de bestaande expertise, 

ervaring en goede prakijken. Via dit traject kunnen ook bijkomende noden in kaart worden 

gebracht. 

Bijzondere aandacht gaat ook naar interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog. Zo 

komt er in het voorjaar van 2019 een dialoogtraject met 20 Brusselse vrouwen met diverse 

levensbeschouwingen. 

 

 

Wonen in Brussel promoten 

 

Met Wonen in Brussel verruimen we de promotie van Brussel als leef-, leer-, woon- en 

werkstad, en richten we ons ook op een jongere doelgroep van studenten en pas afgestudeerden. 

Vanaf het najaar komen er nieuwe thematische woontours en een vernieuwing van de digitale 

kanalen van Wonen in Brussel. 
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2019, Bruegeljaar 

 

2019 is het Bruegeljaar. Naast alle grote en toeristische evenementen die gepland zijn, zetten 

wij de band tussen Bruegel en Brussel in de verf. Nog tot 1 oktober 2018 hebben Brusselse 

verenigingen de kans om in te tekenen op onze oproep voor innovatieve en creatieve initiatieven 

rond de figuur en de leefwereld van Bruegel, samen met partners uit andere sectoren. 

 

 

BRUSSEL, zorgende stad 

 

Investeren in kinderopvang en gezinsondersteuning 

 

De VGC realiseert een inhaalbeweging voor inkomensgerelateerde Nederlandstalige 

kinderopvang in Brussel. De voorbije uitbreidingsrondes waren gericht op kinderdagverblijven. 

Dit najaar organiseren we, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap, een specifieke 

uitbreidingsronde voor bijkomende plaatsen gezinsopvang. Ook in deze uitbreidingsronde zal 

de nadruk liggen op een snelle realisatie van extra kindplaatsen in gemeenten en wijken waar 

de vraag naar kinderopvang het grootst is. 

 

Luchtvervuiling en andere omgevingsfactoren hebben een belangrijke invloed op de 

gezondheid van kleine kinderen. Daarom starten we een project rond een gezond binnenmilieu 

in de kinderdagverblijven, die daarvoor de nodige begeleiding krijgen. 

 

Het Huis van het Kind ‘Ket in Brussel’ ontwikkelde zich, dankzij de steun van de VGC, tot een 

sterk samenwerkingsverband binnen de gezinssector in Brussel. De 8 lokale 

gezinsondersteunende netwerken brengen de lokale partners samen en zorgen voor een 

operationeel aanbod voor ouders en kinderen. In Schaarbeek zal het tweede ‘fysieke’ Huis van 

het Kind ‘Ket in Brussel’ openen. Het nieuwe Huis van het Kind zal een grote crèche met meer 

dan 60 inkomensgerelateerde kindplaatsen hebben, net als een ontmoetingsplaats Baboes, een 

consultatiebureau van Kind en Gezin en ruimtes voor oudergroepen. De kinderopvang heeft 

kindplaatsen die zijn voorbehouden voor kansarme gezinnen en biedt ook opleidings- en 

tewerkstellingskansen voor nieuwe medewerkers uit kansengroepen. 

 

Om de werking van de Huizen van het Kind verder te versterken, wordt het subsidiesysteem 

van de Vlaamse overheid hertekend. Als voorbereiding op deze nieuwe regelgeving, starten we 

een gebruikersbevraging op over de drempels die ouders ervaren om naar de Nederlandstalige 

consultatiebureaus in Brussel te komen. Onze ambitie en engagement blijven: méér ouders met 

(jonge) kinderen bereiken en hen op maat ondersteunen. 

 

De VGC evolueert mee met de steeds veranderende Brusselse samenleving en is een 

voortrekker in de vernieuwing in het gezinsbeleid. Om de pedagogische kwaliteit in de 

kinderopvang te meten, op te volgen en te verbeteren, voerde Kind en Gezin ‘Meten en 

Monitoren van de pedagogische kwaliteit Q’ in. We gaan hiermee praktisch aan de slag in de 

kinderdagverblijven. De entiteit Gezin ontwikkelde binnen haar ondersteuningsaanbod 

‘Opgroeien in Brussel’ een doe-spel voor leidinggevenden en pedagogische coaches, om met 

hun team de eigen pedagogische kwaliteit te evalueren. 

