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Stadspiratie  
 

 

Inspireren en geïnspireerd worden: dat is de ambitie en de doelstelling van Stadspiratie, het 

inspraaktraject dat de VGC in 2012 lanceerde om haar stedelijk beleid verder vorm te geven.  

 

In 2010 organiseerde de VGC samen met actoren uit het Brusselse werkveld ‘Stadspiratie’, een 

congres over stedelijk netwerken. Met het vervolg van Stadspiratie gaan we door op hetzelfde elan.  

 

Vanaf oktober 2012 tot en met maart 2013 organiseerde de VGC verschillende workshops en 

gesprekstafels om zo inspiratie op te doen voor de volgende Stedenfondsperiode en voor haar 

stedelijk beleid in het algemeen. Het inspraaktraject omvat een startmoment, drie inhoudelijke 

workshops en mondt uit in een slotmoment. 

 

Drie stedelijke thema’s staan centraal. De VGC wil het debat aangaan over die stedelijke uitdagingen 

waar zij als overheid, naast vele andere actoren in de stad, een impact op heeft:  

- Opgroeien in de stad 

- Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie 

- Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 
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Situering van de thema’s 
 

 

Inspiratie 

 

Nadruk leggen op het potentieel van de stad: dat is de drijfveer van het VGC-inspraaktraject 

Stadspiratie. Kijken naar de mogelijkheden van de stedelijke samenleving levert immers inspirerende 

voorstellen op voor het beleid. Daar is de VGC van overtuigd. De VGC gaat daarbij de vele 

maatschappelijke uitdagingen niet uit de weg.  

 

Het is daarbij essentieel om van de demografische evoluties (verkleuring, vergroening, verzilvering) 

en sociaal-economische tendensen van het Brusselse gewest sterktes te maken die de 

maatschappelijke dynamiek, creativiteit en het samenleven in de stad bevorderen.  

 

Het gericht aanpakken van de stedelijke uitdagingen in Brussel en het bepalen van de rol van VGC 

daarin zijn cruciaal voor de toekomst van onze stad. Stadspiratie vertrekt daarom van transversale 

stedelijke uitdagingen die een link hebben met de bevoegdheden van de VGC: 

- opgroeien in de stad 

- stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

- investeren in sociale mobiliteit en emancipatie  

 

 

 

1. Opgroeien in de stad 

 

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren in de stad alle kansen krijgen om zich te 

ontplooien, vanaf hun prilste kinderjaren tot aan de leeftijd dat ze volwassen zijn? Welke bijdrage kan 

de VGC leveren om de kansen van kinderen en jongeren in onze stad te versterken? En hoe kan de VGC 

meewerken aan een kindvriendelijke stad? 

 

Brusselse vergroening 

Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft, in vergelijking met de rest van het land, een opvallend 

jonge leeftijdsstructuur. En die verjonging van de Brusselse bevolking zet zich ook de komende jaren 

sterk door. De huidige en toekomstige generatie kinderen en jongeren een toekomstperspectief en 

kansen bieden: het is één van de belangrijkste Brusselse uitdagingen. De VGC beschouwt de 

‘vergroening’ van het Brusselse gewest als een bron van mogelijkheden en kansen, en niet als een 

handicap. 

 

‘Opgroeien in de stad’ gaat over de stad die aan kinderen en jongeren alle kansen moet geven om 

zich te ontplooien. Dit thema omvat de organisatie van voldoende en gedifferentieerde 

voorzieningen (het capaciteitsvraagstuk), het verbeteren van de kwaliteit ervan en het wegwerken 

van hindernissen die de ontplooiing in de weg staan. 

 

De rol van de VGC 

Welke rol kan de VGC hierin spelen? De leefwereld van de Brusselse kinderen en jongeren speelt zich 

af in verschillende domeinen waarvoor de VGC bevoegd is: onderwijs, kinderopvang, opleiding tot 

werk, sport en spel voor kinderen en jongeren, jeugdwelzijn en jeugdhulp. De kinderen van vandaag 

zijn de jongeren van morgen. Ook voor de jongeren zijn in de (nabije) toekomst grote inspanningen nodig 

om het voorzieningenaanbod te versterken. 
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Met het thema ‘opgroeien in de stad’ wil de VGC ook aandacht hebben voor het continue 

groeiproces dat kinderen en jongeren doormaken. De transitiefase van jeugd naar volwassenheid, met 

bijvoorbeeld de overgang van het onderwijs naar de arbeidsmarkt, is vaak bepalend voor de rest van 

iemands leven. Tot slot staat de VGC voor de uitdaging om ook het intergenerationeel werken te 

stimuleren, om verbindingen te creëren tussen de Brusselse jeugd en ouderen. 

 

Geïntegreerde aanpak en inspraak 

De uitdagingen situeren zich op verschillende vlakken en binnen verschillende VGC-beleidsdomeinen. De 

veelzijdige problematiek van deze brede leeftijdsgroep vereist een geïntegreerde aanpak en een sterke 

beleidsvisie om ook in de toekomst gericht het verschil te kunnen maken.  

 

Om nog meer te kunnen evolueren naar een gecoördineerd beleid als antwoord op de noden op het 

terrein is een gemeenschappelijke visievorming en daaraan gekoppelde geïntegreerde actie nodig: waar 

vinden en versterken de verschillende beleidssectoren die werken met kinderen en jongeren elkaar? 

En wat vinden kinderen en jongeren er zelf van, hoe kunnen zij betrokken worden bij het beleid?  

 

 

 

2. Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

 

Hoe kunnen stedelijke coalities - in hun ruime betekenis en op alle specifieke niveaus van de stad - een 

hefboom zijn voor vernieuwing en ontwikkeling in Brussel? Welke coalities kunnen de VGC en de vele 

actoren op het terrein aangaan om het beleid te versterken en de leefbaarheid van Brussel te 

vergroten? 

 

Knopen en netwerken 

Het thema ‘stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing’ gaat over stedelijk(e) netwerken in zijn 

ruime betekenis: de samenwerking tussen verschillende partners in de stad waar burgers, 

verenigingen, overheden en de bedrijfswereld elk hun rol opnemen. Ook netwerken tussen partners 

uit verschillende sectoren staan in dit thema centraal: hoe kunnen we knopen en verbindingen 

creëren tussen de diverse beleidssectoren – bij de overheid en op het terrein - en komen tot een 

meer geïntegreerd beleid? 

 

Met dit thema wil de VGC ook vernieuwende dynamieken die in de stad ontstaan verkennen. Samen 

met het werkveld wil ze bekijken hoe die groeien en wie erbij betrokken is. Hoe verhouden deze 

netwerken zich tot de overheid in de Brusselse samenleving en hoe kunnen zij een hefboom worden 

voor vernieuwing en verandering? 

 

Slimme verbindingen 

‘Stedelijke coalities’ omvatten zowel vormen van publiek-publieke als publiek-private samenwerking.  

Hoe kunnen de VGC en de vele actoren op het terrein stedelijke coalities of partnerschappen creëren 

op wijkniveau, gemeentelijk en gewestelijk niveau? Belangrijke vragen daarbij zijn: hoe kan de VGC 

‘slimme verbindingen’ maken met de verschillende partners en komen tot een versterkte 

samenwerking met de civiele samenleving? Hoe ontstaan coalities op wijkniveau, in een gemeente of 

in regionaal verband? En hoe kunnen Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen zich in hun wijk 

verankeren en zich verbinden met hun buurt? Hoe vertalen we het belang van het vraaggestuurde en 

vindplaatsgerichte werken naar de dagelijkse lokale praktijk? En hoe kan de VGC met haar 

voorzieningen de sociale cohesie in Brusselse buurten en wijken versterken? 

 

 



 

 6 

 

3. Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie 

 

Hoe kan iedereen in de stad voldoende en gelijke kansen krijgen, ongeacht leeftijd, geslacht, sociaal-

economische en etnisch-culturele achtergrond? Hoe kan de VGC de diverse bevolkingsgroepen in 

Brussel bereiken en de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen in de stad bevorderen? 

 

Verjonging en verkleuring 

Het samenleven in Brussel staat onder druk van grote socio-demografische uitdagingen. Alle analyses 

over Brussel bevestigen het: armoede in de stad rukt op, de etnisch-culturele diversiteit neemt toe.  

 

Ongeveer een derde van de Brusselaars heeft een vreemde nationaliteit. Veel anderen zijn Belg maar 

hebben een migratieachtergrond. Als gevolg van de stijgende buitenlandse migratie en een hoog 

geboortecijfer is Brussel een stad van verjonging en verkleuring.  

 

De voortschrijdende dualisering en de toenemende etnisch-culturele diversiteit van Brussel dwingen 

de VGC om haar beleid te herdenken en te veranderen. Alle lagen van de Brusselse bevolking moeten 

immers evenveel kansen (blijven) krijgen om gebruik te maken van het aanbod en van de 

dienstverlening. De sociaal-demografische transitie van Brussel gaat razendsnel, zo snel dat het 

herdenken van het beleid in functie van deze veranderingen een permanente opdracht is. 

 

Stedelijk burgerschap 

‘Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie’ gaat over de stad die aan iedereen voldoende en 

gelijke kansen biedt, jong en oud, man en vrouw. Het gaat over het bewerkstelligen van verandering 

van sociale positie en omvat deelaspecten als inburgering, het wegwerken van (kans)armoede of 

laaggeletterdheid.  

 

Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie veronderstelt ook het goed begeleiden van de sociale 

en demografische transitie in Brussel. Met oog voor stedelijk burgerschap en de betrokkenheid van 

burgers en het middenveld. Hoe realiseren we een grotere betrokkenheid van maatschappelijk 

kwetsbare groepen in de Brusselse samenleving? Hoe kan de VGC de diverse bevolkingsgroepen 

betrekken bij haar beleid? 

 

Superdiversiteit 

De verkleuring van de Brusselse bevolking en de internationalisering van de stedelijke ruimte 

brengen met zich mee dat heel wat diensten en voorzieningen zich moeten aanpassen aan de 

veranderende noden en behoeften. Zo worden Nederlandstalige (en Franstalige) scholen, 

speelpleinen, crèches en welzijnsorganisaties alsmaar meer bevolkt door een publiek dat in alle 

opzichten erg divers is.  

 

Hoe kunnen we leerkrachten, kindbegeleiders, animatoren, cultuur- en welzijnswerkers wapenen om 

zich te blijven aanpassen aan de veranderende omgeving en nieuwe maatschappelijke noden? Hoe 

kunnen de vele voorzieningen in de toekomst (nog) sterker inspelen op het veranderende 

doelpubliek? Wat is er nodig om te kunnen omgaan met de stedelijke ‘superdiversiteit’ van onze stad 

en wat zijn de ‘good practices’? 
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Deel 1 - Opzet en verloop 

 

De VGC organiseert een participatief traject, uitgespreid over enkele maanden, waarvan 

donderdag 25 oktober 2012 de eerste kennismakingsronde vormt. 

In enge zin is het traject gericht op de beleidsovereenkomst Stedenfonds III maar in bredere 

en algemenere zin tegelijk ook op het stedelijk beleid van de komende jaren. 

 

De deelnemers aan het startevenement krijgen vandaag de vraag om drie centrale thema’s 

uit te diepen: 

1) opgroeien in de stad 

2) stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

3) investeren in sociale mobiliteit en emancipatie 

 

Hun opdracht luidt: zoek uitdagingen, verband houdende met de bovenvermelde thema’s 

waarrond in de volgende stappen van het traject kan voort gewerkt worden.  

 

En die volgende stappen zijn om te beginnen een online ideeënbus, vanaf 12 november, die 

mee input en materiaal zal opleveren voor 3 thematische workshops (rond de drie thema’s) 

in de loop van december en januari. 

 

Al dat werk mondt dan in het voorjaar van 2013 uit in een Stadspiratie-slotmoment. 

 

 

De opdracht voor vandaag 

 

Tijdens twee gelijk verlopende interactieve werksessies formuleren de deelnemers 

uitdagingen voor de VGC om haar beleid vorm te geven. Ze behandelen op die manier twee 

van de drie hierboven opgesomde thema’s. 

 

Tijdens een eerste stap krijgen ze echter inspiratie 

aangereikt van twee referentiepersonen. Ze krijgen een 

getuigenis van een ervaringsdeskundige en een presentatie 

van het onderwerp door iemand met een academische 

achtergrond. 

 

De uitgenodigde sprekers zijn voor het thema Opgroeien in 

de stad Patrick Deboosere (VUB) en Luc Lamote (brede 

school Het Keerpunt, Antwerpen) en voor het thema 

Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

Benedikte Zitouni (FUSL) en Marije van den Berg (Stadslab 

Leiden, Nederland) en voor het thema Investeren in sociale 

mobiliteit en emancipatie Dirk Jacobs (ULB, FUSL) en Tom 

Meeuws (stedelijk bedrijf Samen Leven, Antwerpen). 

 

Na de presentaties zullen ze elkaar twee per twee bevragen 

over mogelijke uitdagingen. Ze vullen per uitdaging een Foto: Lander Loeckx 
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template in, waarna de subgroep (8 à 12 personen) met de hulp van een facilitator de 

uitdagingen clustert. Waar de tijd het toelaat volgt per thema nog een plenaire 

terugkoppeling, al dan niet met een korte feedback van de uitgenodigde experts. 

 

In het tweede deel van dit verslag – Resultaat - vindt u een naclustering van telkens twee 

sessies van een 5-tal subgroepen per thema. 

 

 

Het programma 

 

12u30-13u30 – Verwelkoming met een broodje 

 

13u30 – Verwelkoming door Bruno De Lille, Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit en 

Collegelid van de VGC (Minister Vanhengel was verontschuldigd). 

 

Overzicht van de werkzaamheden van de dag door Stef Steyaert van Levuur, het bureau dat 

instaat voor het ontwerp en de begeleiding van dit hele inspraaktraject. 

 

14u-17u10 – Werksessies 

 

Beide werksessies nemen een klein anderhalf uur in beslag, met tussenin een koffiepauze. 

 

17u10 – Korte evaluatie door Stef Steyaert en Marc Hongenaert van Levuur. 

 

Slotwoord door de leidend ambtenaar van de VGC, Eric Verrept, die de ongeveer 200 

deelnemers bedankt voor het geleverde werk. 

 

17u30 – Afsluitende receptie. 
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Deel 2 – Naclustering  

 

Per thema vindt u hieronder een naclustering van de door de deelnemers geformuleerde 

uitdaging: dat wil zeggen van zowel de templates van de deelnemers zelf als de 

“flappen”/flip charts van de facilitatoren. 

 

Onderstaande is m.a.w. een clustering/samenvatting van datgene dat op de templates werd 

geschreven en genoteerd stond op de “flappen”. 

 

De onderstaande lijst vertegenwoordigt 

de output van twee keer (per sessie) vijf 

subgroepen van zo’n 8 à 12 deelnemers. 

 

Quasi identieke uitdagingen zijn maar één 

keer opgenomen. Verwante voorstellen 

met enigszins afwijkende accenten of een 

andere invalshoek worden twee keer 

afzonderlijk vermeld. Het aantal bullets 

geeft een idee van het gewicht van de 

verschillende clusters. 

 

U zult merken dat bepaalde “uitdagingen” 

strikt genomen geen uitdagingen zijn 

maar vaststellingen, voorstellen, 

mogelijke oplossingen, etc. 

 

Meestal zullen ze via de nabespreking wel 

als uitdaging op de groepsflappen 

terechtgekomen zijn. We geven ze hier 

weer ‘as such’, zonder interpretatie of 

herformulering. 
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THEMA 1 – OPGROEIEN IN DE STAD 

 

 

Meer investeren om het recht op onderwijs voor iedereen te garanderen 

• Leerkrachten moeten meer bagage 

meekrijgen en ervaring opdoen met 

de (groot)stedelijke realiteit en 

diversiteit, zodat ze gemotiveerd en 

zonder vooroordelen hun job zo 

goed mogelijk kunnen uitoefenen. 

De lerarenopleiding moet werk 

maken van een “Brussels 

curriculum”. 

• Er moet een oplossing komen voor 

het capaciteitsprobleem 

(infrastructuur), niet alleen in het 

basisonderwijs. Meer scholen, daar waar ze nodig zijn. 

• Meer aandacht (in onderwijs, jeugdwerking) voor mensen met verstandelijke 

beperkingen. 

• Uitval en ongekwalificeerde uitstroom verminderen en jongeren motiveren voor de 

school (jeugdwerkloosheid en de bijbehorende verveling leiden tot criminaliteit) 

• Meer prioriteit voor taalonderricht. 

• Eén onderwijsbeleid voor Brussel, één net, geen concurrentie. 

• Meer samenwerking tussen secundair en volwassenenonderwijs. 

• Laat scholen en de jeugdsector van elkaar leren en ‘repareer’ in naschoolse en 

buitenschoolse trajecten wat op school fout is gegaan.  

• Meer doorstroming naar het hoger onderwijs van leerlingen met een 

vreemde/anderstalige origine. 

• Meer samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Sociale omkadering rond scholen 

(spijbelen, kinderen die geen eten bij hebben...). 

• We mogen creatiever omspringen met bepaalde starre procedures (diploma-

gelijkschakeling, taalattestering, proeftuinen Frans). Begeleiden van al het potentieel 

dat bij kinderen en jongeren aanwezig is. Ook kansen creëren voor jongeren zonder 

diploma. Meer en alternatieve vangnetten voor ongekwalificeerde uitstromers. 

• Ook brede scholen moeten nog altijd het kind(welzijn) centraal zetten. 

• Haal de creativiteit van de kunstenaar binnen in scholen en wijken. 

• De luisterende school. 

• De specificiteit van Brussel vraagt misschien ook om (gedeeltelijk) eigen eindtermen. 

Talenten van Brusselse jongeren, hun mondelinge taalvaardigheid, artistieke 

creativiteit worden vaak ondergewaardeerd. 

• Zorg voor een brede Brusselse eerste graad waar heel gedifferentieerd kan gewerkt 

worden. 

 

 

 

Foto: Lander Loeckx 
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Ouders zijn de eerste opvoeders 

• Er is nood aan sociale omkadering en “verplichte” opvoedingsondersteuning voor 

ouders. Ouderbetrokkenheid stimuleren. De voorbeeldfunctie van de ouders moet 

kunnen spelen. 

• Aanbod eerstelijnshulp voor ouders ontwikkelen. 

• Ontmoetingen van en met ouders organiseren, bijvoorbeeld rond gezonde voeding: 

samen gezond koken. 

• Tweerichtingscommunicatie tussen thuis en school. 

• Vanaf de geboorte screenen op “kansen”, om op 6 jaar met zo gelijk mogelijke 

kansen te starten. 

• Samen spelen, samen leren, zo veel mogelijk impulsen en ontwikkelingskansen 

bieden (informeel leren). 

• Ouders een beter beeld geven van kwaliteitsonderwijs en helpen een bewuste keuze 

te maken voor de juiste school/richting voor hun kind. 

• Huiswerkbegeleiding voor anderstaligen (waar de ouders die taak niet kunnen 

opnemen). 

• Werken aan taalstimulering in de huiselijke omgeving, met behoud van een positieve 

attitude ten opzichte van de thuistaal. 

• Bij ouders en kinderen een draagvlak creëren over huiswerk en het schoolse leer-

proces, studiekeuze, etc. 

• Scholen kunnen via de kinderen ook de ouders waarden meegeven (netheid...). 

 

 

De wijk als breed, sectoroverstijgend platform 

• Kinderen op wijkniveau aanspreken. Op een geïntegreerde manier (onderwijsaanbod, 

welzijn, cultuur) en met aandacht voor de diversiteit (meertaligheid). 

• Wijkactiviteiten organiseren en stimuleren, bij voorkeur door samenwerkings-

verbanden van verenigingen. 

• Activiteiten op vaste momenten, in een niet-schoolse context, begeleid (bv. door 

straathoekwerkers, ...). 

• Centrale punten (bv. brede scholen) creëren die toeleiden, doorverwijzen, het 

aanbod bekendmaken, doorstroming organiseren, transversaal en over de sectoren 

heen, daar is behoefte aan. 

• Er is nood aan scholen in de buurt, met oog voor de sociale mix. 

• Er is nood aan crèches in de buurt. 

• Creëren van (los aangestuurde), laagdrempelige netwerken gericht op ontmoeting 

• Inzetten op buurtopbouwwerk. 

• Ondersteunen van initiatieven op het terrein. Het beleid moet niet alles zelf 

aanreiken en organiseren. 

• Sociale controle versus anonimiteit. Een zekere ‘bemoeizucht’ is gezond: er zou bv. 

minder tolerantie moeten zijn voor huiselijk geweld tegen kinderen. 

• In wijken moeten nieuwkomers verwelkomd worden en op de hoogte worden 

gebracht van de ‘culturele codes’. 
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Vrije tijd is nuttige tijd 

• Kinderen moeten kind en jongeren jong kunnen zijn. Ze hebben te veel 

verplichtingen, zijn overbevraagd. Laat ze de ruimte om onbezonnen dingen te 

kunnen doen. 

• Structurele investeringen in het verenigingsleven zijn broodnodig 

• Letterlijk plaats voor kinderen creëren: aangepaste openbare ruimte die op een 

natuurlijke wijze deel uitmaakt van de buurt. We moeten daarbij vermijden dat alles 

te strak georganiseerd wordt . “Hangplaatsen” maar ook jeugdhuizen, repetitie-

lokalen, groen (zeker in bepaalde buurten) zijn broodnodig. Daarbij moeten we niet 

alleen nieuwe infrastructuren bouwen, we moeten ook openstellen wat er is. 

• Een aanbod (sportvereniging, jeugdbeweging, ateliers) voor allochtone kinderen, 

waar ze andere dan familiale/spelvaardigheden leren. Capaciteitsbevorderende of 

competentiebevorderende invulling van de vrije tijd. 

• Toegankelijk vrijetijdsaanbod, ook in financieel opzicht. Een prijsbeleid dat een 

sociale mix bevordert is erg belangrijk. 

• Jongeren hebben het recht om fouten te maken en daarvan te leren. Geen GAS-

boetes. 

 

 

City boom zorgt voor druk op het ruimtegebruik: plaats maken voor iedereen 

• Een groeiende bevolking moet plaats hebben om te wonen, te spelen, te sporten en 

te leren. Dat zal de creativiteit, het out-of-the-box-denken en kwaliteitsvolle archi-

tectuur vergen want tegelijkertijd mag ook niet alles volgebouwd geraken. 

• Op allerhande vlakken laat zich een capaciteitsgebrek voelen: in de kinderopvang, 

‘ontspanningsinfrastructuur,’ scholen, m.b.t. mobiliteit, speelstraten... 

• Ruimte delen kan een oplossing zijn. Ook het (tijdelijk) hergebruiken van leegstaande 

panden.  

• We moeten nadenken over nieuwe 

vormen van wonen en van samen-wonen. 

• Er is een tekort aan betaalbare woningen 

en dat maakt het moeilijk om een gezonde sociale 

mix te behouden in wijken. We mogen in Brussel 

geen getto’s of Parijse banlieues krijgen. 

• De overheid moet kaders creëren voor 

alternatieve samenlevings- en woonvormen, 

cohousing, ... met aandacht voor sociale cohesie. 

 

 

Geef de jongeren de ruimte om zelf mee vorm te geven aan hun stad 

• Weg met de repressieve stad. Responsabiliseren van jongeren, niet culpabiliseren. 

Laat de jeugd meewerken vanuit haar eigen beleving en identiteit. 

• Laat kinderen het beleid toetsen en evalueren. 

• Maak ook in de verenigingen plaats voor engagement van en door jongeren. 

• Ouderbetrokkenheid, wijkbetrokkenheid, leerkrachtenbetrokkenheid maar ook 

jongerenbetrokkenheid zelf verdient de volle aandacht. 

• Creëer een jongerenloket zodat de informatie beter kan doorsijpelen. 

 

Foto: Lander Loeckx 
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Kruisbestuivingen tussen gemeenschappen/culturen tot stand brengen 

• Vertrouwen tussen gemeenschappen stimuleren, elkaar tegemoet durven treden, 

van elkaar durven leren zonder zich bedreigd te voelen in zijn eigenheid. 

• Allochtone gezinnen gaan niet buiten hun wijk, hebben het moeilijk om een (kleine) 

Belgische winkel binnen te stappen. 

• Nederlandstaligen, Franstaligen en anderstaligen delen allemaal dezelfde stad. Ook 

de VGC moet die context erkennen en hiermee werken. Inzetten op meertaligheid is 

nodig, maar vertrekkend rond één focustaal. 

• Stimuleren van tweetalige/meertalige initiatieven is nodig. Anderzijds kan meertalig-

heid op zijn beurt weer een nieuwe eis, drempel... worden, dus wel omzichtig mee 

omspringen. 

 

Kinderen moeten zich zelfstandig kunnen verplaatsen 

• Veilig fietsen in een leefbare, toegankelijke, en bereikbare stad. 

• Veilige routes voor kinderen om te geraken waar ze moeten zijn. 

• Zachtere mobiliteit aanmoedigen. 

 

En verder: 

- Meer transversaal werken op het niveau van de VGC (cultuur, jeugd, onderwijs). 

- Een gezamenlijke visie, een coherente aanpak van veel problemen is noodzakelijk. 

- Studenten activeren om uit hun milieu te treden en meer te participeren aan het 

Brusselse aanbod. 

- Jeugdwerkloosheid verminderen door meer uit het potentieel van de jongeren te 

halen. 

- Alle sectoren laten samenwerken aan een stad die uitnodigt om er te blijven. 

- Meten is maar een beperkt weten. Geluksgevoel valt niet te berekenen. 

- En misschien bijna te evident om nog te vermelden: (gekleurde) kinderarmoede 

prioritair bestrijden. 
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THEMA 2 - STEDELIJKE COALITIES ALS HEFBOOM VOOR VERNIEUWING 

 

 

Nieuwe (en onverwachte) bruggen bouwen, initiatieven samenbrengen 

• Formele en informele bruggen tussen talen, werkterreinen, competenties, bevoegd-

heden (werk & welzijn), sociale 

klassen, levensbeschouwelijke 

groepen,... rond gemeenschap-

pelijke projecten stimuleren. 

Anders valt Brussel uit elkaar. Er 

zijn wat dat betreft goede 

voorbeelden in het buitenland 

(bv. Nantes) waar veel bruggen / 

netwerken worden gebouwd. 

• Intergemeentelijke 

samenwerking stimuleren 

(Autoloze zondag, Festival 

Canal). 

• Bestaande experimenten en initiatieven (bijvoorbeeld projecten in het kader van de 

Gouden Ketjes) van nabij volgen om te zien wat ze op andere terreinen kunnen bete-

kenen. 

• Ambtenaren in partnerschap projecten laten uitwerken. 

• Samenwerking, niet alleen binnen de VGC-bevoegdheden, maar ook tussen de 

gemeenschappen en gewesten onderling, bijvoorbeeld tussen Nederlands- en Frans-

talige scholen, op het vlak van cultuur (KunstenFestivaldesArts, Brussels Kunsten-

overleg), etc. De scheiding NL/FR correspondeert niet meer met de Brusselse socio-

logische realiteit. De realiteit van de stad is meertalig, niet die van een Vlaamse 

enclave. 

• Het kan veel interessanter zijn om te werken vanuit de inhoud en vanuit thema’s die 

mensen binden over taal- en andere grenzen heen: cultuur, sport, onderwijs, arbeids-

markt, mobiliteit (fietsvriendelijke gemeente), ... 

• Laat ook tussen de diverse beleidsorganen meer flexibele coalities tot stand komen 

en bouw mee interactie in binnen de beleidscyclus (voorafgaand bij inspraak en 

consultatie, tijdens de uitvoering van beleidsacties en achteraf bij de evaluatie). 

• Tweetaligheid en meertaligheid in Brussel waarderen en stimuleren, bij personen én 

instellingen. 

• We moeten afstappen van de beleidsdomeinen met hun vakjes en resoluut gaan voor 

een integrale aanpak, te beginnen met de meest voor de hand liggende kruis-

verbindingen. 

• Benoem brugpersonen en voorzie de nodige tools. Ruimte wil ook zeggen middelen 

en mensen vrijmaken om hier in te investeren. 

• Het criterium “Vlaams” mag geen handicap zijn voor het vormen van coalities in de 

stad. 

• Versterk uw buren, collega’s (in de ambtenarij), vul ze aan, zonder te gaan over-

lappen. 

Foto: Lander Loeckx 
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Foto: Lander Loeckx 

• Onderwijsinstellingen verbinden met hun buurt. 

• Niet te veel publieken: jongeren, senioren, minderheden zijn allemaal Brusselaars. 

• De lappen van het Brusselse deken beter aan elkaar naaien. 

 

 

 

Geef verantwoordelijkheid en faciliteer initiatieven van onderuit, vanuit de wijken 

• Geef burgers medeverantwoordelijkheid op het niveau van hun buurt, wijk... 

• Wijkcontracten vormen een vehikel voor stedelijke coalities waar nog meer uit-

gehaald kan worden door de verschillende spelers. 

• Heb oog voor de continuïteit van de initiatieven in de stad. Spontaan ontstane 

coalities moeten zich kunnen aanpassen aan technische, sociale... wijzigingen. 

• Laat mensen die coalities vormen effectief fungeren als hefboom voor verandering 

en vernieuwing. 

•  Individuele acties van organisaties laten verbreden tot een gemeenschappelijk 

proces. 

• Koppel moeilijke sociaal-economische thema’s (onrechtvaardigheid, discriminatie, 

werkloosheid) en maatschappelijke problemen aan leuke, positieve interventies in de 

stad. 

• Meer inzetten op netwerken die bestaan (verenigingen waar armen het woord 

nemen) en op overlevingsstrategieën die ontstaan (kraakpanden). 

•  Het zou mooi zijn om de expertise van allerhande organisaties te integreren in 

onderwijsprojecten om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de snel 

groeiende jonge bevolking te verhogen. 

• Er moeten structuren komen om lokale initiatieven te laten doordringen tot bij de 

overkoepelende overheidsniveaus. 

• Breng het individu naar het initiatief en het initiatief naar het individu. 

• Meer inzetten op vrijwilligerswerk. 

• Wijkwerking: meer gebruik maken van lokale potentialiteit. 

• Vertrekken van het potentieel van het middenveld en van de eerste lijn. 

• Kleine ideeën laten groeien in en tot duurzame organisaties. 

 

 

De instellingen ondergeschikt maken aan de mensen 

• Een kind in de problemen mag niet voelen 

welke muren wij tussen onze instellingen 

hebben. 

• We kunnen veel meer deuren openzetten 

voor thuislozen, sans-papiers, jongeren uit 

de “verloren generatie”: inclusiviteit! 

• In Brussel zijn er te veel mandatarissen, 

terwijl er meer aandacht nodig is voor de 

noden van de mensen. 

• Onze samenleving kan beter uitkijken om 

talent op te merken en problemen op tijd 

te detecteren. 
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• Het beleid moet de zwakkere doelgroepen zien mee te krijgen. 

• Laat onze city-marketing minstens ook de sociale kant belichten en niet alleen archi-

tectuur, toerisme. 

• De 19 gemeenten zijn een anomalie. Bestuurlijke vereenvoudiging van het gewest is 

een dringende noodzaak. 

• Weg van de betutteling: vertrek vanuit de reële behoeften van de bewoners en van 

de verschillende doelgroepen. 

• Meer vertrekken vanuit de realiteit en de mensen in de stad, en niet vanuit bevoegd-

heden. 

• Het werkveld weer bij de mensen brengen. 

 

 

Inventariseer, analyseer, leer 

• Er moet een volledige “foto” komen van alle aanwezige dynamieken in  de stad. 

• Het beleid moet leren van voorbeelden uit het werkveld. 

• De VGC en het werkveld moeten hun expertise delen en elkaar zo versterken. 

• Er kan nog veel interessant onderzoek en studiewerk gebeuren. 

• Leren van en communiceren over interessante processen en dynamieken in de stad. 

• De bureaus verlaten, de straat opgaan. Frontlijnwerker worden. In de wijken gaan, 

tussen de mensen, vragen stellen, luisteren en van daaruit met hen naar effectieve 

actie toewerken. 

• Bottom-up is oké, maar tegelijkertijd het overzicht behouden om te vermijden dat 

vraag en aanbod elkaar niet vinden. 

• Ken de relevante actoren en breng ze samen. 

• Kennis opdoen en good practices uitwisselen, zonder uniformisering te bevorderen. 

• Organiseer “sociale hoorzittingen” om bijvoorbeeld de oorzaken van rellen bloot te 

leggen en om de (ook verborgen) armoede in kaart te brengen. 

• Blijf niet zitten wachten in je loket/op je bureau maar ga de straat op. 

• Brussel als laboratorium, een stadslab van VGC-ambtenaren. Haal de ambtenaar uit 

zijn ‘kot’. 

• Leer niet-oordelend maar verbindend luisteren. 

 

 

Laat spontaniteit en experiment(er)en toe ... om creatievere oplossingen te vinden  

• Niet alleen naar de resultaten kijken, ook het proces kan waardevol zijn. 

• Spontane initiatieven van onderuit bieden kansen die gestuurde ingrepen van boven-

af missen. 

• Laat spontaniteit toe: ‘just do it, just let it happen’. Inhoud activeert: dus meer doen! 

• Stel je ontvankelijk op voor ideeën. 

• Goesting is soms belangrijker dan een goed dossier: detecteer en ondersteun dat 

soort projecten die spontaan groeit vanuit de buik van de stad. 

• Als beleid buiten de lijntjes durven kleuren. Buiten de kaders durven denken. 

• Durf over het muurtje kijken. Durf verschillende petjes op te zetten en ermee te 

spelen. 
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Echte participatie laat mensen mee dromen en bouwen 

• Laat burgers mee een toekomstvisie voor Brussel ontwikkelen. 

• Zorg voor een representatief staal van de bevolking. En geloof erin: geen excuus-

participatie voor de etalage van de goede bedoelingen. 

• Laat mensen trots zijn op hun stad.  

• Inspraak en participatie creëren ook draagvlak voor het gevoerde beleid. 

• Zet zelf de stap. Begin in je eigen leefomgeving, vanuit je buikgevoel. 

 

 

Ontmoeten moet, netwerken werken 

• Biedt plaatsen aan waar nest- en netwerkfuncties tot stand kunnen komen. 

• De centra voor basiseducatie vormen een interessante spil om brede netwerken op 

te bouwen en mensen naar andere partners te verwijzen. Ouderwerkingen kunnen 

ook ouders toeleiden naar CBE’s. 

• Interculturaliteit stimuleren. 

• Organiseer en financier netwerken, voor meer resultaat en minder overlap en 

versnippering. Breng mensen van verschillende expertise samen (architecten, 

opbouwwerkers, ...). 

 

 

Open ruimte voor ontmoeting 

• Gemeenschapscentra moeten meer functioneren als 

open huizen en bezocht worden door alle 

bevolkingsgroepen, die er elkaar kunnen leren 

kennen. 

• Er zijn meer laagdrempelige ontmoetingsplaatsen 

nodig voor de verschillende bevolkingsgroepen. 

• Dergelijke ruimte voor ontmoeting aanbieden is ook 

een kwestie van de groei van de stad beheersen. 

• Structureel delen van ruimte en infrastructuur, zowel 

lokaal als bovenlokaal. 

• Er zijn nog veel mogelijkheden om de openbare 

ruimte beter te benutten en te “ontginnen” (mobiele 

terrassen). 

 

 

Kunst als medicijn 

• Street art kansen en ruimte geven creëert een positieve sfeer, geeft stadskankers een 

ander aangezicht en laat de inwoners verbaasd blijven over hun stad. 

• Breng kunst in de openbare ruimte. 

• Oppikken van (artistiek) talent binnen de thuislozensector. 

 

 

De plaats voor coalities is de (brede) school 

• Kinderen – ouders – organisaties – verenigingen. 

• Meer Brusselse leerkrachten zou helpen om een sterkere band tussen school en 

buurt tot stand te brengen. 

Foto: Lander Loeckx 
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• De vele ongekwalificeerde schoolverlaters vragen om een betere samenwerking 

tussen scholen en ondernemingen. 

 

 

Wees trots op de stad en draag die trots ook uit 

• Brussel mag zich naar de centrumsteden opwerpen als een expert in grootstedelijk-

heid. VGC-medewerkers mogen meer als ambassadeur optreden van al het positieve 

dat in de stad gebeurt. 

• Laat de vele pendelaars connecteren en een band opbouwen met de stad. 

 

 

En verder 

- De coalitie tussen Vlaanderen en de Brusselse Vlamingen is belangrijk. Ook deze 

tussen Brussel, de Vlaamse steden, en de Brusselse rand. 