 

We zetten niet alleen in op Educare (zachte overgang van kinderopvang naar kleuteronderwijs), 

de komende winter gaat ook ‘het labo’ van start. Leidinggevenden uit gezinsorganisaties en 

ondersteuners van de entiteit Gezin komen hier samen om ervaringen en noden in hun werking 
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te delen. De ondersteuners kunnen zo nieuwe methodieken op maat ontwikkelen en die 

introduceren in de gezinsorganisaties.  

 

 

Kwaliteitsvolle zorgvoorzieningen uitbouwen voor alle Brusselaars 

 

We werken verder aan de randvoorwaarden die ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk 

thuis te blijven wonen. De 19 lokale dienstencentra (LDC) spelen een belangrijke rol in dat 

beleid. Dankzij de eerder ingevoerde structurele verhoogde financiering, kunnen ook de LDC 

die nog geen erkenning van de Vlaamse Gemeenschap hebben, zorgen voor een sterkere en 

meer kwaliteitsvolle omkadering van hun gebruikers. 

 

We maakten werk van onze belofte om te investeren in kwaliteitsvolle welzijnsinfrastructuur. 

In Ukkel opende LDC Lotus zijn nieuwe lokalen. In 2019 is het de beurt aan vzw Zoniënzorg 

in Oudergem én Sint-Pieters-Woluwe en aan vzw De Zeyp met LDC De Rotonde in Ganshoren. 

In de Stad Brussel komen LDC Forum en LDC Harmonie letterlijk in de steigers te staan. In 

Anderlecht zal LDC Cosmos verbouwen. 

 

Ook in de sector voor personen met een beperking moedigt de VGC de opstart aan van een 

structureel nieuw zorgaanbod in Brussel. Zo wordt in Neder-Over-Heembeek een centrum voor 

inclusieve dagbesteding mogelijk gemaakt en breidt het aanbod begeleid werken en inclusieve 

dagbesteding uit. Binnen deze sector stijgt de vraag naar niet-structurele zorg en omkadering. 

Daarom investeren we verder in een versterking van een aanbod binnen Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp (RTH), zowel bij Espero, Centrum Ambulante Diensten (CAD) Brussel als 

bij Ado Icarus. Het gebouw van De Lork in de Artesiëstraat wordt afgewerkt en de Brailleliga 

start met verbouwingswerken. 

 

 

Toegankelijke en nabije hulpverlening voor jongeren 

 

Uit het onderzoek van het project ‘Toegang’ blijkt dat niet alle jongeren het gevoel hebben dat 

ze hun vragen kunnen stellen aan het Jongeren Advies Centrum (JAC) Brussel. Om alle 

hulpvragen te kunnen registreren en opvangen, zijn er verschillende methodieken nodig. 

Daarom zal CAW Brussel een hedendaagse outreachende methodiek ontwikkelen, als 

aanvulling op de huidige werking.  

 

Met het project ‘Op stap met vaders’ ondersteunt de VGC vzw D’Broej bij het versterken van 

vaders in hun rol als vader, buurtbewoner en burger, om op die manier (on)rechtstreeks te 

werken aan de versterking van de kinderen en de jongeren. Daarnaast ontwikkelt CAW Brussel, 

met steun van de VGC, een vormingspakket voor organisaties die buiten de jeugdhulpverlening 

werken met kinderen, jongeren en hun opvoedingsverantwoordelijken. De organisaties krijgen 

tools die hen versterken in het omgaan met hulpvragen en verontrustende situaties.  

 

 

Culturele deuren openen voor maatschappelijk kwetsbare mensen 

 

Het is een continue uitdaging om het vrijetijdsaanbod zo toegankelijk mogelijk te maken. We 

blijven daarom zoeken naar inspiratie en nieuwe projecten om drempels weg te nemen. We 

versterken de Paspartoe door gerichte promotie, enthousiasmerende evenementen en een 
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uitbreiding naar het VGC-sportaanbod. Voor het vrijetijdsaanbod bekijken we waar het 

inschrijf- en prijzenbeleid nog toegankelijker kan. 