- Bevrijd de ambtenaar (van de politiek) in die zin dat hij ook een burger is met een 

eigen mening en kennis van Brussel. 

- Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bedrijven moeten hun verantwoordelijk-

heid nemen in de stad, wijk... Daar waar ze gevestigd zijn. 

- Welkomstevenement organiseren voor nieuwe inwoners in de stad 

- De VGC kan beter op een andere manier subsidiëren. Op langere termijn, flexibeler, 

lokaal, breder, kleinschaliger, intersectorieel, transversaal... 

- Stedelijke competenties als eindterm in het onderwijs. Maar ook: stadskinderen 

leren omgaan met natuur. 

- Het imago van Brussel is een uitdaging op zich. Politie, hulpdiensten, uw sirene kan 

ons imago schaden (onveiligheidsgevoel). 

- Respect voor elkaar door transparante regels consequent toe te passen. 

- Voorzie een rol voor de haven. 

- Brussel moet weer meer woon- dan werkplaats worden. 

- Beter openbaar vervoer is nodig om bepaalde delen van Brussel te ontsluiten. 

- Het project ‘Europa’ verkopen aan de Brusselaars. 

 

 

Foto: Lander Loeckx 
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THEMA 3 – INVESTEREN IN SOCIALE MOBILITEIT EN EMANCIPATIE 
 

 

Breder werken en versterken van de onderlinge samenwerking 

• Wederzijdse verstandhouding en betrokkenheid tussen groepen versterken (weefsel 

versterken). 

• Meer overleg, informatie-uitwisseling, samenwerking en geïntegreerd beleid tussen 

de Brusselse overheden (VGC, Cocof, gemeenten) creëren. 

• Het beleid opentrekken, organisatieoverstijgend denken en werken, over sectoren 

heen en ook in die zin subsidiëren, evalueren, etc.... 

• De brede school moet echt breed zijn (verenigingen, speelpleinen, ouders, wijk). 

Minstens welzijn en onderwijs moeten er samenkomen. Meer brede, open scholen in 

fragiele wijken creëren. 

• Er is een duidelijke behoefte aan meer taalgemengde initiatieven. Vasthouden aan 

eentaligheid getuigt van een gebrek aan realiteitszin, de communautaire angel moet 

eruit. 

• Investeren in bruggen tussen sectoren, talen, mensen, zuilen... Mensen en steden 

zijn immers gehelen die niet in vakjes te persen vallen. Zeker in de 

armoedebestrijding is een geïntegreerde aanpak nodig. 

• Beleid mag niet stoppen aan de grens. 

• Op het terrein is er de facto samenwerking met Franstaligen. Het beleid moet daarin 

gewoon volgen. Tweetaligheid/meertaligheid moet de norm worden want meertalig-

heid zal de realiteit blijven. 

• Een vergaande administratieve vereenvoudiging zou het werk flink vergemakkelijken. 

• Een belangrijke en noodzakelijke samenwerking is die tussen ruimtelijke planning en 

sociale planning. 

• Diversiteit is de realiteit en moet ook in de VGC-werking tot uiting komen. Dat gaat 

om meer dan taal. De VGC bereikt nu te veel de blanke middenklasse. 

• De VGC moet investeren in samenwerkingsverbanden, ook maar niet alleen in de 

stenen. Die beschikbare infrastructuur moet een breed, multifunctioneel gebruik 

kennen. 

• Doorgeven van kennis, horizontaal, maar ook doorheen de tijd, wat de continuïteit 

ten goede komt en voorkomt dat kennis verloren gaat. Iedereen is ervarings-

deskundige. 

• Regelgeving van verschillende overheden (gewest, gemeenschappen) beter op elkaar 

afstemmen. 

 

 

De kolossale uitdaging van de (jeugd)werkloosheid 

• Ongekwalificeerde uitstroom van jongeren met een slechte werkattitude, zonder 

voorbeelden, zonder netwerk, zonder zelfvertrouwen. 

• Werken is met wonen en leren/weten een van de belangrijke emancipatorische 

hefbomen. Werk werkt per definitie emanciperend. 

• Meer samenwerking tussen het onderwijs en beroepsleven (bijvoorbeeld door het 

aanbieden van aangepaste stageplaatsen). 

• Eerste werkervaring via vrijwilligerswerk. 
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• Korter traject naar een job: combinatie van stage, opleiding, taalondersteuning. 

• We hebben een waarderende aanpak nodig, waarbij we op zoek gaan naar het 

potentieel, de dromen, de passie van iedereen en van daaruit mensen activeren. Dit 

gaat verder dan opleiding en vorming. 

• Valoriseren van elders verworven competenties (diploma-erkenning, competentie-

management, ervaring valoriseren). 

• In afwachting van werk moeten jongeren zich ook op een zinvolle manier kunnen 

bezighouden. Dus moeten we investeren in een aanbod en in infrastructuur, lokalen, 

skateparken...  

• De negatieve spiraal ombuigen door jongeren langdurig te begeleiden naar en tijdens 

een job en de werkgever daar bij te betrekken. 

• Blijven proberen om niet-bereikbare jongeren toch te bereiken. 

 

 

Onderwijs en opleiding 

• Meer Brusselse leerkrachten (die de context kennen), meer buurtbetrokkenheid bij 

leerkrachten, meer leerkrachten van allochtone afkomst. Investeren in hun opleiding 

en ook sociale werkers opleiden die voeling hebben met de stad. Stimuleer de pende-

lende professional om Brussel ook als woonstad te zien. 

• Investeren in een kwaliteitsvol onderwijs om het watervalsysteem en vooral de 

ongekwalificeerde uitstroom tegen te gaan, die een gevolg is van een gebrek aan 

verantwoordelijkheidszin bij de jongeren én bij de scholen. 

• Vorming aan allochtone vzw’s en verenigingen. 

• Diplomaplicht in plaats van leerplicht. 

• Levenscompetenties naast arbeidsmarktgerichte competenties.  

• We hebben absoluut meer scholen nodig. Die inhaalbeweging gebeurt best in samen-

werking met de Franstaligen en met het Gewest, als een stap naar een Brussels 

meertalig onderwijssysteem. 

• Tegelijk moeten we natuurlijk ook investeren in menselijk kapitaal en niet alleen in 

stenen. 

• Het onderwijs moet ook andere vaardigheden bijbrengen: ondernemingszin, partici-

patie, creativiteit... 

• Mensen taalvaardiger maken werkt uiterst emanciperend 

• De brede of de breder-dan-brede school moet ook helpen om breed te leren. We 

moeten nadenken over het optimaliseren van de output van onze scholen. 

• Het onderwijs moet zich meer aanpassen aan de lerende en niet alleen de lerende 

aan het onderwijs. Naar een flexibel en gediversifieerd onderwijs op maat. 

• Meer inzetten op preventie (in onderwijs, hulpverlening...) 

• Hoe kunnen scholen zorgen voor een sociale mix waarin leerlingen vertrouwd raken 

met en kennis verwerven van andere culturen waardoor ouders een netwerk kunnen 

uitbouwen? 

 

 

Openheid vergroten, muren en drempels wegnemen, ontmoeten organiseren 

• Mensen in contact laten komen, groepsidentiteit laten opbouwen. 

• Drempels verlagen om tot verenigingen toe te treden (sport, muziek...). 

• Inzetten op het informele. 
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• De toegankelijkheid van initiatieven verhogen door de “juiste” methoden voor de 

juiste groepen te hanteren en door een aangepaste communicatie/taal. 

• Nieuwe, creatieve manieren vinden om mensen te betrekken, om participatie te 

verhogen (ouders, op school). 

• (Brede) scholen zijn de ideale plaatsen om ontmoetingskansen te creëren en om tot 

sterke samenwerkingskernen te komen, maar ze zijn niet de enige. 

• Ook sportclubs kunnen waardevolle ontmoetingsplaatsen zijn, en dit zelfs over de 

taalgrenzen heen. Sport geeft mensen met een diverse achtergrond een 

gemeenschappelijk doel. 

• Schoolgebouwen en andere ruimten open-

breken/openstellen voor mensen die er 

samen iets willen doen, voor de buurten. 

• Investeren in clubs en clublokalen: meer 

investeren in bonding, dan in bridging. 

• Buurtwerkingen, wijkcomités moeten struc-

tureel gesubsidieerd worden en niet zoals 

nu op ad-hoc-/projectbasis. 

• Netwerken van en voor jongeren 

versterken. 

• Alle vormen van apartheid in de stad tegen-

gaan. 

• De VGC moet zoeken naar manieren om 

initiatieven te kunnen nemen die niet strikt 

tot haar bevoegdheden behoren maar te 

belangrijk zijn om alleen aan anderen over 

te laten. 

•  Ook de (podium)kunstensector moet zijn 

deuren open zetten, naar buiten treden en 

een breder publiek opzoeken. 

 

 

Een gastvrije stad voor iedereen. Investeren in kansengroepen  

• Sociaal-economisch minder sterke groepen moeten even welkom zijn als de rijkere 

Europese inwijkelingen. 

• Daklozen opvangen. 

• De stad aantrekkelijk maken voor alle generaties. Ook senioren moeten kunnen 

blijven wonen en vertoeven in de stad.  

• Nieuwkomers informeren. Een gemeenschappelijk onthaal- en inburgeringsbeleid 

zou een goede zaak zijn. 

• Meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

•  We moeten iets doen aan de toenemende (verborgen) armoede. Bv. oudere mensen 

die geïsoleerd leven, werkende mensen in een omniostatuut. 

• Zoeken naar manieren om illegalen, asielzoekers, geïsoleerde senioren en andere 

mensen in de marge weerbaarder en assertiever te maken en te laten participeren 

(in hun wijk). 

• Nieuwe, kleinschalige initiatieven in de sociale economie kunnen voor veel mensen 

het verschil maken. 

Foto: Lander Loeckx 
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• Outreachend werken: mensen bereiken waar ze sowieso komen. 

• De diversiteit van de stad moet meer weerspiegeld worden in onderwijs, bij de 

politie, bij de VGC. Een diversiteitsbeleid voor de VGC (ook op verantwoordelijke 

functies).  

• Mattheuseffect bestrijden: wie de meeste behoeften heeft, wordt vaak nog het 

slechtst bereikt (cultuurwaardebons, bibliotheekbezoek). 

•  Naar een echt Brussels armoedebestrijdingsplan met een echte armoedetoets voor 

het VGC-beleid. 

• Overbrug de digitale kloof, en algemener: laat mediagebruik zijn emancipatorische 

kracht bewijzen. 

• Geef senioren meer ontmoetingskansen door ze hun vrees voor andere gemeen-

schappen te helpen overwinnen. 

 

 

Bottom-up werken 

• Beleid op maat van de mensen, in plaats van op maat van de organisatie/structuur 

van de overheid. 

• Burgers en kansengroepen allerlei (mensen in armoede, binnenshuis werkende 

moeders) empoweren en betrekken. Maximaal ondersteunen van zelfredzaamheid. 

• Niet alleen het middenveld bevragen maar burgerparticipatie op maat rond het 

beleid (lokaal en bovenlokaal). 

• We moeten onbevooroordeeld luisteren naar de sleutelfiguren van andere culturen, 

groepen en gemeenschappen. 

• Een flexibel beleid kan leven met variatie die van onderuit komt en die niet onmid-

dellijk in een keurslijf wordt geplaatst. Laat verschillende oplossingen naast elkaar 

bestaan, laat experimenten plaatsvinden, laat de mensen eigenaar van hun wijk zijn.  

• Laat rolmodellen boven water komen. 

• Luisteren naar de groepen die zich willen emanciperen en naar initiatieven die dit 

ernstig ondersteunen. 

• Goede praktijken (rond 

interculturalisering) valoriseren, 

bijvoorbeeld door een “leerroute” in 

samenwerking met de hogescholen op te 

starten. Benoem voorbeeldfiguren en 

ambassadeurs. Waardeer een positief 

chauvinisme. 

• Jongeren als actor in het jeugdwerk 

erkennen, participerend en niet louter 

consumerend. 

 

 

Manieren vinden om met de demografische druk om te gaan 

•  De toenemende densiteit zorgt voor problemen: stress, agressie, racisme 

• De groeiende en vergrijzende bevolking vraagt om een aanpak van het 

mobiliteitsprobleem (veiliger openbaar vervoer) 

• Negatieve beeldvorming over de transitwijken, hoewel die mobiliteit ook een 

hefboom voor deze mensen is of kan zijn. 

Foto: Lander Loeckx 
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• De demografische evolutie creëert ook minder zichtbare groepen die we ook moeten 

bereiken. 

• Meer initiatieven voor de grote en snel groeiende groep ouderen. 

• Positief leren omgaan met etnische en culturele diversiteit. 

• Onveiligheidsgevoel bij niet-Brusselse studenten wegwerken. 

 

 

De kinderen opvangen in een dichter netwerk 

•  Vrijetijdswerking, netwerken op verschillende vlakken stimuleren. 

• Investeren in meer opvangplaatsen. 

• Zorgen voor meer uitwisselingen en netwerking tussen al wie met kinderen werkt. 

• Van plaatsen voor kinderopvang en consultatiebureaus heuse ontmoetingsplaatsen 

maken. 

• Ook de brede school heeft een functie in het zinvol bezighouden van kinderen buiten 

de schooluren (voor- en naschoolse opvang). 

 

En verder: 

- Sociale mobiliteit versterken door fysieke mobiliteit te veranderen. Bv. routes 

creëren die over het kanaal gaan. 

- Een evenwicht vinden in de flexibiliteit die getoond moet worden om 

vrouwen/meisjes uit bepaalde gemeenschappen te bereiken. 

- Organiseer een “succesmarkt” waar de ingrediënten te koop zijn die in een wijk, 

organisatie... gewerkt hebben. 

- Niet meteen een VGC-bevoegdheid maar belangrijk: meer Brusselaars in het politie-

korps! 

- Straathoekwerk om bij mensen binnen te geraken! 



 

 26 



 

 27 

 

Bevragings- en inspraaktraject  

Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Workshop 1 – Opgroeien in de stad 
 

 

Bronks, Brussel 

dinsdag 4 december 2012 



 

 28 

Inhoud 

 

 

 

Inhoud.......................................................................................................................................27 

 

Workshop 1 – Het verloop .................................................................................... ………………..29 

In het geheel van het bevragings- en inspraaktraject van de VGC ..............................29 

Twee voorafgaande reflecties ......................................................................................30 

De werkwijze ................................................................................................................31 

De uitdagingen..............................................................................................................32 

De template ..................................................................................................................33 

 

Workshop 1 - De resultaten .....................................................................................................34 

Samenvattend...............................................................................................................34 

De fiches per uitdaging.................................................................................................37 

Uitdaging 1........................................................................................................37 

Uitdaging 2........................................................................................................40 

Uitdaging 3........................................................................................................43 

Uitdaging 4........................................................................................................45 

Uitdaging 5........................................................................................................46 

Uitdaging 6........................................................................................................48 

Uitdaging 7........................................................................................................51 

Uitdaging 8........................................................................................................54 

Uitdaging 9........................................................................................................57 

Uitdaging 10......................................................................................................60 

Uitdaging 11......................................................................................................61 

Uitdaging 12......................................................................................................63 

 



 

 29 

Workshop 1 – Het verloop  

In het geheel van het bevragings- en inspraaktraject van de VGC 

 

De VGC organiseert een inspraaktraject, Stadspiratie, dat met de eerste workshop op 

kruissnelheid komt. Op donderdag 25 oktober 2012 vond een startmoment plaats, waarop 

de workshops van december en januari voortbouwen. 

Het startmoment leverde een lijst van uitdagingen op rond drie centrale thema’s, die ook 

het onderwerp zijn van de drie geplande workshops: 

1) opgroeien in de stad 

2) investeren in sociale mobiliteit en emancipatie 

3) stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

 

Op de website www.stadspiratie.be/idee loopt ondertussen een digitale ideeënbus waar 

ieder die dat wil haar of zijn inspiratie kwijt kan. 

 

Met de resultaten van het startmoment en de input van de ideeënbus gaan de deelnemers 

vandaag en in de komende twee sessies op zoek naar mogelijke oplossingen, campagnes, 

initiatieven.  

 

Na de twee resterende workshops 

van dinsdag 18 december en 

donderdag 10 januari 2013 gaat de 

reflectiegroep Stedelijk Beleid onder 

begeleiding van Levuur aan de slag 

met de verslagen van de workshops 

en de input van de sectorale 

adviesraden, die eveneens bevraagd 

werden naar aanleiding van een 

nieuw Stedenfondsprogramma.  

 

Doel is te komen tot enkele 

aanbevelingen gericht aan het 

College van de VGC. 
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Twee voorafgaande reflecties 

 

Na de verwelkoming door Pieter Van Camp van de cel Stedelijk Beleid VGC en een overzicht 

van het verloop van de avond door Stef Steyaert van Levuur laten twee deelnemers bij wijze 

van inspirerende opwarmer hun licht schijnen over enkele uitdagingen. 

 

Mark Trullemans, coördinator van het Territoriaal Pact voor Werk en voorzitter van de 

reflectiegroep Stedelijk Beleid moet voor zijn directe inspiratie niet verder dan de krant van 

vandaag. Het jaarboek armoede is uit en de kloof tussen arm en rijk blijkt almaar groter te 

worden. Het armoederisico bij onze Brusselse migranten is stukken groter dan in alle andere 

Europese steden. Een derde van de kinderen groeit op in armoede. Niemand die het slechter 

doet, zoals blijkt uit een OESO-rapport. De jeugdwerkloosheid loopt uit de hand. “Tikkende 

tijdbom” is hier niet zomaar een cliché. Daarom nog twee cijfers: 15.498 jongeren zijn 

werkzoekend en er zijn 1.732 jobs, volgens de recentste cijfers van eind november. 

 

Gevraagd naar oplossingen 

volgt doorgaans een algemene 

stilte. Niemand weet het. 

Werkgevers verwijzen 

krampachtig naar de 

dooddoener van altijd: het 

onderwijs, de opvoeding, 

attitudes... Daarom zou Mark 

Trullemans wel eens de 

oefening willen doen met 

werkgevers die voor één keer 

niets over het onderwijs mogen 

zeggen. 

 

De jongeren worden nochtans 

strak begeleid en opgevolgd. 

Boeiend zou ook zijn om 

werklozen en werkgevers samen te zetten met de opdracht niet te stoppen vóór iedereen 

werk heeft. 

 

Uit de suggesties van zijn Turkse stagiair haalt Mark Trullemans ook nog de suggestie om een 

film te maken over rolmodellen: “A”, een persoon die niet studeerde en van een 

minimumuitkering leeft, met niets in orde is, veel slaapt en daarbuiten depressief van de ene 

interimopdracht in de andere rolt en “B”, een persoon die wel studeerde, op kot zat, 

vrienden heeft, gemotiveerd is, al een stukje van de wereld zag... 

Ook investeren we veel in stenen en in maatschappelijke dienstverlening - en dat is nodig - 

maar de beroepskrachten worden oud, raken op, bv. in het onderwijs en in de kinderopvang. 

Leg je oor te luisteren in de (hoge)scholen: niemand wil in Brussel komen werken. 
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“Gelijke kansen voor iedereen op zes jaar” zou eigenlijk geen uitdaging maar een evidentie 

moeten zijn. Dat dit nu kennelijk niet zo is, is erg. Ook hier ziet Trullemans mogelijkheden 

voor boeiende experimenten. Lanceer eens een project zonder geld over hoe omgaan met 

kinderopvang, kleuteronderwijs, gelijke kansen... Dat zal de betrokkenen verplichten, ook de 

Franstaligen, om daadwerkelijk samen te werken. Dat zal knowhow doen bovendrijven die 

we nu niet aanspreken. Want wat zal er gebeuren als het zover is? “On se démerde...” 

Centraal moeten de rechten van het kind staan. 

 

Naar het voorbeeld van de maaltijdcheques zouden we ook kunnen denken aan iets als 

“maatschappijcheques”, om het advies en de ondersteuning van een jurist of een andere 

professional in te huren. 

 

Een laatste denkpiste om ouders te betrekken en draagvlak te creëren zou kunnen zijn om 

niet alleen de kinderen maar ook de ouders een puntenrapport te geven: kijken ze de 

agenda na, helpen ze bij het huiswerk, is hun kind “in orde”... 

Twee woorden bij wijze van aanmoedigende uitsmijter: heb ambitie en heb vertrouwen! 

 

Lieven Monserez, directeur van Groep Intro, voorzitter van de jeugdraad en lid van de 

reflectiegroep Stedelijk Beleid begint met twee bekentenissen. Hij heeft de opdracht wat 

verdraaid en is uitgegaan van zijn eigen uitdagingen, en hij is zelf niet in de stad opgegroeid. 

Ervaringsdeskundige is hij intussen wel met drie kinderen al een tiental jaar. 

 

Zijn drie uitdagingen zijn: 

1. verwondering: bij alles en nog wat de juiste vraag 

stellen, net als kinderen doorvragen naar het 

waarom 

2. creativiteit: buiten de lijntjes kleuren, ruim durven 

denken en niet alleen vanuit het bestaande en 

bekende 

3. loskomen van: een perspectiefwissel die je met 

andere ogen of de ogen van de andere doet kijken, 

de eigen achtergrond verlaten, de dialoog opzoeken 

 

En de boodschap tot slot: dankuwel om aan dit traject deel 

te nemen. 

 

 

De werkwijze 

 

Mark Hongenaert van Levuur zet de werkwijze voor deze workshop uiteen. 

In drie opeenvolgende ronden zullen de aanwezigen, uitgaande van een van de volgende 

twaalf uitdagingen, initiatieven en oplossingen bedenken voor deze uitdagingen.  

 

De werkgroepen kunnen gedurende een kleine 10 minuten vrij discussiëren, waarna ze 

focussen op een van de geformuleerde ideeën en deze uitwerken. Om de gesprekken van 
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het resterende halfuur te structureren beschikken ze over een template. Ze kiezen een 

verslaggever die als taak heeft om de template zo volledig mogelijk in te vullen.  

 

Zo staan drie ronden/werksessies op het programma, met tussen de tweede en de derde 

ronde een pauze met broodjesmaaltijd. De ingevulde templates hangen tegen de wanden 

van het Bronkscafé waar de pauze plaatsvindt. Dit geeft aan de deelnemers de gelegenheid 

om kennis te nemen van het tot dan toe geleverde werk en inspiratie op te doen voor de 

derde ronde. 

 

Met een kleine zestig deelnemers bij de start, kwamen we tot een vijftal mensen rond elk 

van de twaalf uitdagingen. Uitdagingen 3, 5 en 11 werden evenwel tijdens één ronde niet 

behandeld en uitdagingen 4, 10 en 12 bleven tijdens twee ronden links liggen. 

 

De uitdagingen 

 

1. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Brusselse onderwijs kan beschikken over 

voldoende gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten die in staat zijn om met de 

Brusselse grootstedelijke context om te gaan? 

2. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle zesjarigen in Brussel met gelijke kansen aan 

het lager onderwijs starten? 

3. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ongekwalificeerde uitstroom in het Brusselse 

secundair onderwijs vermindert? 

4. Hoe creëren we meer kansen of alternatieve vangnetten voor Brusselse jongeren 

zonder diploma (ongekwalificeerde uitstroom)? 

5. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die in Brussel komen studeren, meer 

betrokken geraken bij de stad zodat de kans verhoogt dat ze in Brussel blijven 

‘plakken’? 

6. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van Brusselse kinderen en jongeren meer 

betrokken geraken bij het onderwijs, het schoolse leerproces en de opvoeding van 

hun kinderen? 

7. Hoe kunnen we de beschikbare ruimten in de stad optimaal benutten en maximaal 

openstellen voor de Brusselse kinderen en jongeren? 

8. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod in Brussel toegankelijk wordt 

voor alle Brusselse kinderen en jongeren? 

9. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren mee vorm kunnen geven 

aan de stad, en dit vanuit hun eigen beleving en identiteit? 

10. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdwerkloosheid in Brussel daalt? 

11. Hoe kunnen we de kinderarmoede in Brussel verminderen? 

12. Hoe kunnen we het wederzijds vertrouwen tussen jongeren uit verschillende 

cultuurgemeenschappen stimuleren, zodat ze van elkaar kunnen leren zonder zich 

bedreigd te voelen in hun identiteit? 
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De template 

 

De groepjes geven 

hun initiatief/ 

beleidsdoelstelling 

een naam en 

omschrijven het in 

enkele trefwoorden 

en/of zinnen. Ze 

geven aan tot welke 

doelgroep het 

initiatief zich richt en 

welke impact ze 

ervan verwachten. Ze 

sommen de 

randvoorwaarden op 

die vervuld moeten 

zijn om het initiatief kans op slagen te geven. Ze trekken het open in vereiste stappen en 

acties op korte en langere termijn en leggen een lijst aan van actoren die ze bij het initiatief 

willen betrokken zien en in welke rol. 

 

Evaluatie 

 

En vóór we in de resultaten van de workshop duiken, alvast enkele impressies van de korte 

evaluatie achteraf. De deelnemers kregen de vraag om even na te denken over de volgende 

vraag:  

stel dat een collega overweegt om de volgende Stadspiratie-workshop bij te wonen. Hij of zij 

weet dat jij er vandaag bij was en vraagt je: “was het de moeite? Zal ik gaan of zal ik het 

maar laten?” 

 

Een greep uit de antwoorden: 

 

- Ze kunnen uw ideeën goed gebruiken maar het is niet gemakkelijk. 

- We kunnen daar zelf ook inspiratie uit halen om nu al dingen te doen. Zo’n workshop 

helpt ook mijn eigen denken vooruit. 

- Heel interessant. Hopelijk gebeurt er ook iets mee. 

- De broodjes waren uitstekend. 

- Ga maar en formuleer gerust zotte ideeën. 

- Je krijgt de ruimte om iets uit te leggen en om buiten de lijntjes te kleuren. 

- De sectoroverschrijdende contacten vond ik interessant. Je komt er andere mensen 

tegen dan altijd. 

- Je leert er andere, onbekende Brusselse partners beter kennen. 
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Workshop 1 - De resultaten 

 

Hieronder geven we per uitdaging kort de geformuleerde initiatieven.  

Samenvattend 

 

Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Brusselse onderwijs kan 

beschikken over voldoende gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten die in staat zijn 

om met de Brusselse grootstedelijke context om te gaan?  

 

• Bevorderen van de instroom van Brusselaars in de lerarenopleiding, het onderwijs en 

andere functies in Brussel. 

• Roadshow, gericht op leraren in opleiding, lerarenopleiders en jongeren vóór hun 

studiekeuze. 

• Een nieuwe opleiding van ‘stadskrachten’. 

 

Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle zesjarigen in Brussel met gelijke 

kansen aan het lager onderwijs starten?  

 

• Ondersteuning van de ouder-kindinteractie uitbreiden.  

• Voor alle min-zesjarigen dezelfde startvoorwaarden voorzien onder de vorm van 

gelijkaardige prikkels als diegene die in de groepsopvang/kinderopvang gehaald 

worden. 

• Oprichten van gezinscentra waar ouders met kleine kinderen en toekomstige ouders 

elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ongekwalificeerde uitstroom in 

het Brusselse secundair onderwijs vermindert?  

 

• Aandacht voor jongeren en gerichte feedback geven over talenten, kennis en inte-

resses. 

• Multisectoriële scholen (ASO, TSO, BSO samen) met meer Brusselaars. 

 

Rond uitdaging 4 - Hoe creëren we meer kansen of alternatieve vangnetten voor Brusselse 

jongeren zonder diploma (ongekwalificeerde uitstroom)?  

 

• Maak groeitrajecten (trial & error) mogelijk. 

 

Rond uitdaging 5 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die in Brussel komen 

studeren, meer betrokken geraken bij de stad zodat de kans verhoogt dat ze in Brussel 

blijven ‘plakken’?  

 

• Een Brusselse reality soap gericht op Vlaamse studenten en hun ouders, familie...  

• Inleefstages, een Brussels bad voor studenten. 



 

 35 

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van Brusselse kinderen en 

jongeren meer betrokken geraken bij het onderwijs, het schoolse leerproces en de 

opvoeding van hun kinderen?  

 

• Een plek voor ouders op school, een initiatief gericht op werkende ouders en ouders 

met een migratieachtergrond of in een kwetsbare situatie. 

• Laat scholen een concreet beleid ontwikkelen rond ouders om oudermotivatie 

mogelijk te maken en aan te boren.  

• Versterken van de schoolteams via opleidingstrajecten voor mensen uit de buurt. 

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we de beschikbare ruimten in de stad optimaal benutten 

en maximaal openstellen voor de Brusselse kinderen en jongeren?  

 

• Makkelijker en meer speelstraten! En op structurele basis anders gebruiken van de 

openbare ruimte. 

• Space exchange – delen van beschikbare binnenruimte. 

• Naar een tolerante en leefbare stad. 

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod in Brussel 

toegankelijk wordt voor alle Brusselse kinderen en jongeren?  

 

• Het brede publiek dat scholen bereiken helpen doorstromen naar het vrijetijds-

aanbod. 

• Communicatie in de brede zin, gericht op kansarme ouders.  

• Cultuur meets jong Brussel. 

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren mee vorm 

kunnen geven aan de stad, en dit vanuit hun eigen beleving en identiteit?  

 

• Elk kind een plek om zijn ding te doen.  

• Werken aan een gedeelde stadsidentiteit: wat verbindt kinderen en jongeren. 

• Een jeugdcommissie in het leven roepen waarmee we jongeren de kans willen geven 

om actor te zijn binnen de ontwikkeling van hun stad, buurt, wijk. 

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdwerkloosheid in Brussel 

daalt?  

 

• De stad als werf voor jongeren. 

 

Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we de kinderarmoede in Brussel verminderen?  

 

• Maatschappelijke participatie: emancipatie en empowerment van mensen in 

armoede.  

• Drempelverlagend werken met een moeilijk te bereiken doelgroep van kansarmen. 
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Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen we het wederzijds vertrouwen tussen jongeren uit 

verschillende cultuurgemeenschappen stimuleren zodat ze van elkaar kunnen leren zonder 

zich bedreigd te voelen in hun identiteit?  

 

• Jongeren aan het woord en samen in actie. 
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De fiches per uitdaging 

 

Omwille van de leesbaarheid hebben we de output van de werksessies in zinnen gegoten en 

de subtitels en vragen van de template weggelaten in dit verslag. Het stramien, voor zover 

gevolgd, zal in de antwoorden evenwel herkenbaar blijven. 

 

Uitdaging 1  

 

Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Brusselse onderwijs kan 

beschikken over voldoende gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten die in staat zijn 

om met de Brusselse grootstedelijke context om te gaan? 

 

Bevorderen van de instroom van Brusselaars in de lerarenopleiding, het onderwijs en andere 

functies in Brussel 

 

Doelgroep zijn de Brusselse leerlingen in het secundair en hoger onderwijs en werkloze 

afgestudeerde jongeren. 

 

De instroom van Brusselaars in het onderwijs zou voor de leerlingen een zekere vertrouwd-

heid moeten creëren: de persoon die voor de klas staat is herkenbaar. Het kan ook leiden tot 

een herwaardering van het beroep. 

 

Dat veronderstelt een dialoog tussen het werkveld en de opleidingspartners, om de 

opleidingen beter op de realiteit af te stemmen. Er is ook een beleidsvisie nodig rond 

ondersteuning van beginnende leerkrachten, die zich moet vertalen in voldoende ruimte en 

uren (monitoruren). Extra werk moet men daarbij vermijden: de opleiding mag niet te 

arbeidsintensief worden. Ook qua taalvaardigheid zal extra ondersteuning moeten geboden 

worden.  

 

Enkele te onderscheiden stappen zijn:  

• mentoruren invoeren,  

• dialoogtafels werkveld - verstrekkers van opleidingen opzetten,  

• Brusselse wijkwandelingen organiseren voor beginnende leraren en  

• een platform creëren voor omliggende actoren die hun kennis delen en advies 

geven. 

 

Op lange termijn is overleg met de Vlaamse Gemeenschap nodig met het oog op een 

“Brussels curriculum”. 

 

Te betrekken actoren zijn de VGC in de kennisbevordering binnen een Brusselse context en 

diensten als OCB (onderwijscentrum Brussel) en BROSO (Brussels ondersteuningspunt 

secundair onderwijs) in een ondersteunende rol en voor het ontwikkelen van een 

aangepaste didactiek. 
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Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Brusselse onderwijs kan 

beschikken over voldoende gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten die in staat zijn 

om met de Brusselse grootstedelijke context om te gaan? 

 

Roadshow, gericht op leraren in opleiding, lerarenopleiders en jongeren vóór hun studiekeuze 

 

Een dergelijk initiatief kan angst 

wegnemen en bijdragen tot een 

positiever imago van Brussel. 

Tegelijk kan het Brusselaars 

stimuleren om leraar te worden 

in Brussel en dit niet alleen via de 

traditionele bachelor maar ook 

via nascholingstrajecten. 

 

Met het oog op de roadshow 

“kennismaking met alle troeven 

en mogelijkheden van Brussel” 

zullen creastages georganiseerd worden in Brussel: 1 dag bij Bronks, 1 dag bij Bozar, 1 dag in 

een GC, enz. Daartoe vinden vooraf bezoeken plaats aan minstens 5 exemplarische scholen 

verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, om pas daarna een stageschool te 

kiezen. 

 

Op termijn kan er een ‘risicopremie’ komen voor leerkrachten in Brussel, aangevuld met 

extra faciliteiten voor wie in Brussel woont: woonpremie, voorrang bij inschrijving GOMB, 

crèche, school... Een laatste financiële stimulans kan een Brusselpremie zijn voor de 

lerarenopleidingen, voor ieder van hun stagiairs in Brusselse scholen.  

 

Alle mogelijke (buurt)partners moeten hierbij betrokken worden. 
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Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het Brusselse onderwijs kan 

beschikken over voldoende gemotiveerde en getalenteerde leerkrachten die in staat zijn 

om met de Brusselse grootstedelijke context om te gaan? 

 

Een nieuwe opleiding van ‘stadskrachten’ 

 

Het zou gaan om een samenwerking van verschillende opleidingen met het oog op het 

creëren van meer interactie, ervaringsuitwisseling en doorstroming tussen leerkrachten, 

sociaal werkers, speelplein- en jeugdwerkers, ... en het meegeven van vaardigheden die 

binnen een grootstedelijke context in verschillende sectoren inzetbaar zijn. 

 

Doelgroep zijn alle studenten en professionals die (willen) werken met kinderen en jongeren 

in de stad of in een andere grootstedelijke context (ook Gent, Antwerpen...) 

 

Als resultaat daarvan krijgen we een betere kennis van de context en een grotere inzet-

baarheid van mensen. Dat maakt flexibelere carrières mogelijk, zodat de motivatie hoog 

blijft en de stadsvlucht een halt wordt toegeroepen. Mensen mogen geen negatieve 

financiële gevolgen dragen van een verandering van job. 

 

Voorwaarden zijn: 

• luisteren naar leerkrachten die al in de praktijk staan,  

• een aantrekkelijke verloning,  

• een modulaire aanpak van mensen die reeds werken en  

• het benutten van de expertise van het werkveld buiten de opleiding (vzw’s, 

bedrijven, ...).  

 

Het creëren van een nieuwe opleiding impliceert ook een afstemming tussen de al 

bestaande opleidingen 

 

Langere stages zullen moeten zorgen voor een grotere aandacht binnen alle opleidingen 

voor de grootstedelijke context. Een stadsweging (bijvoorbeeld met een factor 1,5) moet 

meer gewicht geven aan stages in de stad. Op termijn moeten maatregelen het mogelijk 

maken dat mensen die al in de praktijk staan zich heroriënteren. Er kan een overkoepelende 

opleiding komen of minstens meer intervisie tussen de verschillende disciplines. 

 

Zijn zeker betrokken partij:  

• de diverse opleidingspartners, die op een interactieve manier en met meer afstem-

ming hun aanbod modulariseren,  

• de steden kunnen draagvlak creëren en hun expertise en middelen delen,  

• de VLOR, om te wegen op het beleid en een “stadscel” te creëren en  

• de Vlaamse Gemeenschap, met het oog op een wettelijk kader. 
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Uitdaging 2 

  

Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle zesjarigen in Brussel met gelijke 

kansen aan het lager onderwijs starten? 

 

Ondersteuning van de ouder-kindinteractie uitbreiden 

 

Dit initiatief richt zich tot ouders van kinderen in de leeftijdgroep 0-3 jaar. De achtergrond is 

het belang van interactie/ervaringskansen als we het hebben over gelijke kansen.  

 

Het gaat om het creëren van ontmoetingsplaatsen en uitbreiden van het bestaande aanbod 

(bv. Baboes van Opvoeden in Brussel). Het initiatief moet voorzien in een kwaliteitsvolle 

begeleiding om de interactie te faciliteren. Het stimuleert de dialoog met en tussen ouders 

over interacties (talig & emotioneel), opvoeding en onderwijs. Het staat open voor alle talen 

(belang van de moedertaal!) en werkt ervaringsgericht. 

 

Dit initiatief moet ouders sensibiliseren en bewust leren omgaan met taal, spelen, ... Het 

moet leiden tot een verhoogde taalvaardigheid bij hun kinderen en ervoor zorgen dat 

ouders sneller hulp zoeken bij problemen, dankzij een beter netwerk en een betere 

doorverwijzing. 

 

Het initiatief veronderstelt wel dat ouders geïnformeerd zijn over het aanbod en gemo-

tiveerd zijn om er gebruik van te maken. Het veronderstelt ook het tot stand 

komen/brengen van een sociale mix en gaat uit van goed opgeleide, kwaliteitsvolle 

begeleiders.  

 

Als eerste stap kan overwogen worden om de kinderdagverblijven op zaterdag open te 

houden, als ontmoetingsruimte en consultatiebureau voor Kind & Gezin. 

Op langere termijn moeten er middelen komen voor taalstimulering, via actoren als ABC, de 

bibliotheken en lokale cultuurpartners. Er moet een uitbreiding komen van het aanbod, 

ingebed in de buurten. 

 

Kind en Gezin heeft hier duidelijk een rol te spelen en ook de zelforganisaties, als bruggen-

bouwers, vanwege hun expertise en hun toeleidingsfunctie. 
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Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle zesjarigen in Brussel met gelijke 

kansen aan het lager onderwijs starten? 

 

Voor alle min-zesjarigen dezelfde startvoorwaarden voorzien onder de vorm van gelijk-

aardige prikkels als diegene die in de groepsopvang/kinderopvang gehaald worden. 

 

Bij prikkels denken we aan sociale vaardigheden, taalprikkels, voeding, beweging... We 

moeten ontmoetingsfaciliteiten creëren om ouders hieromtrent te sensibiliseren 

 

Met dit initiatief richten we ons op ouders met jonge kinderen die niet in de voorschoolse 

instanties aanwezig zijn. Het resultaat moet zijn dat alle kinderen evenveel prikkels krijgen, 

ongeacht het voorafgaande voorschoolse aanbod. 

 

Voorwaarde is dat we op een open, respectvolle manier met deze ouders communiceren en 

hen kunnen ontmoeten in een laagdrempelige, veilige omgeving. 

 

Mogelijke pistes zijn koffietafel op de K&G-raadpleging, speelpleinanimatoren met een 

aanbod op openbare speelpleinen, openluchtmarkt op het Martelarenplein... 

Op langere termijn kunnen we denken aan ‘mamadviseurs’, een mobiele speelbus als 

toeleider naar groepswerking voor ouders, een kinderspeelmuseum zoals in Elsene, in het 

centrum van Brussel (gebouw Pantalone), enz. 

 

Hier kunnen we tal van actoren 

bij halen, zoals de 

kinderdagverblijven (als 

maatschappelijk werker), de 

school en de schoolomgeving, 

Kind & Gezin als coördinator van 

de consultatiebureaus, de 

speelpleinen en speelplein-

animatoren, de gemeenschaps-

centra in een coördinerende rol 

en voorts allerhande 

ontmoetingsruimten en plaatsen 

waar ouders komen (kwalitatieve 

speeltuinen in de stad). 
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Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle zesjarigen in Brussel met gelijke 

kansen aan het lager onderwijs starten? 

 

Oprichten van gezinscentra waar ouders met kleine kinderen en toekomstige ouders elkaar 

kunnen ontmoeten 

 

Het initiatief zou voorzien in pre- en postnatale zorg, ontmoetingsruimte bieden, een 

laagdrempelige sociale dienstverlening (toegang tot internet en computer) voorzien, 

ondersteuning bieden bij het zoeken naar werk en opleiding, een geïntegreerd opvoedings-

aanbod voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar (flexibel organiseren!). Het initiatief moet de 

ouders steunen om betere keuzes te kunnen maken in hun rol als ouder en samen met hen 

nadenken over het toekomsttraject van hun kind. We zien die gezinscentra als working 

spaces, flexibele werkplekken. 

 

De gezinscentra moeten zich richten tot een brede mix van gezinnen met kleine kinderen 

(ouder dan 9 maanden tot 6 jaar). Ze richten zich ook tot laaggeschoolde ouders die kunnen 

worden opgeleid tot begeleider. Een buurtgerichte benadering is wenselijk. 

De gezinscentra moeten zowel kinderen als ouders samenbrengen. Dat moet als effect 

hebben dat ontmoeting en uitwisseling bevorderd worden. Mensen leren er van elkaar. Dat 

moet leiden tot gemeenschapsvorming, sociale netwerking en minder opvoedings-

onzekerheid. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat elk kind opgenomen wordt in een 

integraal traject. 

 

Het succes van de centra zal afhangen van een goede en duidelijke communicatie, zodat alle 

ouders het aanbod kennen. Samenwerken, respect voor elkaars rol, flexibel, gediversifieerd 

en buurtgericht werken zijn andere succesfactoren. 

 

De eerste stap zal er uit moeten bestaan om de verschillende partners hier rond samen te 

brengen (zie verder). We moeten vervolgens op zoek gaan naar goede infrastructuur in de 

stad. Een belangrijke stap is ook het uitbouwen van een visie en het vertalen ervan in 

actiepunten. Op langere termijn streven we naar een samenwerkingsmodel, een integrale 

benadering. We moeten daarbij blijven evalueren en verbeteren om uiteindelijk te komen 

tot een structureel kader.  

 

We zullen hier allerhande partners bij betrekken, uit de welzijnssector (kinderopvang, 

buitenschoolse opvang, preventieve gezinsondersteuning) die de ontmoetingen tussen 

kinderen en ouders organiseren, tewerkstellingspartners (om de contracten te voorzien), 

partners uit het onderwijs (om een geïntegreerd opvoedingsaanbod te realiseren van 7 uur 

’s morgens tot 18u ’s avonds, voor kinderen van 3 maanden tot 6 jaar) en (de administratie 

van) de VGC, in een regelfunctie en om de middelen te voorzien. 
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Uitdaging 3  

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ongekwalificeerde uitstroom in 

het Brusselse secundair onderwijs vermindert? 

 

Aandacht voor jongeren en gerichte feedback geven over talenten, kennis en interesses 

 

Doelgroep zijn jongeren en hun ouders. De bedoeling moet zijn om demotivatie tegen te 

gaan en jongeren te helpen hun passie te vinden en hun talenten te ontwikkelen, door 

inzicht te geven in de kansen die de juiste studierichting biedt. 

 

Scholen moeten daartoe toegankelijker worden voor jongeren en hun ouders. De vooroor-

delen tegenover BSO en TSO moeten de wereld uit. Andere voorwaarden zijn 

ouderbetrokkenheid, een houding waarbij het kind centraal staat en een positieve houding 

tegenover meertaligheid. Samengevat hebben we een Brussels kader en een Brussels 

curriculum nodig, in plaats van een Vlaams. 

 

Stappen in de juiste richting zijn een speciale (vertrouwens)functie binnen alle scholen, al 

moet er niet noodzakelijk binnen het klassieke schoolsysteem gewerkt worden. We denken 

aan een aanspreekpunt binnen de school, bij voorkeur van de eigen gemeenschap, waar 

ouders met vragen, brieven, ... van de school terecht kunnen. 

 

Op langere termijn moet er een breed 

diploma komen (niet één gespecialiseerd 

diploma) dat mensen kunnen behalen op 

basis van competenties die niet 

noodzakelijk in het onderwijs verworven 

zijn. 

 

We zullen hier zeker de beleidsmakers 

uit het onderwijs bij moeten betrekken, 

die het kader moeten creëren om dit 

mogelijk te maken. 
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Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de ongekwalificeerde uitstroom in 

het Brusselse secundair onderwijs vermindert? 

 

Multisectoriële scholen (ASO, TSO, BSO samen) met meer Brusselaars 

 

De bedoeling is om de lerarenimport vanuit Vlaanderen een halt toe te roepen en een 

onderwijs te krijgen op maat van Brussel, onder meer door meer samenwerking met de 

Franstaligen, in plaats van altijd op Vlaanderen te wachten. Tegelijk willen we hiermee ook 

het TSO en het BSO en de beroepen waarin ze uitmonden opwaarderen. 

 

Doelgroep zijn (toekomstige) Brusselse opvoeders en onderwijsmensen. 

 

Het effect van dit initiatief moet zijn dat het onderwijs meer en beter gebruik maakt van de 

competenties van de Brusselaars en minder mensen (als leerkracht) moet importeren uit 

Vlaanderen. 

 

Een voorwaarde daartoe is dat we minder focussen op de typische competenties en 

bijgevolg buiten de lijnen van de regelgeving moeten kunnen treden (bijvoorbeeld via 

proeftuinen). 

 

Optimaal benutten wil ook zeggen flexibeler omspringen met de pensioenleeftijd en niet te 

sterk focussen op het Nederlands (o.a. bij het aanvaarden van Waalse en buitenlandse 

diploma’s). Op termijn moet er ruimte komen om diversiteit meer uit te spelen en de 

voordelen van meertaligheid aan bod te laten komen. Toenadering tussen het Nederlands- 

en het Franstalig onderwijs kan kansen creëren voor een vorm van immersieonderwijs.  

 

De VGC en de onderwijsnetten 

(inrichtende machten) maar 

ook het Franstalig onderwijs 

hebben hier een functie te 

vervullen, met het oog op 

meer samenwerking en 

grotere scholen. Ook voor het 

vormingswerk is een rol 

weggelegd. De werkgevers tot 

slot kunnen zich engageren tot 

het aanbieden van 

stageplaatsen. 
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Uitdaging 4  

 

Rond uitdaging 4 - Hoe creëren we meer kansen of alternatieve vangnetten voor Brusselse 

jongeren zonder diploma (ongekwalificeerde uitstroom)? 

 

Maak groeitrajecten (trial & error) mogelijk 

 

We denken aan één aanspreekpunt in de buurt met een platform van organisaties en 

werkgevers uit de buurt die jongeren de kans willen en kunnen geven om werkervaring op te 

doen en competenties te verwerven. Jongeren zouden zich zo kunnen inschakelen in diverse 

projecten, jobs en vrijwilligersfuncties (betaald) binnen reguliere organisaties. Ze doen 

positieve werkervaringen op. Ze krijgen ook het recht om (meer dan eens) te falen. Het is 

nuttig om hier verschillende rolmodellen uit de buurt rond te mobiliseren (zowel 

organisaties als vakmensen). 

 

Met dit initiatief richten we ons uiteraard op jongeren maar ook op de buurten.  

 

Het doel moet zijn om jongeren succeservaringen te laten opdoen via een praktische 

kennismaking met verschillende beroepen, waarbij ze tegelijk uiteenlopende competenties 

opdoen. Uiteindelijk moet dit ook de betrokkenheid in de buurten ten goede komen en 

bijdragen tot het uitbouwen van grotere netwerken in de buurt. 

 

Het initiatief zal staan of vallen met de toegankelijkheid (meertaligheid) van het aanspreek-

punt en de representatieve rolmodellen. Ook een netwerk van vrijwilligersplaatsen is een 

voorwaarde en we hebben gemotiveerde buurten nodig, buurten die we “mee hebben”. Tot 

slot moeten de verworven competenties gevalideerd kunnen worden.  

 

Voorbeidende stappen zijn het in kaart brengen van netwerken en het uitwerken van 

methodieken. Op langere termijn zullen we die methodieken moeten bijsturen en het 

vrijwilligersbeleid koppelen aan de specifieke doelstellingen van het traject. 

 

De organisaties uit de buurt(en) moeten een functie kunnen vervullen door mensen toe te 

leiden, van de straat te “plukken”. We zullen vakmensen (bijvoorbeeld garagisten...) nodig 

hebben als rolmodel en als leermeester en er is een toegankelijk aanspreekpunt nodig, 

bijvoorbeeld een soort straathoekwerker om de jongeren aan te spreken, door te verwijzen 

en te evalueren op wat ze bereikt hebben (elders verworven competenties). 
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Uitdaging 5  

 

Rond uitdaging 5 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die in Brussel komen 

studeren, meer betrokken geraken bij de stad zodat de kans verhoogt dat ze in Brussel 

blijven ‘plakken’? 

 

Een Brusselse reality soap gericht op Vlaamse studenten en hun ouders, familie... 

 

Doel is een mediatisering van de stad om ze bekend te maken bij jongeren en studenten. 

Door de media in te zetten brengen we op een dynamische en frisse manier de troeven van 

en kansen in Brussel naar buiten en voeren we een indirecte en onderhuidse promotie-

campagne voor de stad. 

 

Het effect moet zijn dat jongeren en hun naasten een positiever beeld van Brussel krijgen. 

Het initiatief biedt impulsen en creëert duidelijkheid. Het maakt de stad bekend en 

resulteert in een opwaardering van het imago van Brussel, waardoor de stad interessanter 

wordt voor jongeren. 

 

Om stapsgewijze te werk te gaan moeten we eerst het huidige beeld van Vlaamse jongeren 

over Brussel in kaart brengen en de vraag beantwoorden waarom Brussel niet ‘sexy’ is. We 

zullen daartoe verschillende actoren in een werkgroep bijeen moeten brengen en de media 

samen met de jongeren zelf een trekkersrol laten spelen. Op iets langere termijn moeten we 

het beeld uit de soap naar de realiteit brengen en het beeld over Brussel realistisch en 

positief beïnvloeden. Daartoe moet ook een samenwerking tot stand komen tussen 

Vlaamse, Brusselse en Waalse media. 

 

De boodschap moet realistisch zijn en tegelijk niet te zichtbaar, eerder onderhuids. Alle 

delen van de stad met hun bijbehorende soorten bewoners moeten in beeld komen. De 

‘taalbarrière’ en de harmonie tussen de verschillende anderstalige groepen moeten aan bod 

komen. De soap moet de locaties binnen Brussel een bepaalde aantrekkingskracht geven. Er 

zal een gediversifieerde aanpak nodig zijn van de verschillende soorten media in Vlaanderen 

en niet in het minst de sociale media. Ook een link met de arbeidsmogelijkheden tijdens de 

studentenjaren kan nuttig zijn. 

 

We zullen hier de opleidingsinstituten bij moeten betrekken die hun medewerking kunnen 

verlenen en mogelijkheden bieden om het initiatief bekend te maken (affichering). Ze 

kunnen ook vrijwilligers zoeken, mensen rond de tafel brengen en laten brainstormen. De 

media (de Brusselse en vooral ook de Vlaamse en de Waalse) zijn uiteraard betrokken partij. 

Ook de overheden en de verschillende gemeenschappen kunnen een bijdrage leveren, onder 

meer met het oog op het belichten van de harmonie tussen de verschillende talen. Tot slot 

de studentenorganisaties en studentenverenigingen zoals Br(ik, die toegang hebben tot de 

studenten en hun initiatieven. Hier is wellicht ook een rol weggelegd voor bekende 

Brusselaars. 
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Rond uitdaging 5 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat jongeren die in Brussel komen 

studeren, meer betrokken geraken bij de stad zodat de kans verhoogt dat ze in Brussel 

blijven ‘plakken’? 

 

Inleefstages, een Brussels bad voor studenten. 

 

Het initiatief zou eruit bestaan opleidingen en werkveld (profit en non-profit) met elkaar te 

verbinden om zoveel mogelijk studenten stage te laten lopen in Brussel. 

 

De doelgroepen zijn dus studenten, het middenveld, de bedrijven, de universiteiten en 

hogescholen, ... Ze zijn tegelijkertijd ook de actoren met wie zal moeten gewerkt worden, 

onder meer met het oog op het openstellen van stageplaatsen en het (verplicht) opnemen 

van de stage in het curriculum. 

 

Het effect zal zijn dat een echte verbondenheid tot stand komt met de stad en dat studenten 

ervoor zullen kiezen om te wonen en te leven in deze stad. De studenten zullen ook 

gemakkelijker een engagement aangaan in het Brusselse sociaal-cultureel werk, jeugdwerk, 

... en die Brusselse expertise meenemen in hun verdere leven. 

 

Voorwaarden zijn de medewerking van het beleid en van de universiteiten en hogescholen. 

We zullen ook de ‘stadsprofessoren’ moeten weten te mobiliseren (bv. Corijn, Van Parijs, …) 

 

Dergelijke inleefstages zullen er niet van vandaag op morgen komen. In een eerste stap 

willen we de bestaande goede praktijken in kaart brengen, zoals (Hoge)School Buurtwerking, 

bijvoorbeeld. Vervolgens willen we de universiteiten sensibiliseren en het werkveld 

motiveren. Binnen de lerarenopleiding in Brussel moeten stages in Brussel verplicht worden. 

We zullen werk moeten maken van een academische voorhoede die een 

ambassadeursfunctie vervult (zie onze stadsprofessoren) en de studentenverenigingen 

betrekken bij evenementen zoals de Zinnekeparade. 

 

Op termijn zullen we streven naar een bindend charter met universiteiten en hogescholen. 

Het zou ook goed zijn om de leerkrachten de eerste jaren verplicht in Brussel te laten 

werken (naar analogie met Engeland, waar mensen 2 jaar moeten werken in de wijken met 

de hoogste noden). 
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Uitdaging 6  

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van Brusselse kinderen en 

jongeren meer betrokken geraken bij het onderwijs, het schoolse leerproces en de 

opvoeding van hun kinderen? 

 

Een plek voor ouders op school, een initiatief gericht op werkende ouders en ouders met een 

migratieachtergrond of in een kwetsbare situatie. 

 

Bedoeling is om een plaats te creëren voor de ouders, zodat ze hun kind niet aan de 

schoolpoort afzetten maar het tot in de klas brengen en een babbel slaan met de leerkracht. 

Op die manier kan een vertrouwensband ontstaan. We kunnen daarbij denken aan een 

koffiehoek, een babbelcafé, enz. Naast ontmoeting met leerkrachten stimuleren we tegelijk 

ook de ontmoeting tussen ouders onderling. 

 

Het gevolg zal zijn dat ouders zich op hun gemak voelen op school. Leerkrachten en ouders 

zullen elkaar leren kennen. Er ontstaat wederzijds respect en de wederzijdse verwachtingen 

zijn duidelijk. Ook het kind voelt zich in het leerproces ondersteund door school en ouders. 

En dit zal leiden tot een verbeterde beeldvorming: hoe ouders de school zien, hoe 

leerkrachten de ouders zien, ...  

 

Een noodzakelijke voorwaarde zal echter zijn dat we communicatie boven de taal stellen. De 

school zal moeten geloven in ouderbetrokkenheid en er helemaal voor gaan. Dat impliceert 

onder meer openstaan voor kritiek maar ook kunnen relativeren. 

 

Als stappen in de richting van ons doel zien we: 

•  tolken voorzien,  

•  werken aan de houding van de leerkrachten en de school,  

•  de school meer openstellen voor ouders: de ouder mag voorbij de schoolpoort,  

•  werken aan een dialoog en een toegankelijke communicatie en  

•  activiteiten inrichten voor ouders en kinderen, tijdens of na de schooluren. 

 

Op langere termijn moet de school meer worden dan alleen school en tijdens de vrije tijd 

voor andere activiteiten gebruikt worden: jeugdclubs, sportbeoefening... We moeten 

evolueren naar een multifunctionele infrastructuur. Er moet een aanbod komen van 

educatie en recreatie voor ouders op school, ’s avonds, in de weekends en eventueel ook 

tijdens de schooluren. 
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Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van Brusselse kinderen en 

jongeren meer betrokken geraken bij het onderwijs, het schoolse leerproces en de 

opvoeding van hun kinderen? 

 

Laat scholen een concreet beleid ontwikkelen rond ouders, om oudermotivatie mogelijk te 

maken en aan te boren.  

 

De achterliggende idee is dat ouders onvoldoende betrokken worden en hun meerwaarde 

dus onderbenut blijft. Scholen zien ouders nog te veel als last. Ouders mogen wel feesten 

organiseren maar ze willen vooral ook een inhoudelijke inbreng. 

 

Het initiatief zal gericht zijn op scholen (directie, leerkrachten, zorgcoördinator) en op de 

ouders. 

 

In een eerste stap kunnen ouders of kan één ouder een voorstel uitwerken dat gedragen 

wordt door de ouders. Vervolgens kunnen good practices worden uitgewisseld, onder meer 

tijdens koffiemomenten maar ook binnen organisaties als KAV Intercultureel, Solidariteit 

voor het Gezin, etc. Ouders zullen op een bepaald moment ook geïnformeerd moeten 

worden over de meerwaarde van betrokkenheid en de voordelen ervan voor hun kinderen 

en voor henzelf. Omdat de verwachtingen soms te hoog liggen is het ook een nuttige stap 

om ernaar te peilen en die verwachtingen van de ouders bij te stellen. 

 

Op iets langere termijn is het nodig om ouders te instrueren met het oog op hun 

opvoedingstaak en verantwoordelijkheden tegenover hun kinderen. 

 

Brede Schoolcoördinatoren kunnen hier ook een rol spelen. Andere actoren zijn het OCB 

(Onderwijscentrum Brussel) dat te weinig gekend is op school en meer in het algemeen de 

onderwijsondersteuners. Het Onderwijssecretariaat van de Vlaamse Steden en Gemeenten 

(OVSG) is een stakeholder, naast allerlei sleutelfiguren die gelinkt zijn aan de 

schoolpopulatie. 

 

We zien ook nog enkele succesfactoren en voorwaarden:  

•  de directies moeten openstaan voor samenwerking met de ouders,  

•  er is een niet-krampachtige omgang nodig met de taalproblematiek en de cultuur-

verschillen: hoe kan je verschillende oudergroepen in een andere taal 

samenbrengen. 

•  tot slot vormt de kennis bij de leerkrachten over Brussel, de Brusselse populatie en 

de schoolbuurt een knelpunt. Het zou een goed idee kunnen zijn om hen daartoe uit 

te nodigen op workshops met diner (van 17 tot 21u). 
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Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ouders van Brusselse kinderen en 

jongeren meer betrokken geraken bij het onderwijs, het schoolse leerproces en de 

opvoeding van hun kinderen? 

 

Versterken van de schoolteams via opleidingstrajecten voor mensen uit de buurt. 

 

Het initiatief richt zich tot laaggekwalificeerde / werkzoekende ouders uit Brussel, gezinnen 

en de buurt. 

 

Het initiatief stelt zich tot doel om “opvoedend” personeel op te leiden binnen een 

kwalificerend traject voor kleuteronderwijs, vergelijkbaar met de leercontracten. Op die 

manier krijg je meer professionals die een weerspiegeling zijn van het doelpubliek. Omdat 

gezinnen meer ‘vertegenwoordigd’ zullen zijn in het schoolteam creëert het een grotere 

betrokkenheid en partnerschap. Op termijn zal het meer inzicht en kennis opleveren over de 

diversiteit van ouders op school en een wij-gevoel creëren binnen de diverse 

teamsamenstellingen. 

 

Belangrijke factoren in het welslagen zijn: 

• de toeleiding naar de opleiding,  

• tewerkstellingscontracten,  

• graduele toename van de verantwoordelijkheden,  

• een goede omkadering van student, school en leerplaats,  

• buurtgericht werken en  

• zoeken en gebruiken van alle mogelijke vormen van participatie. De school dient 

parallel hieraan ook te werken aan een ‘ouderbeleid’ (partnerschap). 

 

In eerste instantie zullen we geëngageerde onderwijsinstellingen moeten werven. Daarnaast 

is een wettelijk kader nodig met de nodige middelen. Met de betrokken ‘werkplaatsen’ moet 

een visie ontwikkeld worden. Het zal interessant zijn om ook good practices te verzamelen 

(onder meer uit de voorschoolse sector). 

 

Op termijn moeten we aan de opgeleide mensen toekomstperspectieven kunnen bieden 

onder de vorm van een langdurige tewerkstelling. 

 

De actoren zijn de kleuterschool (in de buurt) voor de omkadering en de uitvoering van het 

concept en de organisaties in de buurt die kunnen toeleiden naar de opleiding. De 

subsidiërende instanties moeten mee aan tafel, samen met allerhande diensten en 

administraties (o.a. Actiris, onderwijs) 
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Uitdaging 7  

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we de beschikbare ruimten in de stad optimaal benutten 

en maximaal openstellen voor de Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Makkelijker en meer speelstraten! En op structurele basis anders gebruiken van de openbare 

ruimte. 

 

Het initiatief is bedoeld om kinderen in de eigen buurt de kans te geven om naar buiten te 

komen en er te spelen, met of zonder begeleiding van oudere jongeren of vrijetijds-

organisaties. Het richt zich tot alle kinderen en jongeren die in de stad leven en wonen. 

 

Het resultaat moet zijn dat kinderen en jongeren de kans krijgen om op een veilige manier 

de eigen omgeving te ervaren. 

 

Een van de stappen kan zijn om een speelbox te ontwikkelen met spelelementen voor 

speelstraten. Vervolgens kunnen we een kaart opstellen van de verschillende openbare 

ruimten die voor vrijetijdsbesteding geschikt zijn en als vrije ruimte dienst kunnen doen. In 

een laatste stap moeten hier de regelgeving en een kader rond ontwikkeld worden. 

 

Op langere termijn zouden we een structureel, gemeenteoverstijgend plan moeten 

ontwikkelen, dat in kaart brengt 

• welke straten verkeersvrij gemaakt kunnen worden, 

• op welke tijdstippen en 

• welke ruimten voor jongeren structureel ingevuld kunnen worden voor vrij gebruik. 

 

Dat kan dan uitmonden in een inventaris van beschikbare ruimte in de stad, bij voorkeur 

dynamisch, bijvoorbeeld onder de vorm van een website. Ook in dit stadium moet nog 

gewerkt worden aan regelgeving en afspraken. 

 

Voorwaarden zijn: 

• een duidelijke en eenvoudige aanpak, bijvoorbeeld de ontwikkeling van een 

standaardprocedure die gedragen wordt door de plaatselijke gemeentebesturen,  

• jongeren de vrijheid geven om zelf ruimten voor te stellen, 

• bewoners het initiatief geven en voor een groot stuk ook laten dragen (wel met 

steun, bijvoorbeeld 75%), zodat draagvlak ontstaat en  

• dat mislukken ook moet kunnen. Elke wijk is immers anders en heeft een ander 

publiek en andere behoeften. 

 

De te betrekken actoren zijn behalve de jongeren zelf de lokale gemeentebesturen, de 

politiediensten (veiligheid), de buurtbewoners (mee ondersteunen, voorstellen formuleren) 

en de vrijetijdsorganisaties (ontwikkelen van materialen, begeleiding en andere initiatieven). 

Een speciale rol is weggelegd voor de creatieve jongeren uit de buurt, die met zelfgekozen 

initiatieven de kinderen kunnen entertainen en bezighouden.  
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Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we de beschikbare ruimten in de stad optimaal benutten 

en maximaal openstellen voor de Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Space exchange – delen van beschikbare binnenruimte. 

 

Met ‘beschikbaar’ bedoelen we allerhande binnenruimte, privaat, publiek... die leeg staat, al 

dan niet tijdelijk of periodiek. We denken ook aan een soort matchmaking database: ‘school 

zoekt klas en biedt parkeerplaats’. 

 

Allereerst zal er een inventaris moeten komen van wie wat zoekt en van wat er is. 

Communicatie zal een belangrijke stap zijn. We denken ook aan een soort proeftuinen die 

onder begeleiding projecten uitvoeren. Op langere termijn kan er een opleidingstraject tot 

‘sleuteldrager’ komen. Met sleuteldragers bedoelen we de personen die de zorg opnemen 

voor de geleende infrastructuur. 

 

Dit initiatief om een beter zicht op het aanbod te krijgen, moet zich richten tot alle 

organisaties met een vraag naar ruimte en naar al diegenen (privé of publiek) die ruimte 

aanbieden. 

 

Als voorwaarde zien we onder meer vertrouwen: geef iets de tijd. Er zullen ook sleutel-

dragers nodig zijn.  

 

Actoren zijn zeker de organisaties voor sociale tewerkstelling voor het faciliteren van het 

beheer en de opleiding tot sleuteldrager. We zullen ook alle mogelijke eigenaren moeten 

weten te betrekken en hen laten nadenken over het gebruik van ruimte. 
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Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we de beschikbare ruimten in de stad optimaal benutten 

en maximaal openstellen voor de Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Naar een tolerante en leefbare stad 

 

Met dit initiatief willen we tot een 

leefbare en intergenerationeel 

tolerante stad komen. Dat moet 

leiden tot zoiets als ‘eigenaarschap’, 

waardoor makkelijker een beroep 

kan worden gedaan op het 

verantwoordelijkheidsgevoel, o.a. 

van jongeren. 

 

Laten we het gebruik van openbare 

ruimte stimuleren en ons minder 

normerend opstellen in het 

openstellen van (semi-)publieke 

ruimte. 

 

In samenspraak met de doelgroepen 

kunnen we een inventaris aanleggen 

van interessante ruimten. 

 

Hieromtrent zal dus zeker overleg 

nodig zijn met gemeenten, met het 

gewest en met organisaties zoals de 

MIVB. We denken onder meer aan 

de ruimten onder metrostations. En 

waarom zou er ook niet kunnen gepraat worden met krakers en stadsguerrilla-organisaties, 

die bijvoorbeeld tuinieren op braakliggende gronden? 
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Uitdaging 8  

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod in Brussel 

toegankelijk wordt voor alle Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Het brede publiek dat scholen bereiken helpen doorstromen naar het vrijetijdsaanbod. 

 

We denken vooral aan kinderen in het basisonderwijs en hun ouders. 

 

We willen drempels wegwerken (gebrekkige kennis van het aanbod, prijs, toegangs-

voorwaarden). Daartoe zouden we in de eerste plaats willen inzetten op de ouders, want zij 

bepalen de vrijtijdsbesteding. We kunnen de scholen open houden tot 17u en de 

vrijetijdsactoren opnemen binnen de school of het aanbod organiseren met partners en in 

de buurt. Op die manier komen netwerken tot stand van samenwerking en uitwisseling 

tussen scholen en organisaties, met de bijbehorende keuzemogelijkheid. 

 

Het effect moet zijn dat kinderen leren en begeleid groeien naar zelfredzaamheid op het vlak 

van vrijetijdsbesteding. De ouders raken op die manier overtuigd van het belang van een 

vrijetijdsaanbod. 

 

Een eerste stap bestaat er in vanuit de school een aanbod te organiseren, in samenwerking 

met buurtpartners en organisaties: opvang en geïntegreerde vrijetijdsbesteding tot 17u. Dat 

kan uitgebreid worden met gratis proeflessen sport en andere initiaties. Dat aanbod moet 

aangepast zijn, om financiële en andere drempels weg te nemen. We kunnen ook denken 

aan een actie ‘neem een vriendje mee’ en op die manier meer mensen betrekken. Via 

toonmomenten kunnen we de ouders erbij halen. 

 

Belangrijk is wel dat organisaties werken op maat van een schoolpubliek. 

 

Centrale speler is de school, als vindplaats, omwille van haar nabijheid, de toegankelijkheid, 

de doorstroming. Sportclubs, verenigingen (buurtsport...) en vrijetijdsorganisaties, 

inloopteam (integraal laagdrempelig opvoedingsondersteuningspunt), etc. zijn betrokken 

partij vanwege hun aanbod. Ook het buurtwerk zouden we willen betrokken zien, als 

toeleider en omwille van de vertrouwensband. 
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Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod in Brussel 

toegankelijk wordt voor alle Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Communicatie in de brede zin, gericht op kansarme ouders. 

 

Het doel moet zijn om drempels weg te nemen voor ouders om hun kind te laten partici-

peren. 

 

Vragen die we ons om te beginnen moeten stellen zijn:  

• hoe bereiken we die kinderen en hun ouders,  

• hoe kunnen of moeten we ons aanbod kenbaar maken, ook dat van Franstalige 

kant, 

• hoe kunnen we kinderen laten proeven van het aanbod en  

• hoe vertrekken vanuit het perspectief van de ouder? 

 

Als eerste stap denken we aan een film voor ouders die een overzicht geeft van het aanbod: 

theater, scouts, sportclub, ... Via een ‘vriendjesdag’ kunnen we het publiek verruimen (cf. 

Stadskriebels). Kinderen die al participeren mogen daarbij een vriendje meebrengen dat 

komt proeven. Ouders van participerende kinderen kunnen hier een rol in spelen door het 

schrijven van een soort aanbeveling. 

 

We kunnen stramienen aanbieden in de stijl van “Ik ... (kind) nodig mijn vriend ... uit om op 

(datum) deel te nemen aan vriendjesdag in mijn club ...” 

Of vanuit de ouders: “Ik ... mama/papa van ... vind de vereniging ... super om te komen 

ontdekken op vriendjesdag op ... (datum)”. 

 

Een volgende stap kan ook een filmfestival van het jeugdwerk zijn: iedereen die wil kan een 

filmpje maken, pakweg de scoutsleider met zijn gsm, ... Dat aanbod kunnen we 

bijeenbrengen op een website, waar verenigingen met een aanbod zelf hun filmpjes 

uploaden. Het aanbod moet echter ook toegankelijk zijn voor ouders zonder internet. 

Bovendien zullen de films in de verschillende talen van het doelpubliek moeten gedubd zijn. 

 

Voorwaarden zijn 

• het partnerschap van de scholen, 

• een voldoende groot aanbod (wie gemotiveerd wordt, moet ook daadwerkelijk 

kunnen inschrijven), 

• gesproken ondertiteling, 

• meertaligheid van de communicatie. 

 

Als actoren zien we ook nog RITS, NARAFI, de lerarenopleidingen, Mediaraven, JES, 

jeugdwerkers en iedereen die jong is en kosteloos filmpjes kan maken. Ook de organisaties 

die werken met kansarme ouders zullen we nodig hebben, voor de promotie van de film(s) 

en de website en om te helpen bij de inschrijvingen. 
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Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod in Brussel 

toegankelijk wordt voor alle Brusselse kinderen en jongeren? 

 

Cultuur meets jong Brussel. 

 

Doelgroep van deze actie zijn de jongeren van 14 tot 17 jaar die de weg naar het aanbod niet 

vinden. 

 

We denken aan een cultuurproject (film, theater) dat uitmondt in een concreet en zichtbaar 

resultaat, waarbij de jongeren zelf de inhoud bepalen, daarbij ondersteund door 

professionele kunstenaars. 

 

Het uiteindelijke effect moet een ruime, actieve deelname zijn aan het vrijetijdsaanbod. Ook 

de omgeving (vrienden, familie) vindt daardoor gemakkelijker de weg naar het aanbod. In 

laatste instantie resulteert die participatie in informeel leren en competentieopbouw. 

 

In een stapsgewijze aanpak beginnen we met de rekrutering van jongeren en van 

kunstenaars. We laten hen een concept uitwerken waarmee we de doelgroep bevragen. En 

ondertussen werken we drempels weg: geld, vervoer, uren. We willen bereiken dat jongeren 

zich engageren en dat de cultuurhuizen en andere aanbieders hun aanbod bijsturen volgens 

de behoeften van de jongeren. 

 

Professionele kunstenaars zijn hierbij nodig voor de omkadering en om het creatieve aspect 

te bewaken. Straathoekwerkers en WMKJ’s (werking maatschappelijk kwetsbare jeugd) 

kunnen jongeren aanspreken en toeleiden. 

 

Als belangrijke voorwaarden zien we nog: 

• openheid (de aanbieders moeten zich openstellen voor de jongeren en buiten de 

bestaande contouren willen werken), 

• bereikbaarheid en fysieke toegankelijkheid en 

• flexibiliteit van de begeleiders om op maat van de jongeren te werken.  
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Uitdaging 9  

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren mee vorm 

kunnen geven aan de stad, en dit vanuit hun eigen beleving en identiteit? 

 

Elk kind een plek om zijn ding te doen. 

 

Met kind bedoelen we de leeftijdscategorie van 3 tot 15 jaar. 

 

Met in het achterhoofd zoiets als “100 dingen die elk kind gedaan moet hebben voor het 15 

wordt”, willen we fysieke en mentale ruimte en experimenteerruimte creëren. 

Als uiteindelijke impact verwachten we een grotere eigenwaarde van kinderen die creatief 

en oplossingsgericht kunnen denken, op basis van verantwoordelijkheid en eigenaarschap. 