Armoede is een complexe problematiek. Medewerkers van de VGC-administratie kunnen 

daarom hun inzicht in de noden van maatschappelijk kwetsbare mensen versterken door een 

driedaagse stage bij organisaties uit de armoedesector. 

 

We verruimen onze blik op zoek naar ervaringen, kennis en tools. De VGC en de Brusselse 

bibliotheken zijn partner in het Erasmus+-project ‘Open the door for reading’, een Europees 

samenwerkingsverband tussen 5 steden. Het project ondersteunt beroepskrachten om lezen te 

introduceren en te bevorderen met en voor sociaal-maatschappelijk kwetsbare gezinnen en 

jonge kinderen. 

 

 

BRUSSEL, sportieve stad 

 

Sport voor iedereen 

 

We willen dat iedereen aan sport kan doen. Vanaf het najaar 2018 starten we met ‘Sport N 

Brussel’ trajecten rond taal, armoede en diversiteit. We bieden daarbij ondersteuning op maat 

voor de Brusselse sportclubs. 

 

We willen een antwoord bieden op de toenemende vraag naar een beweeg- en sportaanbod voor 

senioren in de lokale dienstencentra en we versterken de samenwerking met het Brussels 

Ouderenplatform (BOp). Voor kinderen en jongeren ontwikkelen we een aanbod in de 

initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO’s) en maken we werk van naschools sporten voor 

leerlingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Samen met Logo Brussel (Lokaal 

Gezondheidsoverleg Brussel) proberen we de ‘zittende’ Brusselaar aan het bewegen te krijgen 

met het project ‘Bewegen op Verwijzing’. 

 

Financiële en andere drempels naar sporten nemen we weg door de Paspartoe in te zetten en 

door een nieuw aanbod uit te werken in nauwe samenwerking met de verenigingen waar armen 

het woord nemen en de werkingen met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.  

 

We identificeren ‘aandachtzones’ waarbinnen de medewerkers van ‘Sport N Brussel’ extra 

zullen focussen op het bereiken van kansengroepen, het contact met andere organisaties en het 

welbevinden van de ouders. We richten ook sportantennes op, onder meer in Nieuwland en 

Comenius. In die sportantennes kunnen Brusselaars informatie krijgen over en deelnemen aan 

een breed sportaanbod. 

 

 

Fysieke ruimte om te sporten 

 

Schoolsportinfrastructuur openstellen, blijft een speerpunt in ons beleid. We starten het 

sportseizoen 2018-2019 met de uitbating van 2 gloednieuwe sporthallen: Comenius en de 

sportinfrastructuur op Campus Spoor West in Anderlecht.  

‘Sport N Brussel’ verdiept haar kennis over de lokale sportnoden door omgevingsanalyses per 

gemeente op te stellen en door nauwer samen te werken met de gemeenschapscentra. Dat stelt 

ons in staat om nog gerichter te investeren. Met de experimentele formule ‘Sport in het Park’ 

strijken we neer in verschillende wijken in Brussel, met een kosteloos sportaanbod voor 

kinderen. 
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*** 

 

 

In 2019 vieren we de 30ste verjaardag van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. We grijpen 

het jubileum aan om het rijke aanbod van de VGC en het Nederlandstalige netwerk in de kijker 

te zetten.  

 

Sinds 1989 is de VGC de draaischijf van de Nederlandstalige dienstverlening in Brussel. Ze wil 

mensen vooruit helpen door kwaliteitsvol onderwijs, door goede zorgvoorzieningen, door 

ruimte te scheppen voor vrijetijdsbesteding en ontmoeting. Openheid en verbondenheid, kansen 

maximaliseren, stedelijke innovatie en kwaliteit staan daarbij steeds centraal. 

 

Tijdens de lopende bestuursperiode hebben we hard gewerkt om die doelstellingen waar te 

maken. We hopen dat de volgende meerderheid vanuit eenzelfde passie voor Brussel en haar 

inwoners beleid zal voeren. 

 

Voor het komende jaar vragen wij alvast uw vertrouwen in de beleidsverklaring die voorligt. 
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