 

Een eerste stap zal bestaan in het zoeken naar fysieke ruimte. We gaan ook op zoek naar 

een gemeente die mee wil denken rond hoe we kinderen de ruimte kunnen geven om die 

100 dingen te doen en daar mee een project of traject rond wil opzetten. 

 

In tweede instantie moeten we ouders, leerkrachten, vormingwerkers, beleidsmakers, enz. 

sensibiliseren om ruimte te maken voor experiment en hen het belang doen inzien van 

experiment en kunnen falen. Op termijn moeten stadsplanners bij nieuwe wijken die fysieke 

experimenteerruimte van meet af aan voorzien. 

 

Bij dit initiatief betrekken we graag alle welwillende gemeenten, scholen, ... die ruimte 

kunnen bieden. We laten graag alle kinderen en jongeren brainstormen over wat ze gedaan 

willen hebben en we laten hen nadenken over welke fysieke ruimte daartoe het beste kan 

ingericht worden en hoe.  

 

Voorwaarden zijn nog dat het aanbod aangepast is aan de verschillende leeftijden (met 

experimenteerruimte op alle niveaus) en dat de mensen die beslissingen nemen openstaan 

voor ideeën en impulsen van kinderen en jongeren. 
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Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren mee vorm 

kunnen geven aan de stad, en dit vanuit hun eigen beleving en identiteit? 

 

Werken aan een gedeelde stadsidentiteit: wat verbindt kinderen en jongeren. 

 

De doelgroep waarop we ons richten zijn kinderen en jongeren. We willen hen meenemen in 

participatietrajecten aangepast aan de leeftijd en op verschillende niveaus (wijk...), rond zelf 

gekozen thema’s. Hiermee worden ze van jongs af aan ingeschakeld in een leerproces. 

 

Het uiteindelijke effect moet zijn dat jongeren zich zelf verantwoordelijk voelen voor de 

stad. Dat verhoogt hun welbevinden. En passant krijgen we hopelijk ook een kind-

vriendelijker Brussel, wat de stadsvlucht moet helpen tegengaan. 

 

In een eerste stap willen we de expertise bekendmaken en uitwisseling stimuleren, naar het 

voorbeeld van de actieweek WMKJ’s (Werking Maatschappelijk Kwetsbare Jongeren). Via 

verschillende kanalen (media, evenementen, ...) willen we jongeren de kans bieden om hun 

stem te laten horen. We zouden ook kunnen overwegen om kinderrapporten uit te delen 

aan scholen, burgemeesters, ... 

 

In een latere fase willen we werk maken van gestructureerde inspraakorganen (leerlingen-

raad, wijkburgemeesters, ...) en gericht aandacht besteden aan positieve communicatie en 

participatie in opleidingen (van leerkrachten, jeugdwerkers, ...). 

 

We willen hier de begeleiders (leerkrachten, jeugdwerkers) bij betrekken die de mogelijk-

heden tot participatie moeten creëren en faciliteren. 

 

De kinderen en jongeren zijn zelf uiteraard betrokken partij. We zien een rol voor de media 

die aandacht kunnen besteden aan good practices van kinderen en jongeren die 

verantwoordelijkheid nemen. Tot slot beschouwen we ook de gemeenten als een 

belangrijke hefboom, initiator, partner, facilitator. 

 

We zien voorts nog een aantal struikelblokken en voorwaarden: 

• er moet voldoende openheid en bereidheid tot loslaten zijn bij de volwassenen 

(begeleiders, ouders, beleidsmakers), 

• er is transparantie in het bestuur nodig en 

• communicatieve vaardigheden (leren luisteren). 

• tot slot is een grotere kennis en bewustwording van kinderrechten zeer wenselijk. 
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Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren mee vorm 

kunnen geven aan de stad, en dit vanuit hun eigen beleving en identiteit? 

 

Een jeugdcommissie in het leven roepen waarmee we jongeren de kans willen geven om 

actor te zijn binnen de ontwikkeling van hun stad, buurt, wijk: wijkcontracten afsluiten, 

inspraak organiseren, jongeren een plaats in de media geven, zodat ze mee de beeldvorming 

over hun leeftijdgenoten kunnen bepalen. 

 

De bedoeling is om jongeren actief te betrekken bij projecten die vorm geven aan de stad en 

dat gedurende het hele proces, van diagnose over uitvoering tot de follow-up. 

We denken daarbij niet alleen aan jonge bewoners maar ook aan bezoekers en potentiële 

actieve gebruikers. 

 

Als stappen onderscheiden we een dialoog met de jeugddienst van de VGC, het Gewest, de 

kabinetten en een brede dialoog met de jeugdorganisaties. Op termijn moet een 

jongerentoets een ingebed automatisme worden en zien we graag een proces van 

permanente follow-up en bijsturing, met de nodige communicatie om de vooruitgang 

wereldkundig te maken. 

 

Sleutelfiguren zijn de jeugdwerkers, WMKJ’s, straathoekwerkers, jeugdhuizen..., als 

bemiddelaars, toeleiders, begeleiders en voor het aanbieden van de nodige omkadering. We 

hopen ook op betrokkenheid van de beleidsactoren en van de media voor de communicatie 

rond de initiatieven. 

 

Dat alles gebeurt bij voorkeur vanuit realistische verwachtingen en een open houding met 

ruimte voor concrete actie. Met open houding bedoelen we: denken als en je inleven in het 

kind of de jongere, vragen stellen, loslaten, zelfkritiek hanteren, voorbij de vaste structuren 

willen gaan, jongeren zelf projecten laten uitvoeren. 

 

We vinden het ook belangrijk om 

aandacht te besteden 

• aan de verschillende 

leeftijdgroepen, 

• ook aan 18-25-jarigen en 

• aan minder presente groepen 

(meisjes). Het beleid zal hier 

vanzelfsprekend in de 

aanbestedingen en begrotingen 

ruimte voor moeten creëren. 
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Uitdaging 10  

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdwerkloosheid in Brussel 

daalt? 

 

De stad als werf voor jongeren. 

 

Een stad als Brussel heeft massa’s behoeften die mee kunnen ingevuld worden door de 

jongeren (16-25 jaar) die opgroeien in de stad. We denken daarbij aan vernieuwing en 

ontwikkeling van de stad (bouw, renovatie, duurzame technieken), stages in bedrijven, 

sociale economieprojecten, begeleiding, opleidingen. 

 

Het zou een stap vooruit zijn als openbare aanbestedingen aandacht hadden voor sociale 

tewerkstelling. 

 

De uiteindelijke doelstelling is om jongeren te laten meebouwen aan de stad en hen 

opleidingen en onderwijs te laten genieten, aangepast aan de uitdagingen van de stad 

(stadsontwikkeling, bouw, onderwijs, duurzame mobiliteit). 

 

Scholen, opleidingsinstellingen, bedrijven, werkgevers zijn allen betrokken partij. Ze moeten 

hun verantwoordelijkheid nemen, opdat jongeren kunnen geloven en vertrouwen hebben in 

het traject ‘opleiding – stage – effectieve tewerkstelling’. 

 

We geven nog een aantal criteria die volgens ons bepalend zullen zijn voor succes: 

• de beeldvorming van Brusselaars en Brusselse jongeren bij werkgevers in Vlaanderen 

en Brussel, 

• geloof van leerkrachten met affiniteit met Brussel in het Brusselse onderwijs en de 

Brusselse jongeren, 

• mobiliteit met de rand en met Vlaanderen (GEN). Daarbij merken we op dat de 

uitstroomcijfers vaak een pervers effect hebben. Enkel de sterksten worden weer-

houden. 
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Uitdaging 11  

 

Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we de kinderarmoede in Brussel verminderen? 

 

Maatschappelijke participatie: emancipatie en empowerment van mensen in armoede. 

 

Onze voornaamste doelgroep zijn de alleenstaande ouders met een laag inkomen. 

 

We willen een netwerk uitbouwen rond en met armen (empowerment). Daarmee willen we 

erkenning en valorisatie tot stand brengen voor de competenties die veel moeders en 

ouders hebben op het vlak van zorg. Vanuit vrijwilligerswerk en met de nodige 

ondersteuning en omkadering kunnen zij meegenomen worden in een traject van 

competentieontwikkeling. 

 

We gaan uit van armoede als meer dan financiële armoede (fiscaliteit, OCMW, kindergeld). 

We zien armoede in eerste instantie als een gebrek aan een netwerk. 

Het uiteindelijke effect van participatiebevordering en empowerment is emancipatie, 

voornamelijk van vrouwen (maar ook van vaders). 

 

We zullen om te beginnen contact moeten krijgen en het vertrouwen winnen van ouders in 

armoede en samen met hen aan de slag gaan. Dat contact met de doelgroep is een 

belangrijke voorwaarde. Verdere stappen en voorwaarden zijn goed en gratis onderwijs voor 

iedereen, kinderopvang voor iedereen en netwerkontwikkeling. 

 

We beschouwen alle ‘vindplaatsen’ als te betrekken actoren: buurtwerking, straathoek-

werkers, scholen, OCMW’s, consultatiebureaus, wijkgezondheidscentra, ...  

 

De oplossing zal moeten komen vanuit de samenwerking met de doelgroep. 
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Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we de kinderarmoede in Brussel verminderen? 

 

Drempelverlagend werken met een moeilijk te bereiken doelgroep van kansarmen. 

 

Er is in Brussel een problematiek van kinderarmoede. We willen die detecteren, onder meer 

door concrete ontmoetingsplaatsen te identificeren (bijvoorbeeld voedselbedelings-

plaatsen). Tegelijk willen we effectieve stappen zetten en de dialoog en de ontmoeting 

starten om armen te betrekken bij het vormgeven van initiatieven. Op elk domein willen we 

acties ondernemen om de doelgroep effectief te bereiken en te betrekken. Vervolgens moet 

de doelgroep zelf een beter zicht krijgen op het aanbod, dat we tegelijkertijd moeten 

verfijnen en aanpassen. We willen ook het inlevingsvermogen en de gevoeligheid bij de 

aanbodverstrekkers verhogen en vorming organiseren voor de betrokken dienstverleners. 

Ook de evaluatie van het aanbod moet gebeuren mét de kansarmen zelf, wat impliceert dat 

armen moeten doorstromen naar de advies- en inspraakorganen. 

 

We richten ons dus ook op de dienstverleners, ervaringsdeskundigen in armoede en op de 

beleidsmakers. 

 

Het resultaat moet zijn dat de doelgroep zijn rechten kent, weet heeft van het aanbod maar 

meer nog dan dat, een grotere zelfredzaamheid bij kansarmen. De samenleving tot slot 

moet mislukken leren aanvaarden. Het ultieme doel bestaat erin kinderen uit de armoede 

krijgen en gelijke kansen creëren voor iedereen. 

 

Enkele succesvoorwaarden zijn tijd en geduld, een open blik en een niet-verwijtende kijk op 

de doelgroep. De dienstverleners zelf moeten tot slot het aanbod aan voorzieningen en de 

bestaande maatregelen beter leren kennen. 

 

We willen werken met alle doorsnee organisaties en specifieke organisaties (waar armen het 

woord nemen) die de doelgroep bereiken.  
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Uitdaging 12  

 

Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen we het wederzijds vertrouwen tussen jongeren uit 

verschillende cultuurgemeenschappen stimuleren zodat ze van elkaar kunnen leren zonder 

zich bedreigd te voelen in hun identiteit? 

 

Jongeren aan het woord en samen in actie. 

 

We richten ons op een zo divers mogelijk publiek van jongeren (± 2e graad secundair 

onderwijs) van alle sociaal-culturele achtergronden. 

 

Concreet willen we jongerenpanels in een eerste stap stellingen laten bespreken: kloppen ze 

wel of niet met de realiteit. We laten hen daarover praten en discussiëren en een beeld 

schetsen van de problematiek. Het tweede initiatief is een evenement, het grootste 

jongerenevenement ooit in Brussel, 

dat al die verschillende jongeren 

samen uitwerken, een project dat ook 

de niet-aanwezige en de niet bereikte 

jongeren uitdaagt en mobiliseert. 

 

Daartoe zullen we in eerste instantie 

de behoeften in kaart moeten 

brengen: zowel de behoefte aan 

ontmoeting als de vraag welk 

evenement ze willen realiseren. 

Vervolgens zullen we een werkzaam 

platform moeten creëren, om die 

jongeren van diverse culturen ergens 

samen te krijgen, wat het snelste gaat 

als we een platform zouden vinden 

waar ze al samen zijn. We doen 

daartoe een oproep in scholen, 

jeugdhuizen en werken ook met 

Facebook. We gaan op zoek naar 

bestaande goede praktijken. 

 

We zullen samenwerken met de Vlaamse scholierenkoepel, scholen, jeugdverenigingen, en 

centra en organisaties buiten de Nederlandstalige circuits, waar jongeren een groot deel van 

hun tijd doorbrengen, dit in verband met toeleiding en verspreiden van informatie. De 

media hebben hier ook een rol te spelen als het gaat om het ombuigen van de beeldvorming 

in de richting van een positiever imago. 

 

Een dergelijk initiatief moet de nodige ampleur hebben. Er is een zekere kritische massa 

voor nodig, zichtbaarheid en voldoende uitdaging. Doorbreken van het ‘apartheidsdenken’ is 

nog zo’n cruciale voorwaarde en daarbij denken we vooral aan de scheiding tussen 
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Nederlands- en Franstaligen. Laten we bij voorkeur niet uitgaan van de verschillen op het 

vlak van etnische achtergrond. En tot slot zal de overheid financiële middelen ter 

beschikking moeten stellen om de jongeren hun project te laten uitwerken en hun ideeën te 

helpen realiseren. 
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Workshop 2 – Het verloop  

In het geheel van het bevragings- en inspraaktraject van de VGC 

 

Deze tweede workshop in een reeks van drie kadert in een participatief traject van de VGC 

dat al enige tijd loopt. Na een voorbereidende fase betekende het startmoment van 

Stadspiratie, op 25 oktober 2012 in de KVS, een stevige en inspirerende start. Dat 

evenement heeft een hele reeks van uitdagingen opgeleverd rond drie centrale thema’s: 

1) opgroeien in de stad 

2) investeren in sociale mobiliteit en emancipatie  

3) stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing  

Al die uitdagingen vormen mee de input voor de drie workshops die het vervolg vormen van 

het inspraaktraject en waarvan dit de tweede workshop is.  

 

Op de website www.stadspiratie.be/idee staat ondertussen een digitale ideeënbus online, 

waar ieder die dat wil haar of zijn inspiratie kwijt kan. 

 

Met de resultaten van het 

startmoment en de input 

van de ideeënbus gaan de 

deelnemers van de 

thematische workshop 

van vandaag op zoek naar 

mogelijke oplossingen, 

campagnes, initiatieven.  

 

Doel is te komen tot 

enkele aanbevelingen 

gericht aan het College 

van de VGC. 

 

Het hele traject zal 

uitmonden in een 

Stadspiratie-slotmoment, 

eind maart 2013, waar het College zal reageren op de synthesenota en waar al die 

‘Stadspiratie’ en inspirerende goede praktijken in de schijnwerpers zullen staan. 

 

 

Twee voorafgaande reflecties 

 

Na de verwelkoming door Pieter Van Camp van de cel Stedelijk Beleid VGC en een overzicht 

van het verloop van de avond door Stef Steyaert van Levuur, geven twee aanwezigen een 

eerste voorzet van hoe de uitdagingen mensen uit het werkveld tot actie (zouden) kunnen 

aanzetten. 
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Linda Struelens, coördinator van EVA vzw 

begint met een schets van een 

ochtendmoment van het Bricoteam, samen 

rond de koffietafel, alvorens naar de klant te 

vertrekken. Op een dag hebben ze het over 

een Schaarbeekse wijk waar, meer dan elders 

nog, (jonge) mannen niet aan de bak geraken 

en ook geen aansluiting vinden bij de 

opleidingswereld. Zelf zitten in het team 

Russen, (Noord-)Afrikanen, Albanezen... Het 

werd een beklijvend gesprek vanwege de pijn 

en de kopzorgen van die mannen over hoe het 

moet met hun jongeren, over hoe nog greep te krijgen op hen die overal buiten vallen, in de 

ban zijn van drugs, overdag slapen en ’s nachts leven... Net zo pijnlijk is het om in de media 

telkens weer in clichétermen afgeschilderd en op één hoop gegooid te worden. 

Linda Struelens stelde vast dat die mannen een duidelijke mening hadden en dat de sector 

wellicht al te lang en te exclusief met vrouwen heeft gewerkt en de vaders niet heeft gezien. 

Daarom zou het een goed idee kunnen zijn om vaders en moeders te betrekken bij het in 

kaart brengen van de hinderpalen en het zoeken naar mogelijke oplossingen. 

 

Met een waar gebeurd verhaal illustreert ze de kracht van luisteren en van creativiteit. Het 

gebeurde in Noord-Frankrijk. Een muzikant ontmoet een vriend die zwaar in de put zit. De 

man doet een lang en pijnlijk verhaal, terwijl de muzikant alleen maar kan luisteren. Het laat 

hem niet los en thuis blijft hij er verder over nadenken. Vervolgens gaat hij met het 

materiaal aan de slag. Er borrelt muziek op, er ontstaat een lied. Muziek blijkt nog maar eens 

een wervend en verenigend medium en uiteindelijk groeit uit de ellende van de vriend een 

creatief project dat met jongeren in een heel moeilijke situatie fantastische resultaten haalt. 

 

Linda Struelens wijst ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de arbeidsmarkt, 

met inbegrip van de sociale economie. De naam onderaan een sollicitatiebrief is nog altijd 

een belangrijke factor die mee bepaalt wat de respons op die brief zal zijn. 

 

In de kleinschalige sociale economie is het een modetrend (geweest) om de reguliere 

economie achterna te hollen: om efficiëntie en cijfers centraal te zetten en de essentie uit 

het oog te verliezen. Opvallend is bijvoorbeeld het aantal nieuwkomers, dat mogelijk ten 

koste zou kunnen gaan van anderen die meer tijd nodig hebben. Er moeten aangepaste, 

langere trajecten komen voor zij die meer tijd nodig hebben. De druk (van de reguliere 

economie) mag er niet toe leiden dat mensen eruit geconcurreerd worden. 

 

Kleinschalige initiatieven komen er ten slotte ook niet vanzelf. Dat vergt tijd, tijd om na te 

denken met de buurten over hoe leefomgevingen kunnen verbeterd worden, bijvoorbeeld 

over de prachtige rol die informele zorgdragers kunnen vervullen daar waar de vermarktte 

zorg tekort schiet. 
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Els Rochette, artistiek-zakelijk leider bij Globe Aroma stelt vast dat de uitdagingen in Brussel 

immens zijn. De 12 uitdagingen op de lijst van vandaag zijn stuk voor stuk een hele workshop 

waard en toch zou ze er eigenlijk willen voor pleiten om de mappen op te bergen, op te 

staan en de straat op te trekken. 

 

Stop met praten, stop met plannen... Hou op om onder Vlaamse Brusselaars de diversiteit te 

bespreken. Er is al veel bestudeerd en geanalyseerd. Er is materiaal genoeg. Ga er nu mee 

naar buiten. 

 

Een concreet voorstel zou kunnen zijn om elk personeelslid van een gemeenschapscentrum, 

welzijnsorganisatie of kunstenhuis twee uur per week de stad in te sturen met als enige 

opdracht: leer Brusselaars kennen. Ga praten. Stap een Roemeens café in Sint-Gillis binnen. 

Haal bakbananen in Matonge. Trek naar de markt in Molenbeek. Ga naar de Bempt en ga 

supporteren bij RWDM. Zoek uit welk Marokkaans theehuis de beste thee serveert. Volg een 

vergadering van het wijkcontract. Bezoek een boksclub in de Marollen. 

 

Vertaald naar de situatie van vandaag is ze geneigd om te zeggen: laat ons nu allemaal 

vertrekken en van onze uiteenlopende ontmoetingen iemand meebrengen. Wanneer we 

eerst gaan praten met mensen waarmee we nog nooit gepraat hebben en anders nooit van 

gedachten wisselen kunnen we nog zinvol brainstormen. 

 

De werkwijze 

 

Mark Hongenaert van Levuur verzoekt de 

aanwezigen om toch maar te blijven en zet de 

werkwijze voor deze workshop uiteen. 

In drie opeenvolgende ronden zullen de 

deelnemers, uitgaande van een van de volgende 

twaalf uitdagingen naar keuze (één tafel per 

uitdaging) initiatieven en oplossingen bedenken 

voor deze uitdagingen.  

 

De werkgroepen kunnen gedurende een kleine 10 

minuten vrij discussiëren, waarna ze gaan 

focussen op een van de geformuleerde ideeën en 

die uitwerken. Om de gesprekken van het 

resterende halfuur te structureren hebben ze een 

template. Ze kiezen een verslaggever om de 

template zo volledig mogelijk in te vullen.  

Zo staan drie ronden/werksessies op het programma, met tussen de tweede en de derde 

ronde een pauze met broodjesmaaltijd en de gelegenheid om even te gluren bij de buren. 

Als bij wonder konden we beschikken over de perfecte schildersezels om de ingevulde 

templates op te hangen. Tijdens de lunch konden de aanwezigen zo kennismaken met het 

werk van de andere groepen. 
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Met een kleine zestig deelnemers gingen we aan de slag. Enkele uitdagingen werden niet in 

elk ronde behandeld. Zo bleef uitdaging 6 twee ronden lang onaangeroerd liggen om dan in 

de laatste ronde door twee tafeltjes behandeld te worden. 

 

 

De uitdagingen 

 

1. Hoe zorgen we ervoor dat Brusselse organisaties, instellingen en overheden de 

stedelijke diversiteit weerspiegelen (cliënteel, personeel en bestuur)? 

2. Hoe kan een Brede School of open school een hefboom zijn voor sociale mobiliteit in 

de wijk? 

3. Hoe kunnen we sportclubs en sportbeoefening gebruiken als hefboom voor sociale 

mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

4. Hoe kunnen we kleinschalige initiatieven in de sociale economie stimuleren en als 

hefboom hanteren voor sociale mobiliteit? 

5. Hoe creëren we laagdrempelige en niet-bedreigende ontmoetingskansen tussen 

(geïsoleerde) senioren en jongeren? 

6. Hoe kunnen we ‘rolmodellen’ op een haalbare en zinvolle manier inzetten om te 

werken aan de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

7. Hoe kunnen we vernieuwende werkervaringstrajecten voor jongeren opzetten om de 

overgang van school naar werk vlotter te laten verlopen? 

8. Hoe kunnen we op buurt- of wijkniveau op een vernieuwende en creatieve manier 

omgaan met inspraak en participatie zodat alle buurtbewoners betrokken worden? 

9. Hoe kunnen we actief inzetten op het verbeteren van de maatschappelijke positie 

(bv. via educatie en recreatie) van mensen in armoede? 

10. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare 

situatie bevinden actief participeren aan het brede socio-culturele aanbod 

(vereniging, sport, muziek, hobby, ...)? 

11. Hoe kunnen we vrijwilligerswerk nog beter ondersteunen en als hefboom voor 

emancipatie versterken? 

12. Hoe kunnen de vele gemeenschapsvoorzieningen actief omgaan met de 

‘superdiversiteit’ van onze stad (in hun werking, aanbod, dienstverlening, ...)? 
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De template 

 

De groepjes geven hun initiatief een naam en omschrijven het in enkele trefwoorden en/of 

zinnen. Ze geven aan tot 

welke doelgroep het zich 

richt en welke impact ze 

ervan verwachten. Ze 

sommen de 

randvoorwaarden op die 

vervuld moeten zijn om het 

initiatief kans op slagen te 

geven. 

Ze trekken het open in 

vereiste stappen en acties op 

korte en langere termijn en 

leggen een lijst aan van 

actoren die ze bij het 

initiatief willen betrokken 

zien en in welke rol. 

 

 

Evaluatie 

 

De output van de drie werksessies vindt u hierna. We staan nu nog graag even stil bij de 

laatste oefening van de lange voormiddag. Verdergaand op de suggestie van Els Rochette 

tijdens de inleiding, legde Mark de groepjes nog een slotvraag voor: “Waar ga je nu concreet 

naartoe, als je de opdracht van Els uitvoert en de straat op trekt?” 

 

We kregen onder meer de volgende voorstellen of voornemens: 

• Ik ga eten en praten in een sociaal restaurant van de Franstaligen ... 

• Ik ga volgende dinsdag op de markt mensen informeren over ons aanbod ... 

• Ik ga petanquen in de club van Piet ... 

• Ik ga naar Sint-Joost waar de KVS in januari gaat spelen ... 

• Ik ga naar de Marokkaanse kapper ... 

• Ik ga meezingen in een evangelische kerk, als het Afrikaanse mis is ... 

• Ik ga naar de benefietavond voor een project “leeggoed” rond een leegstaand pand 

... 
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Workshop 2 - De resultaten 

 

Hieronder geven we per uitdaging kort de geformuleerde initiatieven.  

 

Samenvattend 

 

Rond uitdaging 1 - Hoe zorgen we ervoor dat Brusselse organisaties, instellingen en 

overheden de stedelijke diversiteit weerspiegelen (cliënteel, personeel en bestuur)?  

 

• Competentieverhoging bij de medewerkers van organisaties rond interculturaliteit en 

diversiteit.  

• Beloon bestaande good practices, laat ze groeien en breid ze uit. 

 

Rond uitdaging 2 - Hoe kan een Brede School of open school een hefboom zijn voor sociale 

mobiliteit in de wijk? 

 

• Organiseer ontmoetingen in en met de wijk: creëer ontmoetingsmomenten tussen de 

verschillende actoren in de wijk (organisaties, mensen die er werken, ouders, 

kinderen,…). 

• Ouders emanciperen en ten volle betrekken bij alle actoren en facetten van het 

onderwijs, zonder die interactie te overladen met professionele aspecten. Dit moet 

de ouders en leerkrachten helpen om aansluiting te vinden bij die wijk. 

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we sportclubs en sportbeoefening gebruiken als hefboom 

voor sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen?  

 

• Trainers trainen en ondersteunen in sociale vaardigheden en in het omgaan met 

superdiversiteit. 

• Buurtkriebels, een coproductie tussen sportclubs en hun buurt, die uitmondt in een 

jaarlijks of tweejaarlijks sportevenement. 

 

Rond uitdaging 4 - Hoe kunnen we kleinschalige initiatieven in de sociale economie 

stimuleren en als hefboom hanteren voor sociale mobiliteit?  

 

• Werkloze jongeren inschakelen in rust- en verzorgingstehuizen. 

• Garanderen van kwaliteit van werkervaringstrajecten, vooral met betrekking tot de 

duurzaamheid van de resultaten. 

 

Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we laagdrempelige en niet-bedreigende ontmoetings-

kansen tussen (geïsoleerde) senioren en jongeren?  

 

• Geïntegreerd en procesgericht buurtwerk, waarbij jongeren en ouderen elkaar 

ontmoeten in een dienstverleningstraject. 
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• Nieuwe media als brug tussen digitale (quasi-)analfabeten en jongeren die er als 

‘digital natives’ mee opstaan en gaan slapen. 

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ‘rolmodellen’ op een haalbare en zinvolle manier 

inzetten om te werken aan de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen?  

 

• Een rolmodellenwinkel of rolmodellenroute voor Brussel: een rondtrekkende 

woonwagen met gepassioneerde locals van alle slag die het gemaakt hebben: 

dakwerker, dokter, sportleraar, acteur, mediafiguur, leerkracht, politicus, premier,…. 

• Rolmodel zijn kan je leren. Er is een rol weggelegd voor een brede school in het 

ontdekken en zichtbaar maken van rolmodellen en in het bewust leren spelen van 

een dergelijke rol. 

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we vernieuwende werkervaringstrajecten voor jongeren 

opzetten om de overgang van school naar werk vlotter te laten verlopen?  

 

• Persoonlijk ontwikkelingstraject op maat van NEET-jongeren (“Not in Employment, 

Education nor Training”).  

• Studentenjobs voor kwetsbare jongeren creëren en promoten. 

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we op buurt- of wijkniveau op een vernieuwende en 

creatieve manier omgaan met inspraak en participatie zodat alle buurtbewoners 

betrokken worden?  

 

• Participatie organiseren via een laagdrempelig, rechtstreeks één-op-één contact, 

bijvoorbeeld op de markt. 

• Eenheid in veelheid, door iedereen in een buurt rond dezelfde vraag, problematiek, 

... te mobiliseren. 

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we actief inzetten op het verbeteren van de 

maatschappelijke positie (bv. via educatie en recreatie) van mensen in armoede? 

 

• Een signaaldag gericht op het versterken van bestaande organisaties die werken aan 

het verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen in armoede. 

• Structurele samenwerkingsverbanden tussen verenigingen waar armen het woord 

nemen en door de VGC ondersteunde organisaties in de welzijns-, sociaal-culturele, 

vormings- en sociaal-economische sector, in de scholen, ... 

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die zich in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden actief participeren aan het brede socio-

culturele aanbod (vereniging, sport, muziek, hobby,...)?  

 

• Versterken en ondersteunen van “trottoirorganisaties” en andere laagdrempelige 

antennes in de wijken die mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. 

• Participatie = creatie. We mikken op al het creatieve potentieel dat aanwezig is bij 

mensen in een kwetsbare situatie. 
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Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we vrijwilligerswerk nog beter ondersteunen en als 

hefboom voor emancipatie versterken?  

 

• “Nieuw bloed”: ervoor zorgen dat mensen die al een engagement hebben aansluiting 

vinden bij de bestaande werkingen en dat die werkingen de lokale context beter 

leren kennen. 

• Lokalen voor verenigingen als springplank naar emancipatie en ontmoeting en een 

lokale talentendatabank met vrijwilligers en hun competenties. 

• Kansengroepen versterken via niet-monetair gewaardeerd vrijwilligerswerk. 

 

Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen de vele gemeenschapsvoorzieningen actief omgaan met 

de ‘superdiversiteit’ van onze stad (in hun werking, aanbod, dienstverlening, ...)?  

 

• Ontmoetingen, verbroederingen en verzusteringen organiseren tussen een heel 

ruime doelgroep van mensen en organisaties die elkaars tegenpool (zouden kunnen) 

zijn. 

• “Zie d’em”? Werken aan diversiteit, door positieve discriminatie en door good 

practices te verspreiden. 

• Een adequate communicatie over het aanbod naar een superdiverse doelgroep. 
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De fiches per uitdaging 

 

Omwille van de leesbaarheid hebben we de output van de werksessies in zinnen gegoten en 

de subtitels en vragen van de template weggelaten in dit verslag. Het stramien van de 

template, voor zover gevolgd, zal in de antwoorden evenwel herkenbaar blijven. 

 

Uitdaging 1  

 

Rond uitdaging 1 - Hoe zorgen we ervoor dat Brusselse organisaties, instellingen en 

overheden de stedelijke diversiteit weerspiegelen (cliënteel, personeel en bestuur)? 

 

Competentieverhoging bij de medewerkers van organisaties rond interculturaliteit en 

diversiteit. 

 

Dit initiatief zou voorzien in 

trajectbegeleiding en 

procesbegeleiding van mede-

werkers van Brusselse, 

Nederlandstalige organisaties 

(professionelen en vrijwilligers) 

rond interculturaliteit en etnisch-

culturele diversiteit en de inzet 

hierop versterken. 

 

Er zullen acties nodig zijn om het aanbod meer divers te maken. Het personeelsbeleid zal 

actief en effectief (met streefcijfers, quota) moeten inzetten op diversiteit. En er zal ruimte 

moeten komen om aan interculturalisering te werken, zonder de druk op het eerstelijnswerk 

te verhogen. Op termijn willen we streven naar een breed “interculturaliseringspact”. 

 

Dit alles moet leiden tot een drempelverlaging bij de reguliere organisaties en instellingen 

voor kansengroepen en etnisch-culturele minderheden. 

 

Factoren en voorwaarden opdat voorstellen realistisch zouden zijn en hun doel bereiken: 

• als er een ander, meer op meertaligheid gericht taalbeleid komt; 

• als die visie ook een verankering krijgt op organisatieniveau; 

•  als de herkenbaarheid voor de doelgroep verbetert (imagobuilding, communicatie); 

•  meer coherentie en een gestructureerde aanpak; 

•  permanente ontsluiting van bestaande goede praktijken en versterken van de 

samenwerking. 

 

Bij dit initiatief moeten zowel de doelgroepzijde, de integratiesector en de reguliere 

diensten betrokken worden. Dat gebeurt bij voorkeur in partnerschap en niet in aparte 

initiatieven zoals nu vaak het geval is, met alle problematische gevolgen vandien.  
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Rond uitdaging 1 - Hoe zorgen we ervoor dat Brusselse organisaties, instellingen en 

overheden de stedelijke diversiteit weerspiegelen (cliënteel, personeel en bestuur)? 

 

Beloon bestaande good practices, laat ze groeien en breid ze uit. 

 

Onze doelgroep omvat iedereen en onze actie is heel eenvoudig: wie goed is krijgt meer, wie 

niet goed is niet. Wie zich aan de minimumopdracht houdt, moet het doen met een 

minimumfinanciering. Centra die meer doen, moeten beloond worden. Uiteraard zullen er 

op basis van het diversiteitsbeleid nader te bepalen prioritaire doelgroepen zijn. We pleiten 

voor maatwerk. 

Diversiteit moet gewoon een basispremisse worden: zonder diversiteit geen beloning. 

 

Centra die goed bezig zijn, en daarmee bedoelen we in dit verband globaal genomen 

kansengroepen bereiken, willen we extra middelen en mensen geven. 

We zien dit in het kader van diversiteit als een permanente evenwichtsoefening in actief 

pluralisme. De overheid heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. Als de VGC zelf niet actief 

werk maakt van een doorgedreven diversiteitsbeleid (cliënteel, personeel, bestuur), kan ze 

diversiteit ook maar moeilijk afdwingen. 

 

Op termijn willen we erop toezien dat het inhoudelijke debat blijvend gevoerd wordt. 

Bovendien willen we streven naar een geïntegreerde visie die er op gericht is om met 

beperkte middelen het verschil te maken. 

 

De bedoeling moet zijn om hier sociale ongelijkheid mee te counteren, door misbedeelde 

groepen actief te bereiken en te betrekken. Onze actie moet vooral basiswerkingen en 

terreinwerkers ten goede komen. We pleiten ervoor om in te zetten op de eerste- en de 

nuldelijn- en -buurtwerkingen en hen in staat te stellen een degelijke en duurzame 

basiswerking uit te bouwen. 

 

Te betrekken actoren zijn alle “uitvalsbasissen” (lokale dienstencentra, verenigingen waar 

armen het woord nemen, buurtwerkingen). We moeten er de politiek en de administratie bij 

betrekken, met het oog op het beleid en de financiering. Hier zou een partner als de Foyer 

rond aangetrokken kunnen worden om vorming te organiseren. 

 

We zien nog een aantal voorwaarden: 

• Medewerkers van overheidsdiensten zouden mee op het terrein, in de werkingen 

moeten komen en zien wat er echt leeft en gebeurt (of niet). 

• We willen geen politiek cliëntelisme, vandaar de eis van een objectivering van het 

beleid op basis van eerlijke maatstaven. 

• We moeten de doelgroep van werknemers en vrijwilligers wapenen tegen voor-

oordelen en racisme. 

• Het diversiteitsbeleid en het interculturaliseringstraject moeten meer zijn dan een 

“managementtool”. We willen een visie, een code, een charter met diversiteit als 

basispremisse. 

• Er moet tot slot ook voldoende ruimte zijn om Nederlands te leren binnen de werk-

context. 
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Uitdaging 2 

  

Rond uitdaging 2 - Hoe kan een Brede School of open school een hefboom zijn voor sociale 

mobiliteit in de wijk? 

 

Organiseer ontmoetingen in en met de wijk 

We willen hiermee ontmoetingsmomenten creëren tussen de verschillende actoren in de 

wijk: organisaties, mensen die er werken, ouders, kinderen... 

 

We richten ons dus tot de kinderen van de school, hun ouders, grootouders, ... maar ook de 

leerkrachten en wie in de buurt werkt. 

 

Het ultieme doel is om de sociale cohesie te versterken, de sociale vaardigheden van de 

betrokkenen te verbeteren en “gedragen wijken” tot stand te brengen. 

 

We zien en voorzien daartoe de volgende stappen: 

• contacteren van de actoren in de wijk; 

• ontwikkelen van een inspraaktraject; 

• plannen van activiteiten en ontmoetingsmomenten; 

• enthousiasmeren van alle betrokkenen. 

Op langere termijn moeten we open blijven staan voor nieuwe partners en er via netwerking 

ook actief in investeren. 

 

Enkele randvoorwaarden kunnen een belangrijke invloed hebben op het succes van ons 

voorstel: 

• keuzevrijheid (sport, cultuur, ...); 

• kleinschalig beginnen; 

• meertaligheid; 

• samenwerking tussen gelijkwaardige partners; 

• participatie van ouders, kinderen en leerkrachten; 

• overleg met Franstalige beleidsverantwoordelijken; 

• de mogelijkheid van engagement op verschillende niveaus. 

 

In de rol van trekker zien we de 

Brede Schoolcoördinatoren, de 

scholen zelf, de gemeenschaps-

centra, welzijns- en 

vrijetijdsorganisaties, lokale 

overheden. Andere actoren zijn 

uiteraard ook de leerlingen, 

leerkrachten, de ouders, 

grootouders, families... die we als 

evenwaardige partners willen 

benaderen. 
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Rond uitdaging 2 - Hoe kan een Brede School of open school een hefboom zijn voor sociale 

mobiliteit in de wijk? 

 

Ouders emanciperen en ten volle betrekken bij alle actoren en facetten van het onderwijs, 

zonder die interactie te overladen met professionele aspecten. Dit moet de ouders en 

leerkrachten helpen om aansluiting te vinden bij de wijk. 

 

De bedoeling is veeleer om te trachten de ouders vanuit informele momenten te 

emanciperen. 

 

Dat zal een geleidelijk proces zijn. Eerst moeten de ouders elkaar en de andere 

schoolactoren leren kennen. Dat kan door de organisatie van informele ontmoetings-

momenten. Samen kunnen zij dan op zoek gaan naar de problemen bij de toeleiding naar 

andere organisaties in de buurt en een bundeling maken van de wijkwerkingen en de 

aanwezige mogelijkheden. 

 

Op termijn zouden we scholen moeten kunnen opzetten, los van de filosofie van de 

wijkscholen en los van het beeld van de “arme wijkschool”. Via zogeheten “magneet-

scholen” zullen kinderen uit armere wijken samen in de klas zitten met kinderen met een 

“betere” sociale omkadering die op het “prestigeproject” afgekomen zijn. 

 

Uiteindelijk moet de houding van ouders en leerkrachten ertoe leiden dat de leerlingen ook 

buiten de school kennismaken met de maatschappij waarin ze wonen en leven. 

 

Enkele belangrijke elementen voor het welslagen: 

• leerkrachten moeten zonder vrees de uitdaging durven aangaan om ouders te 

betrekken; 

• de bereidwilligheid bij school, ouders en leerkrachten; 

•  een bepaalde cultuur die uitgaat van en het accent legt mogelijkheden van de 

leerlingen in de toekomst; 

• drempelverlagende aanpak; 

• niet vastgepind blijven op taal (het Nederlands) en in dat verband gebruik maken van 

de mogelijkheden van digitale middelen (pictogrammen) om ook anderstaligen te 

bereiken. 

 

De school en in mindere mate de leerkrachten zullen de brug vormen tussen de wijk en de 

groep van de kinderen en hun ouders. Ouders en leerkrachten zijn partners vanuit hun 

gezamenlijke rol als opvoeders en begeleiders van hun kind(eren). Organisaties en andere 

partners uit de wijk kunnen jongeren stimuleren om voor een bepaald beroep en voor 

andere rolmodellen te kiezen. 
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Uitdaging 3  

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we sportclubs en sportbeoefening gebruiken als hefboom 

voor sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

 

Trainers trainen en ondersteunen in sociale vaardigheden en in het omgaan met super-

diversiteit. 

 

Het uitgangspunt is dat de situatie in veel sportclubs niet optimaal is, qua omgang met en 

qua aanwezige diversiteit. Trainers zijn zich ook niet altijd bewust van bepaalde 

“onbewuste” drempels. 

 

Met ons initiatief willen we het potentieel van de sportclubs en wat daar aanwezig is meer 

valoriseren, door emancipatorische trajecten in te bouwen en door de sportclubs en -

verenigingen beter te ondersteunen. Wat zijn hun noden en hoe kunnen we helpen? 

 

Daarmee willen we een grotere betrokkenheid van de trainers en de ouders bereiken, 

vrijwilligerspotentieel en talenten herkennen en vergroten, drempels verlagen voor 

sportclubs die niet zo “gekleurd” zijn. Het einddoel is een vorm van community building. 

 

Een belangrijke tussenstap zal bestaan uit een inventarisering van wat de “Vlaamse 

bovenbouw” voorziet aan vorming en vervolgens een lijst aanleggen van wat ontbreekt. 

 

Een aantal voorwaarden moeten vervuld zijn: 

• de infrastructuur is aanwezig (leegstaande scholen, ...); 

• expertisedeling; 

• een goed traject uittekenen voor trainers die zelf ook dikwijls kwetsbaar zijn; 

• we moeten de coördinatoren en de besturen van de clubs mee krijgen in dit verhaal.  

 

We werken dus uiteraard in de eerste plaats met de trainers maar we hebben zoals gezegd 

ook de clubbesturen nodig omwille van de gedragenheid. We zullen de pedagogische wereld 

moeten betrekken met het oog op het voorzien van de nodige vorming. En we betrekken 

ook de ouders en/of vrijwilligerswerkingen die de rol van de ouders kunnen aanvullen. 
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Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen we sportclubs en sportbeoefening gebruiken als hefboom 

voor sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

 

Buurtkriebels, een coproductie tussen sportclubs en hun buurt, die uitmondt in een jaarlijks of 

tweejaarlijks sportevenement. 

 

Om het jaar of om de twee jaar zouden we voor Buurtkriebels een zone, wijk of gemeente 

selecteren die een evenement organiseert waarbij de sportverenigingen hun doelgroep 

mobiliseren en inzetten bij het zelf organiseren van een sportinitiatief. Dit is een 

opportuniteit om met de sportdienst iets op lange termijn op te zetten en ondertussen met 

de clubs in gesprek te gaan over hun behoeften en noden. 

 

We richten ons op jongeren in de wijken en dat ofwel als organisator en begeleider of als 

deelnemer. De andere doelgroep bestaat uit de deelnemers aan het aanbod, de mensen uit 

de buurt en een zo ruim mogelijk publiek op de dag zelf.  

 

Hiermee willen we kansen geven aan de “gasten zelf” om iets in elkaar te steken en te leren 

naar iets toe te werken. Een volgende stap kan zijn dat de jongeren zelf ergens anders 

(school, club, vereniging, ...) een activiteit of les gaan geven. We hopen ook dat het initiatief 

de werking van de bestaande clubs kan opentrekken en voor een mentaliteitswijziging kan 

zorgen. We moeten in elk geval tot een win-winsituatie komen waarvan iedereen de 

meerwaarde van een dergelijk initiatief kan inzien.  

 

Dit project zal een stapsgewijs proces zijn met in de voorbereidende fase: 

• afbakenen van een zone; 

• de nodige verkenningen; 

• oproepen lanceren;  

• een lokale aanpak 

uitwerken; 

• tijd voorzien om de plannen 

en het opzet te 

verduidelijken. 

 

Vervolgens zal elke actor die in het 

verhaal stapt voor zijn organisatie 

een stappenplan of traject 

ontwikkelen over het mee en meer 

verantwoordelijkheid geven, het 

vormen van een doelgroep om 

uiteindelijk te landen bij het 

evenement, op de dag zelf. Op een 

bepaald moment moet alles dus 

samenkomen. De verschillende 

acties monden uit in één gedeeld 

project, “Onze buurtkriebels”. 
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We werken daarbij met de sportclubs en andere verenigingen die een sportaanbod 

aanbieden (verenigingen waar armen het woord nemen, gemeenschapscentra, wijkcomités). 

Zij organiseren het aanbod, roepen op tot deelname en maken hun deelnemers warm voor 

het zelf organiseren van een activiteit. 

Andere betrokken actoren zijn Buurtsport Brussel (als klankbord en om expertise in te 

winnen), de gemeenten en de sportdienst van de VGC (voor de logistiek, de financiering, 

promotie, algemene ondersteuning en coördinatie). 

 

Belangrijk is volgens ons nog: 

• oog hebben voor het bereiken van de juiste doelgroep (kansarmen); 

• een soepel gebruik van talen; 

• de deur openen voor iedereen, maar de moeilijke klanten moet je kunnen begelei-

den; 

• voldoende tijd en ruimte voorzien: als het bv. een evenement om de twee jaar is 

moet je het langetermijnaspect inbouwen; 

• drempelverlagend werken (bv. op het vlak van betaalbaarheid); 

• niet ad hoc optreden; 

• oog hebben voor diversiteit en voor de manieren waarop je actoren aanspreekt en 

benadert. Als je dit goed doet, zou de diversiteit in het project moeten ingebakken 

zitten; 

• beschikbaarheid van een budget voor vrijwilligersvergoedingen. 
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Uitdaging 4  

 

Rond uitdaging 4 - Hoe kunnen we kleinschalige initiatieven in de sociale economie 

stimuleren en als hefboom hanteren voor sociale mobiliteit? 

 

Werkloze jongeren inschakelen in Rust- en Verzorgingstehuizen 

 

Dit initiatief voorziet voor een doelgroep van niet-actieve jongeren en werklozen onder-

steuning, zodat ze mee kunnen instaan voor de catering in rust- en verzorgingstehuizen 

(RVT’s). We plannen daartoe laagdrempelige, kleinschalige initiatieven onder begeleiding 

van een wijkgerichte regisseur. 

 

Het effect moet zijn dat diversiteit binnenkomt in de RVT’s en dat we jongeren activeren en 

hun professionele competenties verhogen. 

 

In een eerste stap zal de wijkregisseur op zoek gaan naar wat er al is.  

Met de RVT’s gaan we na wat de behoeften zijn. 

Vervolgens schetst de wijkregisseur een kader. 

De implementatie is de belangrijkste stap en tot slot zullen nog maatregelen moeten 

genomen worden met het oog op de doorgroei naar de sociale economie en vervolgens de 

reguliere economie. 

 

Belangrijke criteria en voorwaarden zijn: 

• laagdrempeligheid; 

• kijken hoe je dynamiek kan ontwikkelen; 

• tijd & geduld; 

• een taalbeleid met een voldoende aanbod aan cursussen Nederlands; 

• procesgericht in plaats van outputgericht werken; 

• samen met de betrokkenen, dat wil zeggen bottom-up. 

  

De centrale rol is weggelegd voor de wijkregisseur die de werklozen en jongeren in de wijk 

stimuleert en projecten opzet en faciliteert. Hij of zij legt aan de andere betrokkenen 

(jongeren en RVT’s) de wederzijdse behoeften uit. 
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Rond uitdaging 4 - Hoe kunnen we kleinschalige initiatieven in de sociale economie 

stimuleren en als hefboom hanteren voor sociale mobiliteit? 

 

Garanderen van kwaliteit van werkervaringstrajecten, vooral met betrekking tot de 

duurzaamheid van de resultaten. 

 

De doelgroep van deze actie zijn laaggeschoolde werkzoekenden, met de nadruk op 

zoekend. We richten ons zowel tot autochtonen als tot allochtonen. 

 

We denken aan sociale-economie projecten vanuit de buurt en willen die met de buurt 

opzetten, dat wil zeggen vanuit de lokale noden en kansen. We willen die sociale-economie-

projecten ook fysiek inplanten in de buurt, bij bestemmingswijzigingen en renovatiewerken 

van stedelijke infrastructuur (oude panden, ...). 

Daarbij willen we erop toezien dat de inspanningen ook uitmonden in een vervolg: een job, 

maatschappelijke inschakeling, ... 

We willen maatwerk onder de vorm van een deftige en grondige trajectbegeleiding. 

 

We streven naar een duurzaam 

traject voor kansengroepen: 

duurzamere tewerkstellingsnormen 

dan art. 60-

doorstromingsprogramma’s. Dat 

moet de sociale-economie projecten 

een ruimere impact geven, dankzij 

een bredere begeleiding dan louter 

sociaal-professioneel. 

 

In een eerste stap gaan we 

kleinschalige initiatieven 

ondersteunen om de doelgroep te 

kunnen begeleiden. Het is de 

bedoeling om de kwaliteit van de werkervaringstrajecten naar omhoog te krijgen, door extra 

omkadering van de aanbieders. Vervolgens moeten we binnen de VGC en andere grote 

instellingen “doorstromingsjobs” kunnen creëren, inclusief omkadering. Tegelijk bieden we 

ook de werknemersdoelgroep begeleiding op maat aan, vanuit een integrale benadering. 

 

We moeten oog hebben voor de resultaten. De doorstromingscijfers die nu worden 

opgelegd zorgen voor een verdringing van de echte kansengroepen (een graad van 

doorstroming naar werk van 75% is onrealistisch). 

Een tweede randvoorwaarde betreft de extra omkadering voor werkervaringstrajecten zodat 

die zo kwalitatief mogelijk kunnen verlopen. Er kan een spanningsveld ontstaan tussen de 

eisen van de klant van de dienstverlening en de eisen van de opleiding. 

Tot slot moeten meer werkgevers, instellingen, enz. aanwerven vanuit een diversiteitsbeleid 

dat ook daadwerkelijk diversiteit brengt op de werkvloer. 
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We zullen hier veel actoren bij moeten / kunnen betrekken: 

• De scholen en Actiris in een begeleidingsrol en om een perspectief te bieden aan de 

afhakers; 

• De vakmensen die hun kennis willen en kunnen overdragen aan de doelgroep, die 

inspireren, rolmodel kunnen spelen, ...; 

• De buurtbewoners, de stad en haar bewoners als afnemers van de dienstverlening; 

• FEBIO, Federatie van de Brusselse Initiatieven voor de Ontwikkeling van de 

Werkgelegenheid, in een overtuigende, bewustmakende en begeleidende rol; 

• Tracé, het adviesagentschap sociale economie; 

• VGC en de lokale overheden en organisaties (KVS, ...) als aanbieders van duurzame 

werkgelegenheid voor doorstromers uit de sociale economie en personeel uit 

kansengroepen. 
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Uitdaging 5  

 

Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we laagdrempelige en niet-bedreigende ontmoetings-

kansen tussen (geïsoleerde) senioren en jongeren? 

 

Geïntegreerd en procesgericht buurtwerk, waarbij jongeren en ouderen elkaar ontmoeten in 

een dienstverleningstraject. 

 

De ene doelgroep (jongeren) levert diensten aan de andere, de doelgroep van de ontvangers 

(de ouderen). Dat creëert kansen op ontmoeting tussen beide groepen en dus een win-

winsituatie. Het ultieme gevolg moet zijn dat rond de dienstencentra brede netwerken 

ontstaan en dat de bestaande netwerken verbreden naar andere actoren in de wijk 

(Werkingen Maatschappelijk Kwetsbare Jeugd (WMKJ’s), scholen, ...). 

 

De eerste stap zal een inventariserende zijn: jongeren screenen, nagaan welke diensten 

ouderen nodig hebben, wat hun behoeften zijn en kijken waar dingen matchen. 

Er zal werk gemaakt moeten worden van informele netwerken rond de lokale diensten-

centra en vanuit de lokale dienstencentra en gemeenschapscentra (LDC’s en GC’s). Er is dus 

een stuk vindplaatsgericht opbouwwerk nodig. 

Daarnaast zal er vanuit de dienstencentra ook intergenerationeel moeten gedacht en 

gewerkt worden. Hetzelfde geldt binnen educatieve projecten, bij vrijwilligerswerk, in brede 

scholen, ... Nog ruimer gesteld moeten de professionals in Brussel op termijn meer oog 

krijgen voor de realiteit van de mensen in hun buurt. 

Een andere langetermijndoelstelling betreft de duurzaamheid van projecten, waarvoor het 

vereist is om de inspanningen lang(er) vol te houden. 

 

Naast de al genoemde netwerkontwikkelaars en procesbegeleiders, de “huizen van 

vertrouwen” (WMKJ’s, buurtwerkers, sociale werkers, gemeenschapscentra), zien we als 

actoren ook nog de buurtbewoners (als participanten) en de scholen, die themaweken 

kunnen organiseren rond de ontmoeting met kwetsbare senioren. Tot slot is er een rol 

weggelegd voor de lokale dienstencentra als trekkers in het proces en als plaats van 

verankering. 

 

Er zijn uiteraard een aantal voorwaarden en vereisten aan verbonden: 

• een budget van 600.000 euro voor een proefproject in 10 dienstencentra; 

• er moeten mogelijkheden zijn voor een gezamenlijk traject met een gemengde groep 

van ouderen en jongeren; 

• mogelijkheden om vanuit de jongeren zelf te werken, om vanuit de buurt te groeien; 

• voldoende oog voor haalbaarheid, want het gaat om zeer tegengestelde “sociaal 

zwakkere” groepen; 

• de focus ligt best op de moeilijke wijken, daar waar de confrontatie tussen de 

doelgroepen het grootste is; 

• een geïntegreerde benadering (bijvoorbeeld in het kader van een wijkcontract) is 

wenselijk. 
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Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we laagdrempelige en niet-bedreigende ontmoetings-

kansen tussen (geïsoleerde) senioren en jongeren? 

 

Nieuwe media als brug tussen digitale (quasi-)analfabeten en jongeren die er als “digital 

natives” mee opstaan en gaan slapen. 

 

Een zinvolle eerste stap is om op zoek te gaan naar een aantal goede voorbeelden van 

nieuwe media als brug tussen digitale (quasi-) analfabeten en jongeren, en naar bruikbaar 

materiaal. 

Dat moet tegelijk een zoektocht zijn naar geschikte ontmoetingslocaties en naar mogelijk 

dragende personen, groepen, organisaties. 

Op termijn ontstaat bij voorkeur over heel Brussel een uitgebreid netwerk van locaties, van 

betrokken personen en organisaties, ... 

 

De uiteindelijke impact zou moeten zijn dat op basis van een concrete wisselwerking (de 

overdracht van kennis en wijsheid) een andere perceptie en ook een wederzijdse waardering 

ontstaat tussen twee groepen (de senioren en de jongeren) die voordien ver uit elkaar 

stonden. 

 

Te betrekken actoren zijn, behalve de jongeren en de ouderen zelf, de lokale dienstencentra 

die een logistieke rol kunnen vervullen (infrastructuur ter beschikking stellen, uitnodigen) en 

mensen kunnen aansporen, zelforganisaties, moskeeën, … 

 

We zien tot slot ook een aantal succescriteria: 

• het initiatief zou (bijna) kosteloos moeten zijn en zo nodig ook moeten voorzien in 

vervoer; 

• het moet voldoende serieus zijn. Kwaliteit is een factor, bijvoorbeeld up-to-date 

materiaal; 

• enige alternatieve vergoeding of vrijwilligersvergoeding kan een rol spelen; 

• er moet rekening gehouden worden met de regelgeving; 

• dit mag niet op één persoon draaien. 
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Uitdaging 6  

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ‘rolmodellen’ op een haalbare en zinvolle manier 

inzetten om te werken aan de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

 

Een rolmodellenwinkel of rolmodellenroute voor Brussel: een rondtrekkende woonwagen met 

gepassioneerde locals van alle slag die het gemaakt hebben: dakwerker, dokter, sportleraar, 

acteur, mediafiguur, leerkracht, politicus, premier,…  

 

Het alternatief is een route langs verschillende plaatsen waar succesvolle dingen gebeuren 

die tot de verbeelding spreken. 

 

Hiermee richten we ons letterlijk tot iedereen: mensen van alle leeftijden, van alle sociale 

klassen, met verschillende culturele achtergronden, ... 

 

Rond onze winkel zou uiteraard een gesmaakte mediacampagne gevoerd moeten worden, in 

Brussel Deze Week, op straat, op het openbaar vervoer, op Facebook en andere sociale 

media, ... De winkel of de route moet in een positieve context op tv zien te komen. 

 

Visie en missie zijn hier sleutelwoorden. 

Een niet-taalgebonden of liever nog taaloverschrijdende aanpak is een must. 

Het project moet kiezen voor een sexy en toegankelijke communicatie. 

Hier moet (vooral voor de campagne) een budget voorzien kunnen worden. 

 

We willen mensen motiveren en aanmoedigen in hun eigen keuzen: individuen in hun 

persoonlijke en groepen in hun algemene keuzen. We willen ze toeleiden naar kansen om 

zelfvertrouwen op te doen en om nieuwe dingen te ontdekken. We willen mogelijkheden 

aanreiken om netwerken te verbreden zodat het “vreemde” vertrouwd wordt. En de ultieme 

doelstelling is vrede op aarde voor alle mensen. 
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Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we ‘rolmodellen’ op een haalbare en zinvolle manier 

inzetten om te werken aan de sociale mobiliteit en emancipatie van kansengroepen? 

 

Rolmodel zijn kan je leren. Er is een rol weggelegd voor een brede school in het ontdekken en 

zichtbaar maken van rolmodellen en in het bewust leren spelen van een dergelijke rol. 

 

We denken bij rolmodellen bijvoorbeeld aan voetbalspelers als Vincent Kompany of Gilles 

De Bilde, maar er zijn heel veel verschillende rolmodellen en roldoorbrekende rolmodellen 

denkbaar. 

 

Het zichtbaar maken van rolmodellen kan via de media in programma’s als “Man bijt hond”, 

door ter plaatse acties te organiseren of via campagnes (in Metro, MIVB, …) rond 

rolmodellen. 

Voor het aanleren van inspirerend gedrag kunnen wellicht methoden ontwikkeld worden. Er 

zullen ook uiteenlopende manieren van stimuleren mogelijk en noodzakelijk zijn. 

 

Het is van belang om goede praktijken in kaart te brengen, en deze kennis te delen met 

andere organisaties. Erkenning en focussen op positieve resultaten zijn daarbij belangrijke 

attitudes. We willen ook pleiten voor een meertalige benadering. 

 

Als actoren zien we scholen, jeugdwerk, media, tewerkstellingsprojecten, ... 

 

We richten ons hiermee tot iedereen. 
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Uitdaging 7  

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we vernieuwende werkervaringstrajecten voor jongeren 

opzetten om de overgang van school naar werk vlotter te laten verlopen?  

 

Persoonlijk ontwikkelingstraject op maat van NEET-jongeren 

 

Onze doelgroep is die van de NEET-jongeren. Dat zijn jongeren die nergens opgevangen 

worden “not in employment, education nor training”. Er wordt doorgaans vooral aan 

jongens gedacht maar we willen ook de meisjes niet veronachtzamen. 

 

We willen jongeren bereiken die anders uit de boot vallen. Zij kunnen een goed voorbeeld 

zijn voor eigen kinderen en voor de peer group. 

 

Een persoonlijk ontwikkelingstraject vergt tijd. Om te beginnen is er een vertrouwensband 

nodig, dit wil zeggen dat de jongeren tijd en ruimte moeten krijgen om te zoeken en te 

vinden. Trajecten zijn bij voorkeur ook individueel: er moet ook gewerkt kunnen worden op 

motivatie, zoeken naar interesses, papieren in orde brengen, etc. Dit zijn meteen ook een 

aantal randvoorwaarden voor het welslagen. 

Vervolgens kan in de groep gewerkt worden aan de arbeidsattitudes van jongeren.  Een 

volgende stap is die van de opleiding. Die gebeurt elders met follow-up door een 

vertrouwenspersoon. 

Na de opleiding staan werkervaringstrajecten op het programma. 

En tot slot is er nog de nazorg. 

 

Andere (rand)voorwaarden die bij voorkeur vervuld moeten zijn (idealiter en realistisch 

gesproken vanuit de ervaring): 

• geen schotten tussen welzijn, onderwijs, tewerkstelling, cultuur; 

• geen snelle trajecten, niet overhaasten (een aspect van duurzame resultaten); 

• starten vanaf schooltijd en doorgaan tot ...; 

• voldoende ondersteuning / omkadering voor het personeel op het vlak van omgaan 

met de doelgroep; 

• met de jongeren blijven werken na de overgang van school naar werk: info-

overdracht, vertrouwensband behouden, ...; 

• op maat van de individuele jongeren; 

• continuïteit in de begeleiding; 

• ruimte om te “hervallen” (stapje terug en weer verder gaan); 

• meer ruimte creëren voor werk dat aanleunt bij straathoekwerk: naar jongeren 

toestappen, intensievere band opbouwen, etc. 

 

We werken met partners uit het onderwijs, welzijn, tewerkstelling. Andere actoren zijn het 

SPI-werkveld (socio-professionele inschakeling) en het straathoekwerk. 
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Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen we vernieuwende werkervaringstrajecten voor jongeren 

opzetten om de overgang van school naar werk vlotter te laten verlopen?  

 

Studentenjobs voor kwetsbare jongeren creëren en promoten 

 

We willen ons hiermee richten op jongeren die dreigen ongekwalificeerd uit het secundair 

onderwijs uit te stromen (Nederlandstalige jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs of 

met belangstelling / perspectief voor het Nederlands). We richten ons uiteraard ook op de 

potentiële werkgevers. 

 

De bedoeling is om competenties te ontwikkelen, zin om te leren bij te brengen, het 

opnemen van een maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid te stimuleren, de fysieke 

mobiliteit in de hoofden van de jongeren te verhogen (naar de rand trekken) en het 

personeelsbestand van de betrokken werkgevers diverser te maken. 

 

We willen nieuwe en bestaande studentenjobs meer opengesteld zien voor jongeren uit 

kwetsbare groepen in het secundair onderwijs. We willen daarbij oog hebben voor het 

“integratieaspect” van de jobs (contactkansen, ...). Daartoe moeten we werkgevers 

sensibiliseren om deze groep aan te werven en jobs op maat aan te bieden. Bij wijze van 

voorbeeld: de stad Brussel als werkgever voor de organisatie van de Kerstmarkt. 

 

In eerste instantie zullen we het idee moeten lanceren en organisaties warm maken. 

Ondertussen moeten er middelen komen om binnen de VGC en aanverwante organisaties 

studentenjobs te creëren. 

Parallel daarmee kan onderzoek gevoerd worden naar evenementen en initiatieven die dit 

op kleine schaal mogelijk maken (bv. met vrijwilligersvergoeding). 

Op termijn kunnen we denken aan een databank van dergelijke studentenjobs-met-

begeleiding ter beschikking van toeleiders en middenveldorganisaties. 

Tot slot kan het idee ook overgedragen worden naar andere overheden binnen en buiten 

Brussel. 

 

Enkele factoren die het succes kunnen beïnvloeden: 

• een divers aanbod aan jobs en werkervaring; 

• een minimale vorm van betaling; 

• een aantrekkelijk aanbod dat de jongeren aanspreekt in hun leefwereld en 

interesses; 

• zo jong mogelijk beginnen (15 jaar); 

• het perspectief op een “loopbaan” in verschillende richtingen zien. 

 

Behalve de jongeren zelf en de potentiële werkgevers zien we als actoren nog: 

• het middenveld dat de jongeren of hun ouders kan bereiken of werkgevers kan 

aanspreken; 

• de VGC die jobs kan openstellen en middelen kan voorzien; 

• de SPI-sector, met zijn ervaring in de begeleiding en voor het aanbrengen van de 

werkgevers; 

• de jeugdwelzijnspijler (D’Broej, ...) met het oog op de toeleiding van jongeren etc. 
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Uitdaging 8  

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we op buurt- of wijkniveau op een vernieuwende en 

creatieve manier omgaan met inspraak en participatie zodat alle buurtbewoners 

betrokken worden?  

 

Participatie organiseren via een laagdrempelig, rechtstreeks één-op-één contact, bijvoor-

beeld op de markt 

 

Als doelgroepen zien we specifieke groepen van mensen in armoede en kwetsbare 

Brusselaars wier stem niet gehoord wordt. 

 

We vertrekken hiervoor vanuit de vraag hoe inspraak en interactie te organiseren. We 

denken daarbij aan een proces in plaats van een eenmalig gebeuren. Om te beginnen zou 

het goed zijn om de verschillende wijkorganisaties te groeperen. We moeten daarbij 

specifieke sleutelfiguren zien aan te spreken en te betrekken. Vervolgens kunnen we 

beginnen werken aan de hand van één thema uit de wijk. 

 

Daar worden ludieke acties 

rond opgezet, liefst gratis, 

bijvoorbeeld met muziek, 

eten, ... We werken daarbij 

met de vele talenten van 

mensen. 

Op termijn moeten de 

activiteiten herhaald kunnen 

worden en een structureel 

aanbod en vaste waarde 

gaan vormen. Daarbij 

moeten we wel aandacht 

blijven geven aan het 

eigenaarschap van de 

activiteiten en acties. 

 

Het uiteindelijke effect moet zijn dat, door meer stemmen aan bod te laten komen, cohesie 

in de wijk en welbevinden van de buurtbewoners verhogen. 

 

Visueel in de buurt aanwezig zijn is daartoe een belangrijke voorwaarde, bij wijze van 

lokmiddel. Ook zijn een goede samenwerking en een warm onthaal vereist. 

 

Als partners in het mobiliseren en bereiken van mensen en bewoners zien we de verschil-

lende verenigingen waar armen het woord nemen, inloopteams, buurthuizen, 

dienstencentra, wijkgezondheidsteams, scholen en kinderopvang, moskeeën, zelforgani-

saties, gemeenschapscentra... 
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Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we op buurt- of wijkniveau op een vernieuwende en 

creatieve manier omgaan met inspraak en participatie zodat alle buurtbewoners 

betrokken worden?  

 

Eenheid in veelheid. 

 

We willen ons richten tot individuele buurten en hun bewoners en hen eenzelfde probleem-

stelling / vraag voorleggen als die we aan de verschillende actoren en doelgroepen stellen. 

 

We beginnen in eerste instantie met de vraagstelling aan de verschillende actoren en 

doelgroepen. 

In een volgende stap beginnen we peer groups te organiseren, al dan niet via sleutelfiguren. 

De VGC kan inzicht bieden in het verleden en over bestaande initiatieven. 

 

Als effect hopen we op positieve vibes, responsabilisering, draagvlak en andere veran-

deringen die de buurten ten goede komen. 

 

We zien nog een reeks succesfactoren: 

• kennis van de omgeving en van de doelgroepen en hun behoeften; 

• de behoefte om te participeren moet aanwezig zijn; 

• het is essentieel om op korte termijn resultaat te zien en het idee te krijgen: “mijn 

stem telt”; 

• een constructieve houding; 

• meer doen dan vergaderen, niet rond de tafel blijven zitten; 

• meertaligheid, ook vanuit de institutionele context. 

 

Bij de te betrekken actoren vermelden we vooral het beleid dat zich zal moeten openstellen 

voor de antwoorden en conclusies en hiernaar moet handelen. 

We willen ook allerhande netwerken van organisaties en begeleiders ingeschakeld zien, 

omwille van het noodzakelijke draagvlak en de continuïteit. 
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Uitdaging 9  

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we actief inzetten op het verbeteren van de maatschap-

pelijke positie (bv. via educatie en recreatie) van mensen in armoede?  

 

Een signaaldag gericht op het versterken van bestaande organisaties die werken aan het 

verbeteren van de maatschappelijke positie van mensen in armoede. 

 

Het doel moet zijn dat signalen van mensen in armoede tot bij het beleid geraken en dat dit 

leidt tot bijsturingen en gerichte beleidsinitiatieven. 

 

We denken niet alleen aan kortdurende, creatieve projecten maar ook aan een proces met 

mensen waarbij we continuïteit en vertrouwen kunnen bieden. 

 

De VGC zou om te beginnen een signaaldag kunnen organiseren, gericht op participatie van 

mensen in armoede, bijvoorbeeld rond het armoedebeleidsplan. 

In een volgende stap moet gezorgd worden voor voldoende middelen voor de basis-

organisaties. 

De signalen geven bij voorkeur ook aanleiding tot overleg tussen de verschillende 

overheden. 

 

Voor wat we voor ogen hebben zou het goed zijn als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

• we moeten een proces met mensen kunnen aangaan; 

• we zouden breder moeten kunnen werken, vanuit verschillende domeinen en niet 

enkel rond gemeenschapsmateries, maar ook rond wonen, werken, … ; 

• er moeten vanuit de VGC voldoende middelen voorzien worden voor de 

basisorganisaties; 

• we moeten dit opnemen in het Stedenfonds. 

 

De VGC is de centrale organisator en 

financierder van dit initiatief. 

Verder zullen we, met het oog op de 

participatie van mensen in armoede, 

werken met de 

“trottoirorganisaties”: verenigingen 

waar armen het woord nemen, de 

lokale dienstencentra, buurt- en 

opbouwwerk, jeugdwelzijnswerk, 

straathoekwerk, geïntegreerde 

wijkcentra, ... 
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Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we actief inzetten op het verbeteren van de maat-

schappelijke positie (bv. via educatie en recreatie) van mensen in armoede?  

 

Structurele samenwerkingsverbanden tussen verenigingen waar armen het woord nemen en 

door de VGC ondersteunde organisaties in de welzijns-, sociaal-culturele, vormings- en 

sociaal-economische sector en in de scholen... 

 

We denken aan meerjarige subsidiesystemen voor samenwerkingsverbanden (buurtgericht 

of thematisch).  

 

De doelgroep zijn vanzelfsprekend mensen in armoede en het effect moet zijn dat er een 

betere toegankelijkheid komt van het bestaande aanbod voor die doelgroep, met uitein-

delijk een verbetering van hun maatschappelijke positie. 

 

In een eerste stap willen we het sluiten van partnerschappen stimuleren (vanuit de VGC). 

Daartoe moeten we ook de armoedeverenigingen beter bekend maken bij de andere 

organisatie en bij steden en gemeenten. 

Vervolgens kunnen die partnerschappen ervaringen uitwisselen. Op iets langere termijn 

kunnen we denken aan het promoten en bekendmaken, onder andere via de media, van 

succesverhalen en aan het sturen van beleidssignalen vanuit de samenwerkingsverbanden. 

 

We willen daar uiteenlopende actoren bij betrekken: 

• gemeenschapscentra die hun netwerk aanspreken; 

• OCMW’s en gemeenten bieden ondersteuning aan het initiatief; 

• de armoedeverenigingen geven een analyse van de huidige situatie en delen hun 

expertise met andere verenigingen. Ze spelen ook een rol in de toeleiding van 

mensen; 

• taalondersteuningsinitiatieven; 

• centra basiseducatie, scholen en andere door de VGC ondersteunde organisaties 

kunnen partnerschappen voorstellen en verankeren in hun huidige werking. 

 

Voorwaarden voor het succes van dergelijke samenwerkingsverbanden zijn: 

• werk op verschillende jaren (> 1 jaar); 

• middelen voor personeel; 

• erkenning van de armoedeverenigingen door de VGC; 

• laagdrempeligheid; 

• meerwaarde creëren voor de armen; 

• een eenvoudige en heldere communicatie; 

• voldoende toegankelijk taalaanbod. 
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Uitdaging 10  

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die zich in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden actief participeren aan het brede socio-

culturele aanbod (vereniging, sport, muziek, hobby,...)?  

 

Versterken en ondersteunen van “trottoirorganisaties” en andere laagdrempelige antennes 

in de wijken die mensen in maatschappelijk kwetsbare situaties bereiken. 

 

Hiermee hopen we te bereiken dat meer mensen van de doelgroep participeren. 

 

Om te beginnen willen we de info-uitwisseling tussen de trottoirorganisaties en netwerk- of 

steunpuntorganisaties stimuleren (LASSO, Onthaal en Promotie Brussel - OPB, bibliotheken, 

vrijetijdsparticipatie, ...) 

We pleiten voor een hervorming van het systeem van de cultuurwaardebons, met meer geld 

en middelen voor de trottoirorganisaties. 

Op iets langere termijn stellen we voor om tijd vrij te maken bij het personeel van de “link” 

organisaties om de behoeften in kaart te brengen, een aanbod te ontwikkelen dat daar op 

inspeelt en dat aanbod voor te stellen. 

 

Ook brede scholen kunnen, net als LASSO e.a., een rol spelen in dit initiatief door linken te 

leggen, te faciliteren, drempels weg te nemen... 

De lokale dienstencentra, geïntegreerde wijkcentra, gemeenschapscentra, sportclubs, ... 

kunnen, naast de trottoirorganisaties, bijdragen tot het toeleiden van mensen uit de 

doelgroep. 

 

We stippen nog wat voorwaarden aan: 

• geduld; 

• middelen en tijd; 

• begeleiding door trottoirorganisaties; 

• vereenvoudigen van de aanvraagsystemen en administratieve procedures; 

• herzien van het systeem van cultuurwaardebons, bijvoorbeeld via een fonds 

vrijetijdsparticipatie. 
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Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die zich in een 

maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden actief participeren aan het brede socio-

culturele aanbod (vereniging, sport, muziek, hobby,...)?  

 

Participatie = creatie. 

 

We mikken op al het creatieve potentieel dat aanwezig is bij mensen in een kwetsbare 

situatie. 

 

Via die creatievelingen die we voor het voetlicht willen brengen, stellen we ons tot doel om 

de hele achterban mee te krijgen, hen meer zeggenschap in het aanbod te geven en ertoe bij 

te dragen dat zowel aanbod als publiek meer de Brusselse realiteit gaan weerspiegelen. 

 

Wat we voorstellen is dus om mensen niet zozeer of niet alleen te laten participeren aan het 

aanbod maar om ze het aanbod te laten creëren, waardoor het participeren vanzelf volgt. 

 

Daartoe zullen we ten eerste de toeleiders en sleutelfiguren proberen in kaart te brengen 

die daarna in samenspraak een traject kunnen afbakenen en uitstippelen. 

Daarbij moet de nodige ondersteuning voorzien worden. 

Vervolgens kan het initiatief op regelmatige basis herhaald worden. 

 

We menen dat een langetermijnvisie hiertoe een voorwaarde is en meertaligheid op zijn 

minst een troef. We pleiten er ook voor om niet altijd met “the usual suspects” te werken.  

 

Met het oog op het toeleiden van mensen, zowel praktisch als inspirerend, willen we de 

zelforganisaties en de ervaringsdeskundigen in hun vele gedaanten betrekken. Kansen en 

ondersteuning onder de vorm van middelen hopen we te vinden in de cultuursector en bij 

het beleid. 
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Uitdaging 11  

 

Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we vrijwilligerswerk nog beter ondersteunen en als 

hefboom voor emancipatie versterken?  

 

Nieuw bloed. 

 

Met “Nieuw bloed” richten we ons op mensen die al een engagement hebben, zij het soms 

onzichtbaar, en op de zogeheten sleutelfiguren in een wijk. 

 

We willen daarmee bereiken dat deze groep aansluiting vindt bij de bestaande werkingen en 

dat de werkingen de lokale context beter leren kennen. 

 

We stellen voor om vrijwilligers niet alleen naar je toe te laten komen maar om zelf op zoek 

te gaan naar vrijwilligers en mensen die zich op de een of andere manier al engageren. Ga 

op zoek in je eigen buurt en zoek naar een divers publiek. 

Een logische stap zou ook zijn om vrijwilligerswerk aantrekkelijker te maken en de voordelen 

ervan sterk in de verf te zetten: taalkennis verbeteren, sociale contacten, participatie, ... 

Een actieve werving is een andere noodzakelijke stap. 

 

Op termijn pleiten we ervoor om het Punt te ontwikkelen tot een expertise- en 

ondersteuningscentrum hieromtrent en bijgevolg een van de belangrijke actoren. 

De ontvangende organisaties moeten ook betrokken worden in de rol van initiatiefnemers. 

 

Als voorwaarden vermelden we: 

• een aangepaste, persoonlijke communicatie (meertalig); 

• openheid voor diversiteit; 

• investeringen van tijd en middelen door de ontvangende organisatie; 

• groeikansen voor vrijwilligers. 
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Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we vrijwilligerswerk nog beter ondersteunen en als 

hefboom voor emancipatie versterken?  

 

Lokalen voor verenigingen als springplank naar emancipatie en ontmoeting en een lokale 

talentendatabank met vrijwilligers en hun competenties. 

 

We willen hiermee komen tot een sterk en een verankerd verenigingsleven en 

vrijwilligerswerk in Brussel. Ons voorstel kadert in de overtuiging dat we beter eerst inzetten 

op bonding en daarna pas op bridging. We zien ook dat de druk op het vrijwilligerswerk stijgt 

en bijgevolg ook de druk op de vrijwilligers zelf. 

 

De lokalen van de GC’s kunnen zeker nog effectiever opengesteld worden voor gebruik door 

verenigingen en zelforganisaties. Waar zulke organisaties ruimte delen kan ook toegewerkt 

worden naar gezamenlijke momenten (bijvoorbeeld intergenerationeel). 

Een doelstelling moet ook zijn om het vrijwilligerswerk op te waarderen en een structurele 

plaats te geven in de werking van de organisaties. 

We stellen ook voor om actief te communiceren rond de rechten en plichten van vrijwilligers 

en in organisaties aanspreekpunten voor vrijwilligers te voorzien. Vrijwilligers mogen ook 

meer betrokken worden bij voorbereidingen en bij de werking zelf van de organisaties. Het 

zou tot slot niet slecht zijn om ook kortetermijn-engagementen mogelijk te maken. 

 

In het kader van dit voorstel willen we een adequate omkadering en een bijbehorende 

vorming opzetten rond vrijwilligerswerk. Een ander vormingsaanbod moet gaan rond 

omgaan met diversiteit voor verenigingen, vrijwilligers, diensten, GC’s.... 

In een volgende stap kan gewerkt worden aan informatie-uitwisseling tussen organisaties. 

We moeten op zoek naar middelen voor de begeleiding van vrijwilligers. 

 

Op iets langere termijn moeten ook middelen voorzien worden voor de begeleiding van 

vrijwilligers bij de diensten zelf. 

Er moet nagedacht worden over systemen om (meer en andere) mensen tot het vrijwil-

ligerswerk te roepen. 

 

We beschouwen alle sociaal-culturele verenigingen en vrijwilligersverenigingen als actoren. 

Bij dit initiatief willen we ook de VGC en de andere overheden betrokken zien. 

 

We geven nog een opsomming van desiderata en factoren die zeker zouden helpen: 

• minder administratieve rompslomp en regeltjes en een betere ondersteuning door 

de overheid op het vlak van vrijwilligersadministratie (aansprakelijkheid, 

verzekeringen, …);  

• vrijwilligers ontlasten van verantwoordelijkheid; 

• tijd om hierin te investeren: vrijwilligerswerk vergt een goede voorbereiding; 

• drempelverlaging en een betere communicatie om het aanbod bekend te maken 

zouden een serieuze hulp betekenen voor zelforganisaties die een reële behoefte 

hebben aan infrastructuur en ruimte. 
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Rond uitdaging 11 - Hoe kunnen we vrijwilligerswerk nog beter ondersteunen en als 

hefboom voor emancipatie versterken?  

 

Kansengroepen versterken via niet-monetair gewaardeerd vrijwilligerswerk. 

 

We verwijzen hier onder meer naar de 

Gentse Rabotwijk en zijn Torekes als 

methodiekontwikkeling met het oog op het 

versterken van het netwerk tussen 

reguliere diensten en (potentiële) 

vrijwilligers (netwerkverbreding, 

inschakeling en competentieverhoging bij 

vrijwilligers). 

 

In principe behoren alle Brusselaars tot de 

doelgroep, maar we besteden hierbij toch 

bijzondere aandacht aan kansengroepen. 

 

De doelstelling is om de motivatie voor vrijwilligerswerk te verhogen, door het anders en 

beter valoriseren ervan en uiteindelijk een duurzaam samenleven en een actief burgerschap 

tot stand te brengen en het sociaal weefsel en de sociale cohesie te versterken. 

 

Een stappenplan kan erin bestaan om eerst good practices uit te nodigen, bijvoorbeeld de al 

genoemde Gentse wijkspelers, vervolgens een eigen experiment in één wijk op te zetten en 

daarna gefaseerd uit te breiden. 

Op langere termijn zou het een goede zaak zijn mocht er meer kunnen ingezet worden op de 

doorstroming naar reguliere opleidingen en jobs. 

 

We zien nog enkele voorwaarden en succesfactoren: 

•  uitklaren van de positie van de klassieke vrijwilligersvergoeding (30€/dag) versus de 

niet-monetaire vergoeding; 

• een Brusselse invulling van het concept; 

• lokale inbedding: plaatselijke netwerken. 

 

We willen graag een reeks van actoren betrekken: 

• de (buurt)bewoners als deelnemer, als vrijwilliger; 

• Samenlevingsopbouw; 

• het Punt; 

• buurtinitiatieven binnen de wijk, bijvoorbeeld dienstencentra, GC’s, OCMW’s, ... Deze 

laatste drie allemaal in een coördinerende rol; 

• CityMined met het oog op het conceptueel ontwikkelen;  

• overheden, zoals VGC, COCOF, GGC, Gewest, omwille van de subsidie; 

• private sponsors. 
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Uitdaging 12  

 

Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen de vele gemeenschapsvoorzieningen actief omgaan met 

de ‘superdiversiteit’ van onze stad (in hun werking, aanbod, dienstverlening,...)?  

 

Ontmoetingen, verbroederingen en verzusteringen organiseren tussen een heel ruime 

doelgroep van mensen en organisaties die elkaars tegenpool (zouden kunnen) zijn. 

 

De achtergrond is dat we de tolerantie voorbij willen, want die gaat immers nog altijd uit van 

scheiding. Het ontmoeten zoals wij dit hier zien moet leiden tot kennis van elkaar, 

wederzijds besef van het verschil in leefwerelden, aanvaarding van elkaars wereldbeeld en 

kennis. Eigenlijk willen we (terug) naar het idee van de volkshuizen, maar dan van het volk 

dat we nog moeten worden. 

 

We willen er met deze actie naar streven dat organisaties, groot en klein, elkaar leren 

kennen en aan uitwisseling gaan doen. We zien dit graag opgenomen in het personeels-

beleid. 

Dat mensen zich leren inleven in andere doelgroepen en een besef krijgen van andere 

leefwerelden is een eerste stap naar bruggen bouwen. 

 

Mogelijke stappen zijn: 

• de eentalige (FR en NL) gemeenschappen doorbreken; 

• ontmoeting beginnen organiseren vanuit (brede) scholen (als voorbeeld kan 

Nieuwland / St.-Joris dienen, met zijn thuisbezoeken van medeleerlingen, 

confrontaties, …); 

• diversifiëren in het personeelsbeleid, op elk terrein, ook bij de grote organisaties; 

• erkennen van de multicultuur; 

• een ander onthaalbeleid: een open huis, waar iedereen zich welkom voelt. (bvb. in 

Sint-Joost-ten-Node / Sint-Joost-aan-Zee wisselen verschillende culturen welkomst-

praktijken uit). 

 

Enkele veranderingen die verzustering zeker ten goede zouden komen zijn: 

• openheid, om gemakkelijker de buurt in te stappen en deze te leren kennen; 

• doorbreken van vaste patronen en mechanismen door o.a. naar buiten te komen en 

uit de ‘veilige’ omgeving te breken; 

• de tijd nemen en krijgen om hier in te investeren; 

• het erkennen van verschillen. 

 

Brede scholen kunnen de plaats zijn waar de eerste stappen worden gezet in de ontmoeting 

tussen de verschillende gemeenschappen. Voorts willen we hier zoveel mogelijk culturele 

actoren bij betrekken om drempels te verlagen. 
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Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen de vele gemeenschapsvoorzieningen actief omgaan met 

de ‘superdiversiteit’ van onze stad (in hun werking, aanbod, dienstverlening, ...)  

 

Zie d’em? 

 

Met ons initiatief willen we werken aan diversiteit, door positieve discriminatie en door 

good practices te verspreiden. 

 

Superdiversiteit is niet het probleem maar de doelstelling. 

 

Een eerste stap is wellicht om bij aanwerving positieve discriminatie te laten spelen en om 

uit te gaan van de input en meerwaarde die diversiteit in een personeelsbestand kan 

betekenen voor de instelling. 

Inspiratie kan ook komen van een terreinverkenning en door te luisteren naar anderen. 

Ook een goed idee is om te luisteren naar de gebruikers: ‘vraag het hen!’ 

Op langere termijn moet men durven aanvaarden dat er iets moet veranderen. Binnen 

datzelfde veranderingsproces is het belangrijk om ook je eigenheid (proberen) te bepalen. 

 

Voorwaarden zijn: 

• afstappen van het traditionele Vlaamse denken en buiten bestaande kaders durven 

denken; 

• diversiteit breed bekijken (als “fusion”) en niet louter in termen van autochtoon / 

allochtoon; 

• we hebben organisaties nodig die mee willen werken; 

• zelf moeten we ook meer openstaan voor niet-traditionele actoren (zelforganisaties, 

...). 

 

Als actoren betrekken we alle openbare instellingen, zelforganisaties, niet-traditionele 

instellingen en het beleid. 
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Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen de vele gemeenschapsvoorzieningen actief omgaan met 

de ‘superdiversiteit’ van onze stad (in hun werking, aanbod, dienstverlening, ...)  

 

Een adequate communicatie over het aanbod naar een superdiverse doelgroep. 

 

Daarmee richten we ons op de professionelen en vrijwilligers in gemeenschapscentra en 

andere gemeenschapsvoorzieningen, waar we door een betere communicatie willen komen 

tot een betere instroom, doorstroom en een diverser publiek. 

 

We zijn uitgegaan van een case in een gemeenschapscentrum, rond ouderbetrokkenheid bij 

de kinderwerking binnen andere activiteiten. Ook de vrijwilligerswerking bleek zeer 

monocultureel (type vrijwillige bestuurders). 

We pleiten voor ondersteuningstrajecten rond toegankelijkheid en interculturalisering voor 

dat soort cases. 

 

We willen komen tot een situatie waarbij het aanbod, beter dan nu en bij voorkeur perfect is 

afgestemd op de superdiverse omgeving. 

 

Wat we voor ogen hebben, zal stapsgewijze moeten gerealiseerd worden: 

• outreachend werken met sleutelfiguren; 

• werken aan een taalbeleid, in samenwerking met het Huis van het Nederlands; 

• het aanbod vraaggestuurd invullen; 

• de Raden van Bestuur moeten meegetrokken en betrokken worden: de “oude garde” 

meetrekken in een veranderende, nieuwe context. 

 

Zo zien we ook nog een aantal voorwaarden: 

• gemeenschapsfora worden best een weerspiegeling van de omgeving; 

• prioriteit geven aan het superdiverse publiek; 

• tijd om de eigen werking (kritisch) te bekijken; 

• tools, methodieken en begeleiding uitwerken; 

• communicatie en aandacht voor imago; 

• openheid voor meertaligheid; 

• een mentaliteitswijziging en een (veranderde) visie; 

• duurzaam personeelsbeleid. 
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Workshop 3 – Het verloop  

In het geheel van het bevragings- en inspraaktraject van de VGC 

 

Deze derde workshop kadert in het inspraaktraject Stadspiratie, georganiseerd door de VGC. 

Hij vormt het sluitstuk van het centrale gedeelte van de bevraging dat uit drie workshops 

bestaat. Die bouwen voort op de output van het startmoment van donderdag 25 oktober 

2012 in de KVS. 

 

Dat leverde een lijst van uitdagingen op rond drie centrale thema’s, die ook het onderwerp 

zijn van de drie workshops: 

1) opgroeien in de stad (Bronks, 4 december 2012) 

2) investeren in sociale mobiliteit en emancipatie (De Markten, 18 december 2012). 

3) stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing (De Pianofabriek, 10 januari 2013) 

 

Op de website www.stadspiratie.be/idee loopt ondertussen een digitale ideeënbus waar 

ieder die dat wil haar of zijn inspiratie kwijt kan. 

 

Met de resultaten van het 

startmoment en de input 

van de ideeënbus gaan de 

deelnemers, net als in de 

voorbije twee sessies, ook 

vandaag op zoek naar 

mogelijke oplossingen, 

campagnes, initiatieven. 

 

Na deze laatste workshop 

gaat de reflectiegroep 

Stedelijk Beleid onder 

begeleiding van Levuur 

aan de slag met de 

verslagen van de 

workshops en de input 

van de sectorale adviesraden, die eveneens bevraagd werden naar aanleiding van de 

voorbereiding van een nieuw Stedenfondsprogramma. 

 

Doel is te komen tot enkele aanbevelingen gericht aan het College van de VGC. 

 

Het traject zal uitmonden in een Stadspiratie-slotmoment, op 26 maart 2013. 
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Twee voorafgaande reflecties 

 

Na de verwelkoming door Pieter Van Camp van de cel Stedelijk Beleid VGC en een 

presentatie van het tot nu toe geleverde werk en de uitdagingen voor vandaag door Stef 

Steyaert van Levuur, geven twee aanwezigen een eerste, inspirerende voorzet van hoe de 

uitdagingen mensen uit het werkveld tot actie (zouden) kunnen aanzetten. 

  

Olivia Vanmechelen, stafmedewerker van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wijst er om 

te beginnen op dat ouderen in de eerste plaats ook bewoners zijn van de wijk die daar actief 

willen blijven. En dat er in Brussel ook een problematiek van vergrijzing en verzilvering is. 

 

De belangrijkste uitdaging lijkt haar die rond coproductie door verschillende overheden 

(nummer 4), om de eenvoudige reden dat een minimale gedragen gemeenschappelijke visie 

een absolute voorwaarde is om lokaal coherente dingen te kunnen ontwikkelen. Essentieel 

daarbij is de politieke wil om te komen tot meer afstemming en samenwerking tussen de 

verschillende overheden, hetgeen overigens een eigen beleid helemaal niet in de weg hoeft 

te staan. Dat de Vlaamse thuiszorg beduidend duurder is, vormt bijvoorbeeld al een ernstig 

probleem. Dat de programmatie geen rekening houdt met wat andere overheden en 

buurtwerkingen al aanbieden, leidt tot overlappingen hier en blinde vlekken daar. We 

moeten bovendien uitgaan van de behoeften van de betrokkenen zelf en die zijn er niet mee 

bezig welke beleidsinstantie nu precies de diensten organiseert die ze nodig hebben. 

Vandaar een eerste concreet pleidooi voor een lokale welzijnsbeleidscoördinator (naar 

analogie met de cultuurbeleidscoördinatoren) die toeziet op het tot stand komen van een 

complementair aanbod. 

 

Een tweede voorstel betreft het koppelen van de 

bevoegdheden wonen (gewestmaterie) en 

welzijn. Ouderen willen zo lang mogelijk 

zelfstandig wonen maar hun (sociale) woningen 

zijn vaak niet aangepast en te groot. Het zou 

bijgevolg een goed idee zijn om vanuit de VGC, 

samen met sociale huisvestingsmaatschappijen, 

aan vernieuwende woonzorgvormen te werken: 

zorgappartementen met ruimte voor ouderen 

om elkaar te ontmoeten en waar tijdelijke 

inwoning mogelijk is, of aanleunwoonvormen, 

waarbij bijvoorbeeld een sociaal kwetsbaar gezin 

een gedeelte ter beschikking krijgt en het gezin 

en de oudere elkaar kunnen ondersteunen. Zo 

werk je tegelijk aan sociale cohesie, sociale mix 

en intergenerationeel contact. 

 

Ze pleit ook graag voor meer onderlinge 

solidariteit, bijvoorbeeld door veel sterker dan nu 

het geval is in te zetten op informele buurtzorgnetwerken. Dit zal in de toekomst, vanwege 

de wel eens onderschatte vergrijzing in Brussel, gewoon een noodzaak zijn. Veel mensen 
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hebben wel een buur of familie waar ze wellicht op kunnen rekenen mocht het nodig zijn, 

maar de stap om effectief hulp te vragen blijkt toch vaak te groot. Omgekeerd is het ook niet 

evident om spontaan bij een oudere aan te kloppen en hulp aan te bieden. Enige 

professionele ondersteuning is hier dus wenselijk, door vraag en aanbod op een actieve 

wijze dichter bij elkaar te brengen. Het Franse project “Voisin-âge” is een van de good 

practices die ons kan inspireren: een relatief vrijblijvend en informeel systeem, gebaseerd op 

een website om afspraken te maken over even langslopen, boodschappen ophalen, etc. 

Zorgcoaches kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van interactie tussen de 

formele zorg en allerhande mogelijke informele zorgdragers. 

 

Myriam Stoffen, directrice van Zinneke, breekt een lans voor enkele radicale en principiële 

keuzes in plaats van altijd maar weer onmiddellijk naar de “receptjes” te grijpen. Zo is het 

voor haar evident dat taal geen criterium meer kan zijn en dat we om de sectoriële en 

institutionele gemeente-, gewest- en communautaire grenzen heen moeten kunnen walsen. 

 

Als we het hebben over coalities moet iedereen eens buiten zijn grenzen willen treden. De 

tijd nemen om rond de tafel te gaan zitten met mensen die op een heel andere manier en in 

een heel andere sector werken, op zoek naar ongewone maar constructieve insteken. We 

blijven te veel hangen in het bekende en het vertrouwde. 

We moeten ook niet te veel en zeker niet te snel energie steken in institutionaliseren en 

formele kaders uitwerken. Myriam pleit ervoor om veel vaker en sneller meteen heel 

concreet aan de slag te gaan rond deze of gene heel concrete problematiek. Waar mensen 

gemeenschappelijke interesses of doelstellingen ontdekken, moeten ze maar meteen in 

actie schieten, durven proberen, durven falen. Het mag partieel en partijdig, het mag wat op 

de tast, het mag tijdelijk en zonder veel garanties op duurzaamheid. Goesting of iets 

belangrijk vinden moet genoeg zijn. Het kader, het in kaart brengen... kan allemaal wachten. 

“Just do it, do it yourself, do it together.” 

 

Anderzijds is dit ook niet zo evident. We moeten 

daarom de tijd durven nemen: elkaar leren 

kennen, leren debatteren, leren constructief 

denken. 

Als we het over transversaliteit, coalitievorming, 

samenwerking in Brussel hebben, hebben we het 

bijna exclusief over de organisaties. Wat Myriam 

mist, is een dialoog met het beleid die echt over 

iets gaat. 

 

 

Naar de voorstellen dan. Initiatiefnemers, 

organisaties en personen kunnen een belangrijke 

rol blijven spelen, samen met de belangrijke 

pionnen in de administratie, om beleidsmakers 

met elkaar te verbinden, vanuit de concrete dingen 

die ze (willen) doen. Zinneke heeft het wat dat betreft misschien gemakkelijker dan andere 

initiatieven, maar laat geen gelegenheid onbenut om bruggen te slaan tussen 

beleidsinstanties en -niveaus. 
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We moeten ook vaker aan het beleid vragen wat het denkt, waar het voor staat, waar het 

naartoe wil. We moeten geregeld overleg afdwingen, in dialoog gaan en het beleid 

confronteren met het werkveld en al zeker op momenten zoals de installatie van een nieuwe 

ploeg. Het is toch niet meer dan logisch dat een nieuwe beleidsploeg zich uitdrukt over zijn 

plannen. Concreter vormen het Stedenfonds en de convenanten die er gaan komen zo’n 

moment. Subsidieverdeling is bij uitstek een gelegenheid om met de verschillende 

beleidsinstanties en alle organisaties die subsidies verwachten rond de tafel te gaan zitten, 

heel transversaal over een aantal problematieken te gaan nadenken en aan elkaar te 

vertellen wat men wil, zou willen, hoe, waarom (niet), met wie, ... En waar blijft de échte 

feedback? Zijzelf vanuit Zinneke en wellicht anderen evenzeer willen van het beleid ook wel 

eens horen wat zij ervan vinden. 

 

Tot slot droomt Myriam ook van zoiets als “Le rendez-vous des possibles”, een platform voor 

samenwerking en coalitievorming. Dat kan een ontmoetingsplaats zijn waar iedereen met 

plannen die te pril, te groot, te wild zijn om zelf te realiseren, anderen kan opzoeken met 

gelijkaardige ambities en goesting. Dat kan ook gewoon het op elkaar afstemmen zijn van 

vraag en aanbod rond praktische kwesties als lokalen. Een voorbeeld is de gezochte ruimte 

voor het metaalatelier van Zinneke, met alle denkbare synergieën met technische en 

kunstscholen, sociale economie, sociaal-professionele inschakelingsprojecten, ...  

 

Als initiatiefnemers zouden we ook een uitnodigingsreflex moeten ontwikkelen, om te leren 

van elkaar, om constructief bij te dragen tot elkaars werk. We moeten daarbij niet bang zijn 

voor rare huwelijken met bvb. zelforganisaties, allochtonenverenigingen, culturele 

verenigingen van de moskee, ... De echt vernieuwende inspiratie zal bijna per definitie uit 

onverwachte hoek komen. 

 

De werkwijze 

 

Stef wijst er nog eens uitdrukkelijk op dat het inderdaad niet de bedoeling is om vandaag 

naar formele coalities op zoek te gaan, waarna hij het woord geeft aan collega Mark 

Hongenaert van Levuur om de werkwijze voor het verloop van de namiddag uit de doeken te 

doen. 

In drie opeenvolgende ronden zullen de deelnemers, uitgaande van een van de volgende 

twaalf uitdagingen naar keuze (één tafel per uitdaging), initiatieven en oplossingen voor 

deze bedenken voor deze uitdagingen.  

 

De werkgroepen kunnen gedurende een kleine 10 minuten vrij discussiëren, waarna ze gaan 

focussen op een van de geformuleerde ideeën en die uitwerken. Om de gesprekken van het 

resterende halfuur te structureren hebben ze een template. Ze kiezen een verslaggever om 

de template zo volledig mogelijk in te vullen.  

 

Zo staan drie ronden/werksessies op het programma, met tussen de tweede en de derde 

ronde een koffiepauze en de gelegenheid om even te gluren bij de buren. Tijdens de pauze 

konden de aanwezigen zo kennismaken met het werk van de andere groepen. 
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Met een kleine vijftig deelnemers gingen we aan de slag. Enkele uitdagingen werden niet in 

elk ronde behandeld. Uitdagingen 6, 7, 10, 11 en 12 werden evenwel tijdens één ronde niet 

behandeld en uitdagingen 3 en 4 bleven tijdens twee ronden links liggen. 

 

De uitdagingen 

 

1. Hoe kunnen we met de vele gemeenschappen die Brussel rijk is gezamenlijke 

projecten ontwikkelen die mensen over taal- en culturele grenzen verbinden? 

2. Hoe kunnen we tussen verschillende organisaties actief op het gebied van 

gemeenschapsmateries (cultuur, onderwijs, welzijn, ... ) coalities creëren om 

stedelijke uitdagingen (bv. armoede, diversiteit, etc.) geïntegreerd aan te 

pakken? 

3. Hoe kunnen de VGC en het Brusselse werkveld hun expertise delen en elkaar zo 

versterken? 

4. Hoe komen we tot meer coproductie door de verschillende Brusselse overheden? 

5. Hoe creëren we meer ruimte voor experiment en vernieuwing in de stad? 

6. Hoe kunnen we initiatieven detecteren die ontstaan vanuit de buik van de stad 

en hoe kan de dynamiek die van onderuit groeit een hefboom zijn voor 

vernieuwing bij het werkveld en beleid? 

7. Hoe kunnen de gemeenschapsvoorzieningen (scholen, gemeenschapscentra, 

kunsthuizen, kinderdagverblijven, ... ) zich sterker verankeren in de Brusselse 

wijken en de sociale cohesie in deze wijken versterken? 

8. Hoe kunnen we de expertise van diverse organisaties integreren in onderwijs-

projecten om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de steeds 

diverser wordende schoolbevolking te verhogen? 

9. Hoe kunnen we burgers medeverantwoordelijkheid geven op het niveau van hun 

buurt, wijk en stad? En hoe maken we mensen en verenigingen mede-eigenaar 

van de stad? 

10. Hoe kunnen we komen tot een betere samenwerking tussen de overheid en de 

bedrijfswereld (of andere vormen van publiek-private samenwerking) en hoe kan 

deze samenwerking een hefboom zijn voor vernieuwing en verandering? 

11. De Brusselse bevolking groeit, de ruimte in de stad wordt schaars. Op welke wijze 

kunnen we de gemeenschaps- en buurtinfrastructuren in de stad maximaal 

openstellen en optimaal benutten (meervoudig ruimtegebruik, delen van 

voorzieningen, etc.)? 

12. Hoe kunnen we op wijk- of buurtniveau een toegankelijk en laagdrempelig 

aanbod (zorg, vrije tijd, educatie, ... ) organiseren voor de Brusselse ouderen? 

 

De template 

 

De groepjes geven hun initiatief /beleidsdoelstelling een naam en omschrijven het in enkele 

trefwoorden en/of zinnen. Ze geven aan tot welke doelgroep het initiatief zich richt en welke 

impact ze ervan verwachten. Ze sommen de randvoorwaarden op die vervuld moeten zijn 

om het initiatief kans op slagen te geven. 
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Ze trekken het open in vereiste stappen en acties op korte en langere termijn en leggen een 

lijst aan van actoren die ze bij het initiatief willen betrokken zien en in welke rol. 

 

 

Ter afronding 

 

Vervolgens gingen de deelnemers drie 

ronden lang aan het werk.  

 

Maar eerst spoelen we al eens snel 

door naar het einde van de namiddag. 

Bij wijze van afsluiter kregen de 

groepjes nog de vraag om kort een 

van de vermelde ideeën te belichten 

waar volgens hen het meeste muziek 

in zit. We bevinden ons vandaag niet 

voor niets in een voormalige 

pianofabriek. Hoe harmonieus of hoe vals klonk het? Solistisch of met de nadruk op het 

samenspel, de muzikale coalitie, zeg maar? Genre, stijl, klankkleur, ... ? 

 

• Een tafel hoorde voorbij alle geformuleerde voorstellen al de samenklank van kinder-

koren uit alle Brusselse scholen en kon er zelfs uit opmaken dat ze in het Nederlands 

én het Frans zongen. 

• Aan een andere tafel voelden de deelnemers zich als de Koningskinderen in de gelijk-

namige ballade: het water is (nog) veel te diep. 

• Nog weer anderen hoorden wereldmuziek in al zijn diversiteit maar betreurden dat 

het nog te veel als een repetitie klonk. Er is nog werk aan en er is een orkestmeester 

nodig! 

• Een groepje bleef verward en met veel vragen achter. Zij hoorden vooral een 

kakofonie waarin nog veel structuur moet worden aangebracht. 

• Ook de fanfare weerklonk: laat de professionals uit hun ivoren toren komen. De 

fanfare komt buiten. De mooiste muziek weerklinkt op straat. 

• Hier en daar klonk een voorzichtig begin van een symfonie. Het is allemaal nog pril 

maar er blijkt toch bereidheid om grenzen te overschrijden, elkaar op te zoeken, 

samen dingen te ondernemen. 

• Het spontane, anarchistische van de inname van lappen braakgrond klonk als een 

rave party. Je weet niet waarin je begint en nog minder waar het eindigt.  
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Workshop 3 - De resultaten 

 

Hieronder geven we per uitdaging kort de geformuleerde initiatieven.   

 

Samenvattend 

 

Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we met de vele gemeenschappen die Brussel rijk is 

gezamenlijke projecten ontwikkelen die mensen over taal- en culturele grenzen 

verbinden?  

 

• Het ligt voor het rapen: als de Brusselaars maar op zoek gaan naar wat hen op 

microniveau bindt en daar netwerken rond gaan bouwen die zich via een publieks-

vorm manifesteren in de publieke ruimte. 

• Performing’ the streets: een groots dagfestival van de verschillende scholen samen in 

de openbare ruimte. 

• Invoeren van “samenlevingscoördinatoren” die plaatselijk opportuniteiten en 

initiatieven opsporen en die samenwerking en uitwisseling kunnen stimuleren. 

 

Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we tussen verschillende organisaties actief op het gebied 

van gemeenschapsmateries (cultuur, onderwijs, welzijn, ... ) coalities creëren om stedelijke 

uitdagingen (bv. armoede, diversiteit, etc.) geïntegreerd aan te pakken? 

 

• Stimuleren is beter dan creëren: laten we ondersteuning bieden om waardevolle 

initiatieven die van onderuit opborrelen alle kansen te geven. 

• Creatieve cofinanciering van initiatieven om coalitievorming over de sectoren heen te 

stimuleren. 

• Door samenwerking en bundeling van bevoegdheden wijken equiperen, opdat de 

bewoners zichzelf kunnen realiseren. 

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen de VGC en het Brusselse werkveld hun expertise delen en 

elkaar zo versterken?  

 

• Een kruispunt bouwen over taal- en communautaire, sectoriële en beleidsmatige 

grenzen heen. 

 

Rond uitdaging 4 - Hoe komen we tot meer coproductie door de verschillende Brusselse 

overheden? 

 

• Laat de verschillende administraties (VGC, Cocof) elkaars werking leren kennen, 

zodat beide overheden de organisaties die ze ondersteunen beter kunnen helpen. 

 

Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we meer ruimte voor experiment en vernieuwing in de 

stad?  
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• Oprichting en ondersteuning van een droomfabriek, een of meer ideeënfabrieken... 

die mensen inspireren en helpen uitwisselen  

• Braakgrond is van iedereen en dus van iedere bewoner/burger met goesting en/of 

met een idee. Laat de burgers er dan ook gebruik van maken en tegelijkertijd de 

sociale cohesie vergroten en de stad verfraaien. 

• (Adem)ruimte creëren voor experiment en (voortdurende) vernieuwing in de 

stedelijke omgeving. 

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we initiatieven detecteren die ontstaan vanuit de buik van 

de stad en hoe kan de dynamiek die van onderuit groeit een hefboom zijn voor 

vernieuwing bij het werkveld en beleid?  

 

• Actief op zoek: ogen, oren, neus open om de dynamiek te zien! 

• Schat allerhande onvermoede “broedplaatsen” naar waarde en open een talenten-

loket om wat in de buik van mensen aanwezig is (economisch) te valoriseren. 

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen de gemeenschapsvoorzieningen (scholen, gemeenschaps-

centra, kunsthuizen, kinderdagverblijven, ... ) zich sterker verankeren in de Brusselse 

wijken en de sociale cohesie in deze wijken versterken?  

 

• Een gemeenschappelijk moestuinproject dat mensen met de meest diverse sociale 

achtergrond samenbrengt in een ecologisch verantwoorde ontmoetingsplaats en de 

actie en de dynamiek van buurten zichtbaar maakt. 

• Flowerbombs: rond bepaalde maatschappelijke behoeften, zoals groene ruimte in 

een wijk, met verschillende partners acties opzetten die minstens onvermoede 

samenwerkingsvormen tot stand brengen. 

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we de expertise van diverse organisaties integreren in 

onderwijsprojecten, om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de steeds 

diverser wordende schoolbevolking te verhogen?  

 

• Binnen de school de competenties van ouders, buurten, ... benutten. 

• Een brede(re) kijk ontwikkelen op slagen om bij leerkrachten, jongeren en ouders een 

mentaliteitswijziging rond “kennen en kunnen” tot stand te brengen. 

• Inleefmomenten en praktijkstages, om de talenten van jongeren te detecteren en 

een tool ontwikkelen — naar het voorbeeld van de C-stick van JES — om die talenten 

makkelijker te valoriseren.  

 

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we burgers medeverantwoordelijkheid geven op het 

niveau van hun buurt, wijk en stad? En hoe maken we mensen en verenigingen mede-

eigenaar van de stad?  

 

• BBB, of Bruggen tussen Burgers en Beleid, om burgers te betrekken bij het beleid en 

hun vertrouwen in de overheid te herstellen, respectievelijk te versterken. 
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• Soms en in sommige wijken moeten we realistisch zijn. We kunnen niet altijd 

idealistisch denken in termen van medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap maar 

moeten soms prioritair werken met de drang naar promotie (of sociale mobiliteit) 

van het individu. 

• Werken aan “coalitions of the willing”
©

, van goedwillende mensen die een platform, 

netwerk, ...  tot stand brengen en samen verantwoordelijkheid willen opnemen. 

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we komen tot een betere samenwerking tussen de 

overheid en de bedrijfswereld (of andere vormen van publiek-private samenwerking) en 

hoe kan deze samenwerking een hefboom zijn voor vernieuwing en verandering?  

 

• Stageplaatsen in de bouwsector, de horeca en de dienstensector, voor mensen die in 

een opleidingscircuit zitten van VDAB, Actiris, ... 

• Verlof zonder verlof: de PP-switch die mensen uit de publieke sector laat kennis-

maken met het werk en de logica van de private sector en omgekeerd. 

 

Rond uitdaging 11 - De Brusselse bevolking groeit, de ruimte in de stad wordt schaars. Op 

welke wijze kunnen we de gemeenschaps- en buurtinfrastructuren in de stad maximaal 

openstellen en optimaal benutten (meervoudig ruimtegebruik, delen van voorzieningen, 

etc.)?  

 

• Win-winsituatie: wat levert het mij op als de buurt mijn school, lokalen/infrastructuur 

mag gebruiken? 

• Samenwerking als basis voor het openstellen van infrastructuur, bijvoorbeeld van 

scholen en zo bijdragen tot het verhogen van de sociale cohesie. 

  

Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen we op wijk- of buurtniveau een toegankelijk en 

laagdrempelig aanbod (zorg, vrije tijd, educatie, ... ) organiseren voor de Brusselse 

ouderen?  

 

• “Lange leve de lokale dienstencentra (LDC)” en laat ons nadenken over hoe we hun 

slagkracht nog kunnen verhogen. 

• Rusthuizen worden “cultuurcentra” voor (ouderen uit) de buurt en bevorderen zo de 

sociale cohesie en de intergenerationele omgang, terwijl ze tegelijk de kijk op ouder 

worden en zorg bijsturen. 
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De fiches per uitdaging 

 

Omwille van de leesbaarheid hebben we de output van de werksessie in zinnen gegoten en 

de subtitels en vragen van de template weggelaten in dit verslag. Het stramien van de 

template, voor zover gevolgd, zal in de antwoorden evenwel herkenbaar blijven. 

 

Uitdaging 1  

 

Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we met de vele gemeenschappen die Brussel rijk is 

gezamenlijke projecten ontwikkelen die mensen over taal- en culturele grenzen 

verbinden? 

 

Het ligt voor het rapen: als de Brusselaars maar op zoek gaan naar wat hen op microniveau 

bindt en daar netwerken rond gaan bouwen die zich via een publieksvorm manifesteren in de 

publieke ruimte. 

 

Het vertrekpunt is een gemeenschappelijke interesse in het alledaagse leven van de 

Brusselaar, een thema dat sterk leeft. Dat vormt het aangrijpingspunt om in dialoog te gaan 

en op zoek te gaan naar nieuwe sociale netwerken. 

 

Een initiatief als dit richt zich op 

iedere Brusselaar die zich verwant 

voelt met het onderwerp. De “lijm” 

(op microniveau) tussen een taal, 

cultuur, gemeenschap... is een 

sociaal, persoonlijk, stedelijk thema 

zoals een vuile straat, recyclage, 

sport, muziek, kinderen, inspraak in 

de economie, ... 

 

Nieuwe sociale en pragmatische 

netwerken zijn een stap (een 

tussenresultaat dat meer is dan de 

som van de individuen), maar de uiteindelijke impact moet zijn dat de publieke ruimte een 

gedeelde ruimte wordt (waar nog plaats is voor individuele expressie). 

 

In een onderzoeksfase zien we wat er voor tastbaars en bevattelijks leeft in de buik van de 

stad of wijk. Zo snel mogelijk daarna moet een klein, zichtbaar initiatief starten om meer 

draagvlak, kennis, knowhow en enthousiasme te creëren en het debat te verrijken. 

Vervolgens is het zaak om het publieksbereik te verhogen. Parallel daarmee moeten we de 

vraag beantwoorden hoe we dit initiatief kunnen teruggeven aan de stad. 

 

Op iets langere termijn zien we enkele beleidsuitdagingen. Zo moet het beleid meer tijd, 

middelen en oog krijgen voor projecten die niet in een hokje te stoppen zijn en tegemoet 
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komen aan vernieuwende vormen van publieksbereik over de beleidsdomeinen heen. Ook is 

het wenselijk om een dialoog, overleg en feedback te krijgen tussen het werkveld en het 

beleid als fundament voor een dergelijk initiatief: kan dit geïnstitutionaliseerd worden? 

 

Een ondersteunende overheid is wenselijk om de dynamiek te behouden. De “netwerk-

motor” is een persoon die de groep stimuleert, bemiddelt, conflicten constructief maakt 

(consensus is niet noodzakelijk) en de openheid en het draagvlak bewaakt. Ook zullen 

operaties in de publieke ruimte nodig zijn om de drempel te verlagen en actief een 

potentieel publiek aan te spreken. 

 

Actoren zijn alle burgers als participant en initiatiefnemer. De sociaal-artistieke organisaties 

nemen de verwoording en verbeelding voor hun rekening. Beleid en overheid hebben een 

faciliterende rol te spelen en voeren een adaptief beleid. 
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Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we met de vele gemeenschappen die Brussel rijk is 

gezamenlijke projecten ontwikkelen die mensen over taal- en culturele grenzen 

verbinden? 

 

Performing’ the streets: een groots dagfestival van de verschillende scholen samen in de 

openbare ruimte. 

 

We denken aan een kunsteducatief project (muziek, dans, zang) dat in elke school apart 

wordt voorbereid, met gezamenlijke terugkerende oefenmomenten. Het project kan 

uitmonden in een groot dagfestival in de openbare ruimte, bijvoorbeeld: koren zingen 

verspreid in de stad op de verschillende hoeken van de straat, flashmobs, ... 

 

We richten ons tot de schoolgaande jeugd en hun leerkrachten en ouders, over alle netten 

heen, met zowel Frans- als Nederlandstalige en Europese scholen. 

 

Enkele gevolgen zullen zijn: 

• dat samenwerking tussen de gemeenschappen zichtbaar wordt; 

• dat taal niet langer een bepalende factor zal zijn; 

• dat er meer interactie tussen de verschillende gemeenschappen is; 

• dat er een betere beeldvorming over de Brusselse schoolgaande jeugd is; 

• dat interculturaliteit positief in het nieuws komt. 

 

We denken aan een project van drie jaar met in het eerste jaar workshops en een 

toonmoment, in het tweede jaar het uitwerken van de gezamenlijke opzet en in het derde 

jaar tot slot het evenement zelf. 

 

Allereerst moeten we een platform oprichten dat het project trekt en overziet en tot een 

gezamenlijk artistiek verhaal komt. Dit project wordt geleid door een centrale coördinator. 

We dienen coaches en begeleiders te vormen met het oog op de workshops met kinderen 

en we zullen ambassadeurs nodig hebben om de scholen warm te maken voor het project. 

 

Naast de scholen zien we ook een rol weggelegd voor de kunstenaars, de kunsteducatieve 

organisaties en diensten en de sociaal-culturele organisaties. Het DKO (deeltijds 

kunstonderwijs) en de conservatoria kunnen zeker ook een rol spelen. 

 

Dit project heeft kans op slagen als er een budget komt van de verschillende overheden: 

• VGC en Cocof (onderwijs en cultuur); 

• het Gewest, dat daarmee investeert in de uitstraling van Brussel; 

• de lokale overheden, met het oog op de lokale inbedding; 

• Europa. 

Een andere vereiste is het loslaten van de taal als voorwaarde voor samenwerking. We 

pleiten tot slot voor personeelsondersteuning vanuit die budgetten om overbelasting en 

overbevraging van de leerkrachten te vermijden. 
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Rond uitdaging 1 - Hoe kunnen we met de vele gemeenschappen die Brussel rijk is 

gezamenlijke projecten ontwikkelen die mensen over taal- en culturele grenzen 

verbinden? 

 

Invoeren van “samenlevingscoördinatoren” die plaatselijk opportuniteiten en initiatieven 

opsporen en die samenwerking en uitwisseling kunnen stimuleren. 

 

We denken aan een gemeenschapsoverschrijdende coördinerende persoon per gemeente 

die in kaart brengt wat er al bestaat en actief op zoek gaat naar synergieën, voorstellen 

lanceert en mogelijke gezamenlijke projecten detecteert en identificeert. De coördinator 

moet ook de samenwerking en de uitwisseling stimuleren, zowel op cultureel als op 

welzijnsniveau. 

 

We mikken met dit initiatief op alle gemeenschappen en bestaande initiatieven. 

 

Gemeenschapsvorming, burgerzin, interculturele rijkdom en samenwerking in plaats van 

concurrentie zullen hiervan het resultaat zijn. 

 

In een eerste fase zal het er vooral om gaan draagvlak rond dit project te creëren, om 

vervolgens een structurele functie te creëren en die binnen elke gemeente in te vullen. 

 

We vinden het belangrijk om vanuit de lokale initiatieven te vertrekken. Het politieke 

draagvlak moet aanwezig zijn. Anderzijds moet de coördinator voldoende autonoom kunnen 

werken.  

En er dienen voldoende middelen voorzien te worden zodat de coördinator iemand is die 

zich volledig voor deze functie kan inzetten. De middelen dienen te komen vanuit de beide 

gemeenschappen aangezien het gaat om een gemeenschapsoverschrijdende functie. 

 

Behalve de genoemde doelgroepen zijn 

ook de gemeenten betrokken partij: zij 

zullen het initiatief moeten kaderen en aan 

de coördinatoren voldoende ruimte en 

vrijheid moeten geven. De subsidiërende 

overheden zijn verantwoordelijk voor de 

nodige (financiële) middelen. 
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Uitdaging 2 

  

Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we tussen verschillende organisaties actief op het gebied 

van gemeenschapsmateries (cultuur, onderwijs, welzijn, ... ) coalities creëren om stedelijke 

uitdagingen (bv. armoede, diversiteit, etc.) geïntegreerd aan te pakken? 

 

Stimuleren is beter dan creëren: laten we ondersteuning bieden om waardevolle initiatieven 

die van onderuit opborrelen alle kansen te geven. 

 

Het is belangrijk om dit initiatief, dat we uitdrukkelijk als een proces zien, zijn tijd te geven. 

Het proces is wellicht belangrijker dan het resultaat. Daarom willen we bottom-up 

initiatieven ondersteunen en stimuleren via subsidies (hetgeen eigenlijk al gebeurt). Als 

ondersteuning stellen we onder meer voor om themawerkgroepen te organiseren met de 

verschillende organisaties op het werkveld om de sleutelfiguren bij elkaar te brengen. 

De werkgroepen kunnen ook inspanningen verrichten om het nut van samenwerking bloot 

te leggen en aan te tonen. 

 

Organisaties op het terrein werken al samen, vanuit de wijk en de buurt, bijvoorbeeld in 

brede scholen, gemeenschapscentra, wijk- en buurtcentra. Wat daar gebeurt, zijn per 

definitie concrete acties. 

 

Ze worden echter geconfronteerd met de verschillende wettelijke kaders van de 

verschillende gemeenschappen. Het kan een opdracht zijn voor de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie om de verschillende wettelijke kaders naar Brussel te vertalen. 

Ook tussen stad, gemeenten, Gewest en Gemeenschappen is meer samenwerking wenselijk. 

Ook binnen de VGC kan er meer samenwerking komen tussen de verschillende beleids-

domeinen. 
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Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we tussen verschillende organisaties actief op het gebied 

van gemeenschapsmateries (cultuur, onderwijs, welzijn, ... ) coalities creëren om stedelijke 

uitdagingen (bv. armoede, diversiteit, etc.) geïntegreerd aan te pakken? 

 

Creatieve cofinanciering van initiatieven om coalitievorming over de sectoren heen te 

stimuleren. 

 

Ons uitgangspunt is de diagnose van een institutioneel carcan. Het werkveld is te verdeeld, 

daarom is de noodzaak zeer groot om frequenter met de verschillende sectoren samen te 

zitten. Het debat over coalitievorming over sectoren heen moet zo veel mogelijk gevoerd 

worden.  

 

We denken aan een coachingtraject om binnen het reguliere kader ruimte te creëren voor 

experiment, samenwerking, enz. Het is aan de overheid om dat kader voor experiment te 

creëren en om vervolgens reguliere subsidiekaders te voorzien.  

 

Er is te veel top-downbeleid, bijvoorbeeld bij de Vlaamse overheid, in het kader van het 

Europees Sociaal Fonds, in het kader van het Europees Integratiefonds,... We pleiten voor 

meer bottom-up. 

Reeds bestaande, spontane verbindende samenwerkingsverbanden, vertrekkend vanuit 

concrete behoeften en praktijken, moeten gehonoreerd worden. Dit valoriseren door het 

beleid is belangrijk, anders blijft het vrijwilligerswerk. Daarbij is ook coördinatie nodig van dit 

soort van werkingen. Gezamenlijke projecten mogen in geen geval opgedeeld worden.  

 

Er moet ook meer debat komen over transversaliteit in het beleid. De middelen voor gezin, 

onderwijs, ... zijn (zowel op Vlaams als op VGC-niveau) strikt gereglementeerd, wat de 

transversaliteit belemmert. 

We pleiten voor minder plannen en toewerken naar een meer geïntegreerd plan. 

Door tussen sectoren knowhow en kennis te delen, kunnen we komen tot concrete acties en 

concrete projecten: bijvoorbeeld cultuur bevragen op het vlak van welzijn. 
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Rond uitdaging 2 - Hoe kunnen we tussen verschillende organisaties actief op het gebied 

van gemeenschapsmateries (cultuur, onderwijs, welzijn, ... ) coalities creëren om stedelijke 

uitdagingen (bv. armoede, diversiteit, etc.) geïntegreerd aan te pakken? 

 

Door samenwerking en een bundeling van bevoegdheden wijken equiperen opdat de 

bewoners zichzelf kunnen realiseren. 

 

Ons voorstel is om vanuit een plek voor ontmoeting te werken aan kernthema’s binnen de 

armoedebestrijding (wonen, werken...). Het komt erop aan om samenwerking te bevorderen 

tussen allerhande initiatieven die in principe wel onder verschillende bevoegdheden vallen: 

huisvesting, tewerkstelling, armoedebestrijding,... 

 

Enkele voorafgaande voorwaarden zullen wel eerst vervuld moeten zijn. 

De “saucissonering” moet teruggedraaid worden. De politiek moet ook transversaler worden 

gevoerd, in plaats van ieder in het hokje van zijn eigen bevoegdheid. Het beleid dient zowel 

transversaliteit als “cocommunautaire” of “pluricommunautaire” initiatieven te stimuleren. 

 

Ook de VGC en de VGC-actoren zelf actief kunnen actief bijdragen tot het bouwen van 

bruggen en het slopen van muren. 

 

Bij wijze van good practice: we richten ons onder meer tot ouderen. Voor hen kunnen we 

bvb. initiatieven in de aard van kangoeroewonen stimuleren. 
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Uitdaging 3  

 

Rond uitdaging 3 - Hoe kunnen de VGC en het Brusselse werkveld hun expertise delen en 

elkaar zo versterken? 

 

Een kruispunt bouwen over taal- en communautaire, sectoriële en beleidsmatige grenzen 

heen. 

 

Dit is een oproep tot de VGC-politici, de VGC-administratie en diverse lokale actoren, over 

taal- en sectoriële grenzen heen. We vertrekken vanuit de diagnose dat de lokale praktijk 

vaak transversaal is maar de bestaande knowhow en praktijken onvoldoende worden 

aangesproken. 

 

We stellen voor om te stoppen met de inteelt van inspraaktrajecten en om voor debat- en 

reflectiemomenten à la Stadspiratie breder uit te nodigen naar (op zijn minst) Franstalige 

collega’s en sleutelfiguren. Bij niet-tweetalige initiatieven kan men altijd diegenen 

uitnodigen die het Nederlands beheersen. Het is logischer om mensen themagericht aan te 

spreken dan op basis van taal. We willen ook het Brussels Actieplan Armoedebestrijding 

benutten en de brede school opengetrokken zien buiten een VGC-kader. 

 

De VGC kan om te beginnen nagaan welke initiatieven breder kunnen uitnodigen. 

Ondertussen denken ook de organisaties na en zoeken zij naar opportuniteiten om mensen 

uit het eigen netwerk uit te nodigen. 

In een tweede fase moeten we 

hier als actoren mee blijven 

doorgaan en het idee van het 

kruispunt op de agenda van de 

beleidsmakers krijgen. 

 

Dat veronderstelt wel een reeks 

van voorwaarden en een 

mentaliteitswijziging: 

• projecten moeten 

centraal staan in de 

financiering, niet de 

initiatiefnemers en hun 

taal- of sectorhorigheid; 

• taal als criterium 

loslaten; 

• interne communicatie versterken in de VGC en de organisaties (interne 

transversaliteit); 

• zoeken naar partners / evenknie bij de andere (Franstalige) beleidsinstanties, los van 

benamingen die heel verschillend kunnen zijn; 

• De VGC moet transversale samenwerking bekrachtigen en niet bestraffen; 
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• De drie Collegeleden moeten meer samenwerken en tijd, ruimte en actievrijheid 

geven aan de administratie; 

• Er dient meer tijd te zijn voor overleg (zowel voor de administratie als voor de organi-

saties); 

• Er is nood aan meer VGC-personeel dat Brussel en de Franstalige collega’s goed kent 

(sommige mensen in tijdelijke contracten die Brussel nog niet voldoende kennen 

vertrekken al na een jaar waardoor ze niet de tijd krijgen om de vereiste voeling met 

Brussel op te bouwen); 

• Geen initiatieven meer die willen inzetten op transversaliteit, zonder actieve opening 

naar de Franstalige collega’s en hun werkveld. 
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Uitdaging 4  

 

Rond uitdaging 4 - Hoe komen we tot meer coproductie door de verschillende Brusselse 

overheden? 

 

Laat de verschillende administraties (VGC, Cocof) elkaars werking leren kennen, zodat beide 

overheden de organisaties die ze ondersteunen beter kunnen helpen. 

 

Om te beginnen moeten we wat er al bestaat aan samenwerking in kaart brengen. Daarbij 

moeten we niet of alleszins minder denken vanuit de taal en de gemeenschap en veel meer 

vanuit de stad en de buurten. 

We moeten inzetten op werken, wonen, gelijke kansen, armoedebestrijding, huisvesting, 

tewerkstelling, onderwijs en andere thema’s en uitzoeken hoe goede praktijken tot 

resultaten (kunnen) leiden. 

 

Dit streven moet gepaard gaan met: 

• een duidelijk profiel van meertaligheid; 

• cofinanciering; 

• een denken vanuit de ambitie om het de organisaties makkelijker te maken; 

• een denken los van gemeenschappen en meer in termen van gemeenschappelijke 

gemeenschappen; 

• een aanpassing aan onze stad van de verschillende regelgevingen die in Brussel 

samenkomen. 

 

Een van de mogelijkheden die we zien, zijn de wijkcontracten als coproductie van 

verschillende overheden. Voorwaarde is wel dat ze voorzien in een voldoende sociale mix. 
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Uitdaging 5  

 

Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we meer ruimte voor experiment en vernieuwing in de 

stad? 

 

Oprichting en ondersteuning van een droomfabriek, een of meer ideeënfabrieken... die 

mensen inspireren en helpen uitwisselen  

 

Dit initiatief streeft naar een kruising van de verschillende leefwerelden waar we ons op 

richten: buurt, bedrijven, verenigingen, besturen, culturele actoren. Het initiatief wil 

onverwachte ontmoetingen uitlokken en de kruisbestuiving bevorderen tussen verschillende 

contexten, uitgangspunten en ideeën. 

 

Bronnen van inspiratie kunnen onder meer zijn: stadslab, speeddaten, LETS en SEL(T)-

systemen, dadelen (dadelen.be)... 

 

Het initiatief wil ertoe bijdragen dat mensen weten wat er bij de “anderen” leeft. 

 

Enkele stappen zijn: 

• bijeenkomsten organiseren en een website opzetten; 

• in kaart brengen van de beschikbare (fysieke) ruimte; 

• in kaart brengen van bestaande experimenten. 

 

Concrete ruimte voor ontmoeting (fysiek en online, dus niet ruimtelijk beperkt) is een van de 

basisvereisten. Daarnaast zal ook een professionele ondersteuner nodig zijn. Er is in Brussel 

al veel experiment aanwezig. De vraag is waarom dit vaak weinig zichtbaar is. Veel heeft te 

maken met een versnipperd beleid en met een noodzakelijke maar niet voldoende 

subsidielogica. Het beleid dient met andere woorden meer ruimte te maken om de 

bestaande experimenten een plaats te geven. En het moet ook daarbuiten ruimte creëren 

voor experiment: de publieke ruimte toegankelijker maken, timesharing, tijdelijke 

gebruiksregelingen, etc. 

 

In dit project is ook een rol voor de media (radio, televisie, internet, ...) weggelegd. 
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Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we meer ruimte voor experiment en vernieuwing in de 

stad? 

 

Braakgrond is van iedereen en dus van iedere bewoner/burger met goesting en/of met een 

idee. Laat de burgers er dan ook gebruik van maken en tegelijkertijd de sociale cohesie 

vergroten en de stad verfraaien. 

 

Individuele kunstenaars of sociaal-artistieke projecten moeten gebruik kunnen maken van 

onbenutte ruimtes voor kunstwerking en kunstproducties. Dit geldt ook voor stadstuinieren, 

sportbeoefening, educatie, buurtfeesten, ... 

Nu gebeurt dit al op kleinschalig en individueel niveau. Indien de overheid zich hiervoor 

inzet, kan het op een grotere schaal die een verschil kan maken in de leefbaarheid van de 

hele stad. 

De overheid kan eigenaars daartoe stimuleren, respectievelijk dwingen, door het concept 

juridisch aanvaardbaar te maken. De overheid kan een beheersrol spelen en bijvoorbeeld 

tijdsschema’s voor “bezetting” opstellen. 

 

Wellicht zullen initiatiefnemers van het werkveld eerst druk moeten zetten op de 

verschillende overheden om dit mogelijk te maken.  

We pleiten ook voor een inventarisatie van de verschillende praktijken. 

 

Andere succesfactoren, behalve de beherende en bemiddelende overheid, zijn afwisseling, 

opeenvolging, variatie en kruisbestuiving onder de vorm van elkaar op elkanders 

“braakgrond” uitnodigende organisaties. 

 

Het resultaat en het effect zullen 

meervoudig zijn: 

• een grotere sociale cohesie; 

• meer begrip en respect 

voor andermans praktijk; 

• een “esthetische” 

meerwaarde voor de buurt 

en de stad. 
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Rond uitdaging 5 - Hoe creëren we meer ruimte voor experiment en vernieuwing in de 

stad? 

 

(Adem)ruimte creëren voor experiment en (voortdurende) vernieuwing in de stedelijke 

omgeving. 

 

“Wie een hek zet rond mensen kweekt schapen”. Laat daarom vernieuwing groeien, biedt 

ruimte voor experiment van onderuit zonder al te veel spelregels. Er gebeurt ontzettend 

veel, maar vaak weten we het niet. De VGC kan een rol spelen bij het capteren van die 

vernieuwingen en dynamieken. 

 

Ruimte creëren voor vernieuwing betekent: 

• fysieke ruimte aanbieden; 

• als beleidsmakers het lef tonen om af en toe de regelgeving naast je neer te leggen; 

• als organisatie buiten de eigen “comfortruimte” treden, de platgetreden paden 

verlaten, de bestaande kaders in vraag stellen, ...  

 

We pleiten voor de mogelijkheid van voorafnames uit het Stedenfonds, onder de vorm van 

“seed money” voor vernieuwende projecten. Wie zijn centrum, school, enz. openstelt, moet 

als eerste aan bod komen bij investeringswerken. Het lijkt ons ook een goed idee om alleen 

nog casco’s op te leveren: ruimten beschikbaar stellen voor nieuwe projecten die deze 

ruimten dan volgens hun specifieke behoefte kunnen invullen. Dat vergt lef, enthousiasme, 

vertrouwen en een systeem van sleuteldragers (cfr. Antwerpen).  

Een goede verdeelsleutel lijkt ons 25% van het Stedenfondsbudget en ruimte voor 

vernieuwing van onderuit. 

 

Een bijkomend effect zal zijn dat ruimten en plekken (meer en beter) gebruikt worden. 

 

Voorwaarden zijn verder: 

• een stop op het financieren van regulier beleid met geld uit het Stedenfonds; 

• vertrouwen; 

• samenwerking als criterium (om verkokering tegen te gaan); 

• afstappen van de opsplitsing van budget en financiële follow-up ingedeeld volgens de 

beleidsdomeinen; 

• 25% van de projectmiddelen blanco, elk jaar opnieuw samen in te vullen en voorzien 

in een resultaatverbintenis; 

• vernieuwing komt van onderuit; 

• ruimte ook fysiek toegankelijk en beschikbaar maken (in gemeenschaps-

infrastructuur, leegstaande lokalen, …) 

• mensen met visie; 

• eerlijke verslaggeving: projecten moeten de kans krijgen om eerlijk te rapporteren 

over wat lukt en mislukt; 

• tot slot pleiten we ook voor “kapotte paraplu’s”: geen paraplu’s meer voor het beleid 

om open te trekken. 
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Uitdaging 6  

 

Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we initiatieven detecteren die ontstaan vanuit de buik van 

de stad en hoe kan de dynamiek die van onderuit groeit een hefboom zijn voor 

vernieuwing bij het werkveld en beleid? 

 

Actief op zoek: ogen, oren, neus open om de dynamiek te zien! 

 

De VGC-administratie, het beleid, het werkveld, iedereen moet principes en een 

werkattitude ontwikkelen die hen in staat stelt om: 

• openheid te tonen buiten de grenzen van de eigen werking; 

• budgetgericht te werken, maar daar niet in te blijven steken; 

• interactie tussen de verschillende actoren te stimuleren. 

 

Het Stedenfonds moet een transversaal karakter krijgen. Dynamieken van onderuit; uit de 

samenleving zitten immers niet in hokjes. 

 

We willen ook wijzen op de noodzaak om te investeren in prospectie buiten de eigen 

grenzen en er dus voor te kiezen om daar tijd en energie in te steken. 

Er moet een mentaliteit komen van actief omgaan met de stad, je met open vizier door de 

stad bewegen en openheid, nieuwsgierigheid en goesting voor de dag leggen. 
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Rond uitdaging 6 - Hoe kunnen we initiatieven detecteren die ontstaan vanuit de buik van 

de stad en hoe kan de dynamiek die van onderuit groeit een hefboom zijn voor 

vernieuwing bij het werkveld en beleid? 

 

Schat allerhande onvermoede “broedplaatsen” naar waarde en open een talentenloket om 

wat in de buik van mensen aanwezig is (economisch) te valoriseren. 

 

We stellen vast dat mensen vaak talenten hebben en over vaardigheden beschikken die 

onderbenut blijven. Het voorstel van broedplaatsen leidt ook niet altijd tot resultaat, maar 

dat mag ons niet tot mislukking doen besluiten. Ook het proces zelf van het werken met wat 

‘in de buik’ van iemand leeft dienen we serieus te nemen. 

 

Dit veronderstelt een mentaliteitsomslag, zodat we daar in de evaluatiecriteria van de 

resultaten van projecten en initiatieven ruimte voor kunnen creëren. 

We moeten ook de oriënterende diensten (Actiris, het Brussels Agentschap voor de 

Onderneming BAO, Missions Locales, de gemeenschapscentra, ...) meekrijgen in dit initiatief. 

 

Daarnaast loont het wellicht de moeite om actief op zoek te gaan naar deze broedplaatsen. 
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Uitdaging 7  

 

Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen de gemeenschapsvoorzieningen (scholen, gemeenschaps-

centra, kunsthuizen, kinderdagverblijven, ... ) zich sterker verankeren in de Brusselse 

wijken en de sociale cohesie in deze wijken versterken? 

 

Een gemeenschappelijk moestuinproject dat mensen met de meest diverse sociale achter-

grond samenbrengt in een ecologisch verantwoorde ontmoetingsplaats en de actie en de 

dynamiek van buurten zichtbaar maakt. 

 

Het idee is dat alle geïnteresseerde buurtbewoners samen op het plat dak van een school, in 

de tuin van het rusthuis, ... een moestuin aanleggen en onderhouden. 

 

Doelgroep zijn dus uiteraard alle buurtbewoners, maar ook de plaatselijke gemeen-

schappelijke voorzieningen, verenigingen, scholen, handelaren, sociale economie, 

rusthuizen, gemeenschapscentra, ... De voorzieningen zouden een trekkende rol 

kunnen/moeten spelen op het vlak van continuïteit en communicatie. 

Van de deelnemende buurtbewoners wordt vooral engagement en betrokkenheid verwacht. 

 

We stellen voor om eerst inspiratie op te doen: andere projecten bezoeken, een SWOT-

analyse maken, etc. 

Vervolgens beginnen we te werken aan een eigen plan en gaan we op zoek naar een 

geschikte ruimte. 

In nog een volgende stap richten we een werkgroep op met vertegenwoordigers van de 

verschillende betrokken partijen, waarin we naar een engagementsverklaring toewerken en 

alvast de nodige afspraken op papier zetten. 

Zodra tuinen draaien werpt zich de nieuwe opdracht op: het garanderen van de continuïteit. 

Daarbij kunnen nog meer nieuwe en andere actoren aangetrokken worden en/of 

gemeenschappelijke acties ondernomen worden. 

 

Enkele vereisten zijn nog: 

• een contactennetwerk (de stakeholders moeten niet alleen op papier maar ook 

daadwerkelijk bekend zijn); 

• openheid, toegankelijkheid, laagdrempeligheid; 

• het project wordt (maatschappelijk) breed gedragen en duidelijk getrokken (functie, 

figuur). 

 

Het initiatief zal resulteren in: 

• vernieuwende ontmoetingsplaatsen rond een ecologisch verenigend principe; 

• een grotere sociale mix; 

• meer respect in en voor de buurt; 

• zichtbaarheid van de actie en de dynamiek in de buurt. 
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Rond uitdaging 7 - Hoe kunnen de gemeenschapsvoorzieningen (scholen, gemeenschaps-

centra, kunsthuizen, kinderdagverblijven, ... ) zich sterker verankeren in de Brusselse 

wijken en de sociale cohesie in deze wijken versterken? 

 

Flowerbombs: rond bepaalde maatschappelijke behoeften, zoals groene ruimte in een wijk, 

met verschillende partners acties opzetten die minstens onvermoede samenwerkingsvormen 

tot stand brengen. 

 

Flowerbombs zijn een voorbeeld van de mogelijkheid om via actie naar bepaalde 

maatschappelijke verbeteringen toe te werken. In dit geval dus meer groene ruimte in de 

wijk. 

 

We richten ons met dit soort van initiatieven op alle wijken en de diverse bewoners en 

gebruikers ervan: burgers, scholen, bedrijven, verenigingen, rusthuizen, ... 

 

Positieve gevolgen zijn: 

• een betere verankering in de wijk; 

• het bereiken van een gemeenschappelijk doel: de buurt wordt er beter van en er is 

meer groen; 

• het aanboren van een nieuw doelpubliek; 

 

en de uiteindelijke doelstelling: meer sociale cohesie. 

 

Het is zinvol om in een eerste fase een 

platform op te richten waarin de 

verschillende actoren vertegenwoordigd 

zijn. 

Vervolgens komt er een verbreding, in 

ons geval van workshops, voor een breed 

publiek die “flowerbombs” leren maken 

(zakjes met bloemenzaad). De 

organisatoren waken over de uitwisseling 

tussen de verschillende doelgroepen 

(senioren, kinderen) maar ook tussen de 

verschillende organisaties onderling. 

Meer mag altijd: scholen kunnen ook 

moestuintjes aanleggen, ... 

 

Zodra de projecten draaien, zullen 

wellicht nieuwe stappen mogelijk 

worden: 

• soep maken met de zelf geoogste 

groenten; 

• die soep vervolgens bedelen bij 

maatschappelijk kwetsbare 

buurtbewoners; 
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• grotere boomplantacties; 

• geveltuintjes; 

• verticale tuinen; 

• … 

 

Een zekere openheid is wel vereist: organisaties nemen deel vanuit de bereidheid om de 

eigen werking te overstijgen en ze brengen hun expertise mee. 

Wellicht is ook een voortraject wenselijk dat op zoek gaat naar een gemeenschappelijk 

thema bij scholen, ouders, kinderen, organisaties en bewoners. 

Bij voorkeur wordt de “wijk” duidelijk afgebakend. 

Gemeenten moeten meewillen en meewerken. 

En dit soort projecten heeft een trekker nodig, een “sociale cohesiecoördinator”. 
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Uitdaging 8  

 

Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we de expertise van diverse organisaties integreren in 

onderwijsprojecten om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de steeds 

diverser wordende schoolbevolking te verhogen? 

 

Binnen de school de competenties van ouders, buurten, ... benutten. 

 

Met dit initiatief creëren we niet alleen ruimte voor ouderparticipatie maar scheppen we 

ook kansen voor gedeeld engagement en versterken we de band tussen alle doelgroepen, 

namelijk de school (ouders, leerkrachten en leerlingen) en de buurt. 

 

Als deelfacetten van het initiatief zien we o.a. koffiemomenten op school, buurt-

wandelingen, personeelsvergaderingen op locatie en pedagogische studiedagen die de 

aandacht richten op de wijk of buurt. 

In een volgend stadium willen we komen tot een wekelijks uurtje op vrijdag met ouders, 

leerlingen en leerkrachten. En in een nog later stadium mag dit soort van activiteiten een 

plaats krijgen in de leerkrachtenopleiding. 

 

De ultieme doelstelling moet er in bestaan om slaagkansen te vergroten, door ook ruimte te 

maken voor andere competenties en om tegelijkertijd het onderwijs ‘levensechter’ te 

maken. 

 

Een belangrijke randvoorwaarde is dat leerkrachten tijd en ruimte krijgen voor dit soort van 

projecten en dat er draagvlak en ondersteuning is voor een dergelijke visie bij de volledige 

ploeg en bij de directie. 

 

Het schoolteam is dus duidelijk een cruciale speler in het detecteren en opvullen van 

competenties en bij het geven van impulsen en het sturen van dit samenwerkingsinitiatief. 

Ouders, buurt en buurt-/wijkorganisaties zijn actoren in de mate dat ze hun competenties 

bijbrengen. 
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Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we de expertise van diverse organisaties integreren in 

onderwijsprojecten om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de steeds 

diverser wordende schoolbevolking te verhogen? 

 

Een brede(re) kijk ontwikkelen op slagen om bij leerkrachten, jongeren en ouders een 

mentaliteitswijziging rond “kennen en kunnen” tot stand te brengen. 

 

Het initiatief streeft naar sensibilisering rond “anders verworven of te verwerven 

competenties”. Bedoeling is om de leergierigheid op meer diverse manieren aan te spreken. 

Ook de scholen zouden een doorverwijsrol moeten krijgen rond “anders te verwerven 

competenties” en daarbij een rol spelen in de toeleiding naar vrijetijdsorganisaties. 

 

We richten ons met dit initiatief op een doelgroep van kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten, met specifieke aandacht voor de groep van potentiële “afhakers”. 

 

We onderscheiden een aantal stappen in de richting van de beoogde mentaliteitswijziging: 

• in een eerste stap stellen we een lijst op van anders te verwerven competenties; 

• vervolgens brengen we in kaart hoe en via welke organisatie samenwerking mogelijk 

is; 

• we voorzien hier de nodige sensibilisering rond van scholen en leerkrachten. Dit zal 

voor gevolg hebben dat leerkrachten een beter beeld krijgen van de organisaties die 

werken aan andere competenties. En dit maakt ook dat leerlingen een beter zicht 

krijgen op de alternatieve mogelijkheden. 

 

Voorwaarde bij dit initiatief is dat organisaties uit verschillende sectoren tot samenwerking 

komen. Ook de scholen moeten bereid zijn om hier tijd en middelen voor in te zetten. Ze 

krijgen daartoe best een vorm van 

externe ondersteuning. 

En belangrijk is ten slotte ook 

ouderparticipatie. 

 

Als actoren zien we: 

• de scholen, met hun directies, 

leerkrachten, ... die allerhande 

competenties nog kunnen 

versterken; 

• de organisaties in uiteenlopende 

sectoren; 

• voorbeeldfiguren die getuigen 

tegenover de kinderen en 

jongeren; 

• externe coaches en 

coördinatoren bij het begeleiden 

van de verschillende partners; 

• de overheid, met onder meer 

een sensibiliseringsopdracht. 
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Rond uitdaging 8 - Hoe kunnen we de expertise van diverse organisaties integreren in 

onderwijsprojecten om op die manier de slaagkansen (in de ruime zin) van de steeds 

diverser wordende schoolbevolking te verhogen? 

 

Inleefmomenten en praktijkstages, om de talenten van jongeren te detecteren en een tool 

ontwikkelen— naar het voorbeeld van de C-stick van JES — om die talenten makkelijker te 

valoriseren.  

 

We willen met deze inleefmomenten maximaal inspelen op de talenten van jongeren. De 

inleefmomenten willen jongeren met een bepaalde interesse of ambitie (bvb. een leuke job 

in de toekomst) laten kennismaken en ze confronteren met de realiteit van de werkvloer. Dit 

kan uitmonden in een stage waarbij de confrontatie gedurende dagen of weken wat langer 

wordt doorgetrokken. 

 

Extra inspanningen kunnen geleverd worden waar het om knelpuntberoepen gaat, 

bijvoorbeeld in de welzijns- en gezondheidssector. Met dit initiatief willen we aansluiten op 

initiatieven van andere overheden, bijvoorbeeld de Vlaamse overheid. De inleefmomenten 

kunnen ook aansluiten bij reeds bestaande stageformules. 

 

We richten ons met de inleefmomenten op jongeren, instromers, de tweede graad van het 

secundair onderwijs en zij die dreigen af te haken. 

 

Uiteraard moeten we hier organisaties bij betrekken uit alle mogelijke sectoren (zorg, 

cultuur, ...), zolang ze maar bereid zijn om hierin te “investeren”, in de zin van hier tijd en 

ruimte voor vrij te maken. Het zijn zij die ons de mogelijkheid zullen moeten bieden om 

inleefstages/inleefmomenten tot stand te brengen. 

 

Dit zal er op langere termijn toe leiden dat scholen zich meer zullen openstellen naar hun 

buurt en interageren met de hun omringende samenleving. In laatste instantie kan dit 

initiatief er ook toe bijdragen dat mensen van verschillende origines en met uiteenlopende 

achtergronden elkaar (beter) leren kennen. 

 

We willen in dit project ook de tewerkstellingsactoren een rol in geven en hen betrekken bij 

het onderwijs en de organisatie en follow-up van de stages. Enige wisselwerking met 

instanties als VDAB en Actiris zal uiteraard ook wenselijk zijn. 
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Uitdaging 9  

 

Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we burgers medeverantwoordelijkheid geven op het 

niveau van hun buurt, wijk en stad? En hoe maken we mensen en verenigingen mede-

eigenaar van de stad? 

 

BBB, of Bruggen tussen Burgers en Beleid, om burgers te betrekken bij het beleid en hun 

vertrouwen in de overheid te herstellen, respectievelijk te versterken. 

 

Het overheidsniveau dat we hierbij voor ogen hebben is dat van de VGC maar belangrijke 

actoren zijn ook het middenveld en uiteraard de burgers die beter betrokken moeten 

worden. 

 

We zien enkele randvoorwaarden en factoren die de slaagkansen sterk kunnen beïnvloeden: 

• een duidelijk kader voor participatie: wanneer kunnen burgers en organisaties input 

geven? Wat gaat het beleid daarmee doen? En welke plaatsen worden hiermee 

ingenomen op de participatieladder? 

• een overheid die keuzes maakt en motiveert en die onder meer de burgers maximale 

participatiekansen biedt. Dit wil zeggen dat de overheid de minder mondige burgers 

actief betrekt en ondersteunt en daartoe methodieken en participatiekanalen 

ontwikkelt. 

• de bereidheid moet aanwezig zijn, ook om een beleid van onderuit te voeren 

(bottom-up) met het democratische middenveld als belangrijke signaalgever. 

 

De overheid is een evidente partner. Aan de andere zijde zijn er de burgers en hun 

“organisaties” waarbij we o.a. denken aan Samenlevingsopbouw, Minderhedenforum, 

gemeenschapscentra, BRAL, … die een vormende en ondersteunende rol te spelen hebben 

en katalysatoren zijn in het toeleiden van burgers naar de mogelijkheden tot participatie. Ze 

focussen bij voorkeur op de meest kwetsbare en minst mondige groepen en fracties. 
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Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we burgers medeverantwoordelijkheid geven op het 

niveau van hun buurt, wijk en stad? En hoe maken we mensen en verenigingen mede-

eigenaar van de stad? 

 

Soms en in sommige wijken moeten we realistisch zijn. We kunnen niet altijd idealistisch 

denken in termen van medeverantwoordelijkheid en eigenaarschap maar moeten soms 

prioritair werken met de drang naar promotie (of sociale mobiliteit) van het individu. 

 

We moeten met andere woorden niet altijd naar wijken kijken maar doorheen en achter dat 

wijkniveau ook naar het individu, naar de bewoner van deze wijk. 

 

De achterliggende analyse bestaat er in dat mensen zichzelf willen en moeten kunnen 

realiseren. Iedereen wil maar één ding en dat is stijgen op de sociale ladder, voor sommigen 

betekent dat nog altijd de klassieke middenklassedroom waarmaken en kunnen uitwijken 

naar een groene residentiële randstadswijk. 

 

Dit geeft de overheid een grote verantwoordelijkheid. De overheid moet namelijk de 

voorwaarden creëren om deze emancipatie van de bewoners mogelijk te maken. Jongeren 

kunnen wel nog op het lokale niveau betrokken worden. Bijvoorbeeld via het kanaal van de 

sportbeoefening kunnen ze verantwoordelijkheid krijgen, gemotiveerd worden, fierheid 

creëren over hun wijk en identiteit, ... Als de overheid tezelfdertijd voorziet in een goede 

openbare ruimte en infrastructuur, goed onderwijs en alle andere sociale voorzieningen, 

kunnen deze jongeren zichzelf wellicht emanciperen. 

 

Een belangrijke randvoorwaarde is dat in de wijk al een minimaal leefcomfort bestaat. 

Mede-eigenaarschap creëren is niet mogelijk in wijken waar de prioriteit van de bewoners 

erin bestaat de wijk zo snel mogelijk te ontvluchten. 

Incentives zijn niet per se paternalistisch maar kunnen net zo goed op een ontvoogdende 

manier ingezet worden. 
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Rond uitdaging 9 - Hoe kunnen we burgers medeverantwoordelijkheid geven op het 

niveau van hun buurt, wijk en stad? En hoe maken we mensen en verenigingen mede-

eigenaar van de stad? 

 

Werken aan “coalitions of the willing”©, van goedwillende mensen die een platform, 

netwerk, ...  tot stand brengen en samen verantwoordelijkheid willen opnemen. 

 

Ons uitgangspunt is zeer pragmatisch: de noodzaak en de behoeften van de betrokkenen. Zij 

zijn onze doelgroep en die kan verschillen naargelang het thema. 

 

Buurten kunnen rond 

allerhande thema’s initia-

tieven nemen, actieve 

stappen zetten. Ze moeten 

de mogelijkheid hebben om 

het beleid wakker te 

schudden en op de hoogte te 

brengen van de collectieve 

knowhow die gegenereerd 

werd. Omgekeerd moet het 

beleid bijdragen tot het 

betrekken van dat soort 

groepen, alert blijven en 

aangepaste platformen en 

bemiddelingskanalen 

creëren. 

 

Nog een aantal kritische succesfactoren: 

• De thema’s moeten het potentieel hebben om een divers publiek aan te spreken. Een 

kleine groep kan de eerste aanzet geven en gaandeweg meer geïnteresseerden 

betrekken of anderen geïnteresseerd maken. 

• “Men” moet daar wel ook de tijd voor krijgen. 

• Naast de buurtbewoners/initiatiefnemers, hebben ook de buurtorganisaties een 

ondersteunende rol te spelen. Ook lokale handelaren en beleidsinstanties kunnen 

een bijdrage leveren, bijvoorbeeld bij het vergroten van het draagvlak. 

• Ook belangrijk is dat inspraak impact heeft. Inspraak moet gepaard kunnen gaan met 

voldoende draagkracht, bijvoorbeeld om samen op te treden tegen vandalisme. 

• Tot slot moet de overheid een mate aan openheid uitdragen waarin goedwillende 

burgers effectief willen streven naar sociale innovatie en zichzelf blijven her-

uitvinden. Ze moet mensen goesting geven om de zaak mee in handen te nemen. 

 

Scholen zijn belangrijke partners omdat ze een groot publiek bereiken en met name de 

actoren van de toekomst zijn. 
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Uitdaging 10  

 

Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we komen tot een betere samenwerking tussen de 

overheid en de bedrijfswereld (of andere vormen van publiek-private samenwerking) en 

hoe kan deze samenwerking een hefboom zijn voor vernieuwing en verandering? 

 

Stageplaatsen in de bouwsector, de horeca en de dienstensector, voor mensen die in een 

opleidingscircuit zitten van VDAB, Actiris, ... 

 

Deze actie richt zich op de behoeften van bedrijven, kmo’s en burgers in de wijk en focust 

daarbij op knelpuntberoepen waar de overheid prioritair in moet investeren.  

Het ultieme effect zal zijn dat tussen overheid, bedrijfswereld en wijken en buurten 

duurzame coalities ontstaan. 

 

De bedoeling zou zijn om op wijkniveau tot kleinschalige publiek-private samenwerkings-

vormen (PPS) te komen, waarin werkingen op wijkniveau en de lokale bedrijfswereld elkaar 

op een duurzame wijze helpen en aanvullen. Dat zal resulteren in wederzijds lokaal leren van 

elkaar. 

Ikea Anderlecht is een good practice, en stelt bijvoorbeeld dat een bepaald percentage van 

de werknemers uit Brussel moet komen, met specifieke competenties, sociale clausules, etc. 

Andere voorbeelden zijn de “Foire aux Savoir-faire” en de verbouwingen in het wijkhuis 

Chambéry. 

 

Een eerste stap kan zijn om good practices in kaart te brengen op wijkniveau, samen met 

een goede inventarisatie op wijkniveau van de aanwezige bedrijven. Dit bestaat momenteel 

niet. 

 

We zien enkele mogelijke knelpunten of randvoorwaarden: 

• zowel de bedrijfswereld als de mensen moeten er baat bij hebben; 

• er zijn sterke lokale partners nodig die hier rond willen werken; 

• de kennis over PPS moet bijeengebracht en beter verspreid worden op Brussels 

niveau. Het zou ook goed zijn om hier ondersteuning rond te organiseren; 

• Brussel heeft te versnipperde overheden. De overheid is door dat gebrek aan één 

beleid een onzekere factor en een te zwakke partij voor privéontwikkelaars; 

• ook bij de werkgevers moet geïnvesteerd worden in begeleidingscapaciteit van 

werklozen/kansengroepen, die is momenteel ontoereikend; 

• er is meer samenwerking nodig tussen de partners op het terrein (Steunpunt Tewerk-

stelling), want werkgevers en werkzoekenden vinden hun weg niet; 

• we moeten positieve ervaringen beter benutten; 

• de VGC kan organisaties die actief inzetten op de link met tewerkstelling sterker 

waarderen en ook de samenwerking van organisaties bij het Gewest, bij Actiris, ... 

sterker ondersteunen. 
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Rond uitdaging 10 - Hoe kunnen we komen tot een betere samenwerking tussen de 

overheid en de bedrijfswereld (of andere vormen van publiek-private samenwerking) en 

hoe kan deze samenwerking een hefboom zijn voor vernieuwing en verandering? 

 

Verlof zonder verlof: de PP-switch die mensen uit de publieke sector laat kennismaken met 

het werk en de logica van de private sector en omgekeerd. 

 

We denken aan een samenwerking tussen personeel van de privésector en van de publieke 

sector waarbij medewerkers van de ene gaan meedraaien in de andere sector en 

omgekeerd. Het zou gaan om een soort van “tijdskrediet” dat op een andere plaats 

(vrijwillig) uitgevoerd wordt. Gedurende twee jaar werk je bijvoorbeeld één dag in de week 

aan de boekhouding van een publieke organisatie of vzw. 

 

De doelstelling moet uitwisseling zijn, een win-winsituatie die voor beide zijden, privé en 

publiek (of vzw’s), nieuwe competenties meebrengt, aanvullende knowhow en inzicht in 

elkaars logica. 

 

Zodra het idee concreter uitgewerkt is zal de overheid dit soort tijdskrediet eerst juridisch 

mogelijk moeten maken. Vervolgens zullen we er de nodige promotie rond moeten voeren. 

 

Het lijkt ons ook een goed idee om hier een label rond te creëren, bijvoorbeeld “duurzame 

persoonlijke ontwikkeling”, “innoverende overheid”, etc. 

Er zal nog overtuigingskracht voor nodig zijn alvorens medewerkers, bedrijven,... 

doordrongen zijn van de meerwaarde van een dergelijk initiatief. 
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Uitdaging 11  

 

Rond uitdaging 11 - De Brusselse bevolking groeit, de ruimte in de stad wordt schaars. Op 

welke wijze kunnen we de gemeenschaps- en buurtinfrastructuren in de stad maximaal 

openstellen en optimaal benutten (meervoudig ruimtegebruik, delen van voorzieningen, 

etc.)? 

 

Win-winsituatie: wat levert het mij op als de buurt mijn school, lokalen/infrastructuur mag 

gebruiken? 

 

We richten ons hiermee enerzijds op scholen en organisaties en anderzijds op potentiële 

gebruikers in de buurten: verenigingen, inwoners, sportclubs, bedrijven, ... 

 

We willen school- en andere directies 

sensibiliseren om kennis te maken met de 

buurt en de behoeften aan infrastructuur 

mee in kaart te brengen. Op die manier 

maken we de voordelen duidelijk van het 

delen en openstellen van infrastructuur. 

We willen een model voorstellen om deze 

samenwerking vorm te geven: mogelijke 

deals, wederzijdse voordelen uitwerken, 

... We zullen ook werk moeten maken van 

een veilige infrastructuur met goede 

sloten en duidelijke afspraken maken (een 

goed contract).  

We willen bij de overheid aankloppen 

voor een tegemoetkoming. Het moet ook 

de bedoeling zijn om degelijke 

infrastructuur ter beschikking te stellen. 

We willen op termijn een 

mentaliteitswijziging die alarmen doet 

afgaan in de zin van “oei, mijn infrastructuur is niet voltijds gebruikt!”. 

 

Op die manieren creëren we nieuwe kansen voor het verenigingsleven en dragen we bij tot 

de onderlinge kennismaking en meer wederzijds respect. 

 

De evidente actoren zijn de aanbieders- en de gebruikerszijde. 

Deze laatste zou iets in ruil te bieden moeten hebben, maar niet noodzakelijk financieel. 

De sportclub die gebruik kan maken van de sportzaal van een school zou in ruil een toernooi 

tussen de verschillende scholen kunnen organiseren. Jongeren die gebruik maken van de 

speelplaats van de school om te voetballen, kunnen in ruil (een gedeelte van) het onderhoud 

op zich nemen of een lokaal schilderen. 
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Rond uitdaging 11 - De Brusselse bevolking groeit, de ruimte in de stad wordt schaars. Op 

welke wijze kunnen we de gemeenschaps- en buurtinfrastructuren in de stad maximaal 

openstellen en optimaal benutten (meervoudig ruimtegebruik, delen van voorzieningen, 

etc.)? 

 

Samenwerking als basis voor het openstellen van infrastructuur, bijvoorbeeld van scholen, 

om zo bij te dragen tot het verhogen van de sociale cohesie. 

 

Samenwerking kan alleen als er een vertrouwensbasis is. Infrastructuur kan daarin als een 

middel gezien worden. Het openstellen is geen doel op zich maar moet hand in hand gaan 

met uitwisseling. 

 

We richten ons met dit initiatief op organisaties en feitelijke verenigingen en op iedereen 

met een maatschappelijk of gemeenschapsbevorderend initiatief (als gebruikers). Van hen 

verwachten we het meeste initiatief bij het op zoek gaan naar (mogelijkheden voor) 

samenwerking in de buurt. 

Scholen, gemeenschapscentra, sportinfrastructuren, etc. vormen de doelgroep aan 

aanbiederszijde. 

We zien de overheid ook als een actor die kan faciliteren en regelgeving uitwerken en die 

een voorbeeldfunctie kan vervullen door ook open te stellen en samen te werken. 

 

We onderscheiden een aantal mogelijke/nuttige stappen: 

• speeddating om andere organisaties te leren kennen; 

• in kaart brengen van de bestaande infrastructuur en ter beschikking stellen van deze 

informatie; 

• afsprakennota’s uitwerken; 

• werken aan de voorbeeldfunctie door alle overheidsinfrastructuren open te stellen; 

• op termijn bij elk nieuw bouwproject als basisvoorwaarde stellen dat de infra-

structuur multifunctioneel moet zijn; 

• ook bij commerciële initiatieven moet na verloop van tijd de “openstelreflex” 

ingeburgerd geraken. 

 

Dit zal maar werken: 

• als er vertrouwen is; 

• als de infrastructuur er is en het bestaan ervan bekend is; 

• als er bereidheid is en openheid om samen te werken, en als men daar de tijd voor 

neemt of krijgt; 

• als er sprake is van een winwin-situatie, evenwicht in de samenwerking (niet louter 

financieel compenseren); 

• met de nodige omkadering: conciërge, sleutelplan, aanspreekpunt, ... 
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Uitdaging 12  

 

Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen we op wijk- of buurtniveau een toegankelijk en 

laagdrempelig aanbod (zorg, vrije tijd, educatie, ... ) organiseren voor de Brusselse 

ouderen? 

 

“Lange leve de lokale dienstencentra (LDC)” en laat ons nadenken hoe we hun slagkracht nog 

kunnen verhogen. 

 

Behalve de LDC zelf zien we als voornaamste doelgroep die van de ouderen uit de wijk. 

 

We stellen voor om een pool van LDC te organiseren, bijvoorbeeld in een vzw-structuur, 

maar met ruimte voor lokale invulling en initiatief. 

Samenwerking met actoren uit de wijk (gemeenschapscentra, opbouwwerk, …) is een 

absolute vereiste.  

Er is ook een structurele samenwerking nodig met lokale besturen, Cocof, ...  

 

Het effect zal zijn: 

• dat de LDC een grotere slagkracht krijgen en een betere kwaliteit van hun dienst-

verlening kunnen aanbieden; 

• een verhoogde inzet van ouderen als vrijwilliger en bijgevolg meer sociale activering; 

• kwetsbare ouderen identificeren en uit hun isolement halen; 

• meer afstemming en complementariteit in het lokaal (zorg)aanbod; 

• een versterkte interactie met de gemeenschapscentra, het verenigingsleven en het 

opbouwwerk. 

 

Als randvoorwaarden zien we: 

• kwaliteitscontrole en evaluatie van de werking door de VGC; 

• voldoende middelen en slagkracht voor de DC; 

• centraliseren van een aantal diensten (keuken, klusdienst, ...); 

• versterken van de outreachende aanpak (actief opsporen van kwetsbare ouderen). 
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Rond uitdaging 12 - Hoe kunnen we op wijk- of buurtniveau een toegankelijk en 

laagdrempelig aanbod (zorg, vrije tijd, educatie, ... ) organiseren voor de Brusselse 

ouderen? 

 

Rusthuizen worden “cultuurcentra” voor (ouderen uit) de buurt en bevorderen zo de sociale 

cohesie en de intergenerationele omgang, terwijl ze tegelijk de kijk op ouder worden en zorg 

bijsturen. 

 

Door in rusthuizen zowel voor ouderen als voor andere bewoners uit de buurt (onze beide 

doelgroepen) culturele activiteiten te organiseren, in samenwerking met de 

gemeenschapscentra, lokale dienstencentra, kunstonderwijs, ... stimuleren we de inter-

generationele contacten en bevorderen we de sociale cohesie in de buurt. 

Andere positieve gevolgen zijn dat we de geslotenheid van de rusthuizen doorbreken en iets 

kunnen veranderen aan het vaak negatieve imago of de negatieve perceptie van zorg en 

rusthuizen bij de nog thuis wonende ouderen. 

Uiteraard is dit ook een vorm van openstellen en optimaliseren van het gebruik van publieke 

infrastructuur. 

 

Voorwaarden zijn: 

• dat die openstelling op een 

“gecontroleerde” manier gebeurt; 

• voldoende draagvlak bij de 

rusthuisbewoners; 

• een (cultuur)aanbod dat is afgestemd 

op de interesses van de bewoners; 

• rekening houden met de diversiteit 

van het publiek (interesses, cultuur, 

...). 

 

Dus moeten we contacten leggen met de betrokken organisaties en actoren, en het idee en 

de uitwerking van het idee aftoetsen met de bewoners van de rusthuizen. 

Op termijn streven we een multiplicatoreffect na naar andere rusthuizen, willen we dit idee 

uitbreiden naar andere publieke ruimten en kunnen we het idee een structurele inbedding 

geven. 

 

De rusthuizen (van OCMW, ...) dienen hun infrastructuur ter beschikking te stellen. Zij spelen 

ook een sleutelrol in het trekken en coördineren van de activiteiten en in het betrekken van 

hun publiek. 

De gemeenschapscentra en culturele centra zorgen mee voor de uitwerking en de 

programmering. Ook het (deeltijds) (kunst)onderwijs kan mee activiteiten verzorgen. 

De ouderen uit de buurt, thuiswonend of in serviceflats, vormen het publiek. Ze participeren 

actief of passief. 

Lokale dienstencentra en buurthuizen kunnen als medeorganisator fungeren en mee publiek 

toeleiden. 

Rond deze werking kunnen we tot slot nog heel wat vrijwilligers inschakelen. 
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Deelnemerslijst  

 

In totaal namen 282 mensen deel aan het startmoment en/of aan de workshop(s): 

 

• Deelnemerslijst startmoment  

 
 

Aerden Veerle link=brussel vzw Coördinator 

Agten Lotte Brede School Nieuwland Lokale coördinator 

Alliet Daniel Commissie Welzijn Lid van de commissie welzijn 

Altuntas Emine Bib Joske Bibliothecaris 

Amerlynck Daevy BRUCOVO Directeur 

Arents Sigrid Huis der Gezinnen Coördinator 

Asselman Gorik Gemeente Anderlecht - dienst Cultuur Technisch assistent 

Avci Sarah Femma Intercultureel Coördinator 

Bajart Lionel Caesar Real Estate Fund CCO 

Beckers Frank VGC Adjunct van de directeur 

Beeker Vonneke VGC - entiteit GC Verantwoordelijke Zakelijk Beheer  

Bellemans Yoeri Hogeschool-Universiteit Brussel Projectverantwoordelijke 

Bex Daniel Familiekunde Brussel Voorzitter 

Billens Jeanine C.V.O.-K.H.N.B. Directrice 

Bindels Guy VGC Communicatiemedewerker sportdienst 

Bochem Yannick De Vaartkapoen Cultuurfunctionaris 

Boeckmans Wouter VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Bosmans Bie Eat  Coördinator 

Bosserez Marijke Den Teirling Coördinator 

Bousard Amy Jeugddienst Anderlecht Jeugdconsulente 

Bousset Gunter Vlaamse overheid-coördinatie Brussel Adjunct van de directeur 

Braekevelt Aziza Maria Intercultural Muslim Association Voorzitter 

Brems Chantal VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Broekaert Dirk VGC Algemeen directeur 

Bruyneel Geraldine Samenlevingsopbouw Brussel Opbouwwerker - communicatie 

Buggenhout Pieter KA Etterbeek Adjunct-directeur 

Bulckaert Kassandra Vlaamse Overheid Coördinatie Brussel - Adjunct van de directeur 

Camerlynck Jeroen Gemeente Anderlecht – dienst cultuur Cultuurmedewerker 

Canu Gianni (Hoge)School-Buurtwerking Buurtwerker 

Carrewyn Veronique Kabinet Vanhengel Raadgever 

Cattrysse Lien Huis der Gezinnen Groepswerkster 

Christiaen Liesbet JC Aximax Centrumverantwoordelijke 

Claeys An Onderwijscentrum Brussel Algemene coördinator Brede School 

Claeys  Jan VGC  Adjunct van de directeur (facilitator) 

Cleenewerck Kaat De Markten Vrijwilliger 

Collet Chantal Gemeente Sint-Joost Hoofd Communicatie 

Corbey Jade KultuurKaffee (Trefcentrum Y') Zakelijk en artistieke leiding 

Corijn Steef Tracé Brussel  - Werkwinkel Coördinator 

Cornelis Tom VGC - meet- en weetcel Wetenschappelijk medewerker  

Cremmerye Gregory Brussels Platfrom Armoede Stafmedewerker 

d'Amico Lina Wijkwerking chambéry vzw Bestuurslid RVB 

D'Haenens Bettty Buurtwerk Chambéry Algemeen coördinator 
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D'Heere Niki Gemeente Anderlecht Cultuurbeleidscoördinator 

D'Hondt Sarah BEO Projectmedewerker 

De Bleser Hilde Begeleid Wonen Brussel Directie 

De Broeck Jan OCB Onderwijsondersteuner 

De Cannière Ann ADT-ATO Projecthoudster 

De Clercq Patrick K.A. Etterbeek Directeur 

De Cock Jill Ibo Nekkersdal Coördinator 

De Cooman Karen Kaaitheater  Publiekswerking 

De Coster Piet BRONKS Zakelijke leiding 

De Cuyper Claudine vzw Wijkpartenariaat Voorzitster 

De Geest Hannes Gemeente Anderlecht Adjunct-Directeur 

De Geest Veerle GC Everna & GC De Linde Stafmedewerker Communicatie & informatie 

De Greef  Els VGC Cultuurbeleid 

De Groeve Astrid Brussels Parlement Parlementair medewerker Bianca Debaets 

De Kempeneer Nora De Markten Centrumverantwoordelijke 

De Koker Natalie Tracé Brussel Stafmedewerker 

De Leener Veronique Maks Directeur 

De Meyere  Isabelle VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

De Muylder  Jennifer Groep INTRO Stagiair 

De Nys Kristiaan Terra Nova / CVO Lethas Brussel Directeur 

De Pessemier Hilde Gemeenschapscentra regio Noord Cultuurfunctionaris 

De Smaele Klaar Begeleid Wonen Brussel Sectoroverschrijdende netwerker 

De Soomer Laura VGC Adjunct van de directeur 

De Wilde Jelle VGC Adjunct van de directeur 

Debaets Bianca Brussels Parlement Volksvertegenwoordiger 

Dedeurwaerder Tom Atelier Groot Eiland Coördinator 

Degraeve Steven Erasmushogeschool Brussel Lector sociaal-cultureel werk 

Dekempeneer Lieve vzw De Lork Directie 

Descheemaeker An Bral  Coördinatrice 

Deschietere Els Brede School Laken Coördinator 

Deslé Els Huis van het Nederlands Brussel Adjunct-directeur 

Devos Thomas JES Coördinator SHW 

Dirix Hetram   

Dobbelaere Katrien VGC Culturele programmatie 

Donders Elisa ADT-ATO Opdrachthoudster 

Driesen Liesbeth CyCLO  Algemeen coördinator 

Dujardin Piet Petanque Veeweide Anderlecht Voorzitter 

Dusesoi Matthias VGC Personeel, Organisatie en Ontwikkeling 

Eeckhout Inne De Welvaartkapoen Coach team organisatie 

Eekman Tatjana GC Essegem Centrumverantwoordelijke 

Eenens Elke VGC  Adjunct van de directeur (facilitator) 

El Yahyaoui Mimount Huis der Gezinnen Groepswerkster 

Embrechts Wim Platform Kanal Afgevaardigd bestuurder 

Fiers Frieda Kinderdagverblijven VUB Diensthoofd 

Forceville Grieke CAW Mozaïek Adjunct-directeur 

Geeroms Anne VGC Adjunct van de directeur 

Geets Sara VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Hart Heidi Kasterlinden Beheerder internaat 

Hemerijckx Lien ABC - ART BASICS for CHILDREN  Dagelijkse leiding 

Herremans Heidi GC Essegem Deskundige 

Hertecant Jan Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad Directeur 

Heymans Nathalie GBS Sint-Joost-aan-Zee Brugfiguur ouder-school 

Heyvaert Annelies GC Ten Noey Centrumverantwoordelijke 

Holvoet Liesbeth VGC  Adjunct van de directeur 
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Honinckx Nik Beeldenstorm Artistiek en zakelijk directeur 

Ieven Jan GC De Kriekelaar Cultuurfunctionaris 

Janssens Karla Muntpunt Teamlid Jeugd en Onderwijs 

Jolling Peter Kabinet De Lille Kabinetsmedewerker 

Kebe Ibrahim Internationaal comite Educatief medewerker 

Knops Jan Initia  Artistiek leider 

Laenen Anne Bloso Consulente regio Brussel 

Laget Rachel Kruispunt Migratie-Integratie Stafmedewerker 

Lamote Frederik HUBrussel (sociaal werk) Coördinator afstudeerrichting SCW 

Lechkar Iman Hogeschool Universiteit Brussel Docent sociaal werk 

Leenders Dianne De Vrienden Van Brosella Stafmedewerker 

Lemaire Ingrid Gemeente St-Gillis - NL aangelegenheden  Cultuurbeleidscoördinator 

Lenaerts Sven student stadsgeografie Student 

Leroy Veerle Het Punt  Directeur 

Lietaert Martine VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Linclau Isabelle VGC Adjunct van de directeur 

Lommen Carine CBE Brusselleer Stafmedewerker 

Loodsteen Inge D'Broej  Coördinator 

Luckermans Patricia Liberale Mutualiteit van Brabant Diensthoofd sociale dienst 

Luts Marlies Tracé Brussel  Stafmedewerkster 

Mahaut Christophe Brusselse Welzijnsraad Stafmedewerker lokaal sociaal beleid 

Malfrère Lynn Minderhedenforum Stafmedewerker Brussel 

Manghelinckx Patrick JES Directeur 

Martens Johan Samenlevingsopbouw Brussel Coördinator 

Meeusen Lana Arthis  Stafmedewerker 

Melens Tine BRONKS Kunsteducatief medewerker 

Meyns Liesbet VGC Jeugdconsulent 

Meys Frank HUB Lector 

Migerode Marie-Claire vzw Buurthuis Bonnevie Coördinatie 

Moerman Sigrid BLO De ladder Directie 

Mondelaers Goele VGC Deskundige Financiën 

Mondelaers Nicole BWR Beleidsmedewerker Sociale uitsluiting 

Moonens  Janna VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Moriau Wies JES Educatief medewerker 

Muylle Ruth VGC Adjunct van de directeur  

Mys Dominique Zinnema Artistiek Coördinator 

Nas Cani vzw Wijkpartenariaat - De Schakel Coördinatrice 

Ndayambaje Jean Europa Salama  

Nijs Frank Vrije Basisschool "Kameleon" Haren Directeur 

Ools Piet GC Noord Trajectbegeleider 

Opfergelt Anita POD Maatschappelijke Integratie Coördinator GAS-bemiddeling 

Pauwels Katrijn VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Penninckx Alex Sociaal Vervoer Brussel Directeur 

Persoons Ans Verbindingsbureau Brussel-Europa Adviseur 

Philippart Mark Seniorencentrum Directeur 

Pille Jan Neerhof  Projectleider 

Poelmans Wim Buurtsport Stafmedewerker 

Quaghebeur Rolf Argos Algemeen directeur 

Quirijnen Katrien IBO KIK Coördinator 

Quix Marie-Paule Voorrangsbeleid Brussel Lid directieteam 

Raes Neal VGC Adjunct van de directeur 

Raspoet Diana Bains Connective Zakelijke leiding 

Reynaers Jan Sp.a Lid gewestbestuur BHG 

Reynbeek Joris Gemeente Anderlecht – dienst Jeugd Jeugdanimator 
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Reynders Marc Voorrangsbeleid Brussel  Lid directieteam 

Robberechts Jo Groep INTRO Teamverantwoordelijke Vorming In Vrije Tijd 

Robberechts Joris CAW Archipel Directeur 

Rochette Els Globe Aroma Artistiek-zakelijk leider 

Roets Ann Brede School Domino - Etterbeek Brede school coördinator 

Ronsijn Pieter Brussels Parlement Parlementair medewerker Bianca Debaets 

Rooman Mark VGC - Gemeenschapscentra Entiteitverantwoordelijke  

Saenen Myriam GC Elzenhof Stafmedewerker cultuurparticipatie 

Salender Walter VGC Infrastructuur,Preventie en Wijkcontracten 

Schoonackers Ilse GC De Maalbeek Centrumverantwoordelijke 

Seghers Dirk Recyclart vzw Coördinator 

Serkeyn Johan GC Everna + GC De Linde Centrumverantwoordelijke 

Serroen Frederik Kenniscentrum Vlaamse Steden Stafmedewerker 

Serroen Benedicte Vormingplus Citizenne Educative netwerker 

Six Anne Museum van de Zwartzusters Conservator 

Smeets Tom FeBIO Coördinator 

Stevens Hanne JES Signaalwerkster 

Storme Joke De Buurtwinkel Coördinator 

Storme Alain Samenlevingsopbouw Brussel Educatief medewerker 

Struelens Ermelinda EVA vzw Coördinator 

Suys Lieven Brede School Kuregem Coördinator 

Swerts Marianne VGC Jeugdconsulente  

Swinnen Herlinde De Vaartkapoen Centrumverantwoordelijke 

Tissen Anne VGC  Adjunct van de directeur (facilitator) 

Teugels Herwig Kenniscentrum Woonzorg Brussel Directeur 

Thyssen Ilse VGC Adjunct van de directeur 

Troukens Annemie VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Trullemans Mark Reflectiegroep stedelijk beleid Voorzitter 

Van Assche Anton UNIZO Adviseur 

Van Brabant Inge JES Coördinatie 

Van Brempt Ditte KVS Publiekswerker 

Van Buggenhout An VGC Sportfunctionaris 

Van Cauwenberghe Hilde VGC Coördinator sportdienst 

Van de graaff Marianne Bru-taal  Coördinator 

Van de Putte Dirk ADT-ATO Adjunct-directeur 

Van de Wiele Dirk  Vrije Universiteit Brussel Diensthoofd Beweging & Sport 

Van den Brulle Wim Sint-Lukas Basisschool Directie/coördinatie 

Van den Ende Elke Onderwijscentrum Brussel Adjunct van de directeur 

Van Der Auwermeulen Jan Muntpunt Directeur 

van der Meer Ko Natuurpunt Penningmeester 

Van der Veken Mark Kabinet De Lille  

Van Driessche Ann Muntpunt Algemeen Directeur 

Van Effelterre Bart Muntpunt Projectleider 

Van Geel Helga VGC Deskundige 

van Gompel Jan CBE Brusselleer Directeur 

Van Grembergen Jase IBO De Buiteling  

Van Grimbergen Elke Buurtsport Brussel Coördinator 

Van Guyse Marlies LUCA StuVo Sint -Luc/kas Brussel Coördinator 

Van Maele Isabel Internationaal Comité Projectmedewerkster 

Van Malderen Caroline Samenlevingsopbouw Brussel opbouwwerker 

Van Neste Anne-Sophie Kunstenfestivaldesarts Hoofd Communicatie 

Van Poucke Peter GO!  Pedagogisch adviseur 

van Rijn Paulien VGC Coördinator Lokaal Sociaal Beleid 

Van Roy Anja Lasso Coördinator 
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Vandenabeele Geert CM, WP Brabantwijk, Pianofabriek Bestuurder 

Vanderhasselt Ann Agentschap voor Binnenlands Bestuur Beleidsmedewerker 

Vanderleen Veerle VGC Verantwoordelijke Communicatie 

Vanderstraeten Bart Het Anker Coördinator 

Vanhaverbeke Daniella Consultatiebureau Kind&Gezin, VUB Jette Stafmedewerker VUB kinderdagverblijven 

Vanhemelrijck Lieven GC WaBo Centrumverantwoordelijke 

Vanlerberghe Katleen Samenlevingsopbouw Brussel vzw Stafmedewerker 

Vanmechelen Olivia Kenniscentrum Woonzorg Brussel Stafmedewerker 

Vanobbergen Lies Brucovo Stafmedewerker 

Veldeman Dirk Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls Directeur 

Verbelen Jan VGC - meet-en weetcel Deskundige-cöordinator  

Verdickt Isabelle GC Elzenhof Stafmedewerker educatie 

Verdoodt Evi Vertrouwenscentrum Kindermishandeling  Psycholoog 

Verhoeven Ingrid De Welvaartkapoen Directie 

Verhoeven Lies Chambéry  

Verkens André Hogeschool-Universiteit Brussel Directeur lerarenopleiding 

Verleyen Conny Muntpunt Teamlid Jeugd en Onderwijs 

Vermeir Joris Gemeente Vorst Beleidscoördinator 

Verrept Eric VGC Leidend Ambtenaar 

Versaen Frédérique Wiels Educatie & buurtwerking 

Vervaeke Pol De Markten Stafmedewerker 

Vinck Daan Hobo  Polyvalent medewerker 

Voets Mathieu VGC - Welzijn, Gezondheid en Gezin Algemeen directeur  

Waegeman Jurgen VGC Adjunct van de directeur (facilitator) 

Wera Lieven VGC Hoofd van de financiële dienst 

 

 

• Deelnemerslijst workshop 1 : Opgroeien in de stad  

 

 
Boeckmans  Wouter VGC Adjunct van de directeur 

Bonsecour Guy Gemeente Anderlecht Verantwoordelijke kinderdagverblijven 

Broekaert Dirk VGC Algemeen directeur 

Buggenhout Pieter KA Etterbeek Adjunct-directeur 

Callaert Nele VGC Adjunct van de directeur 

Christiaen Liesbet JC Aximax Centrumverantwoordelijke 

Claus Caroline JES vzw Yota! 

De Clercq Patrick KA Etterbeek Directeur 

De Meulemeester Han Brede School Molenbeek Coördinator 

De Pessemier Hilde Gemeenschapscentra regio Noord Cultuurfunctionaris 

De Wilde Jelle VGC Adjunct van de directeur 

Debosscher Tine Kruispunt Migratie-Integratie Beleidsmedewerker 

Declunder Ingrid Opvoeden in Brussel vzw Algemeen coördinator 

Denys Marij BRONKS jeugdtheater Dramadocent / dagelijkse leiding 

Desmedt Anja Essegem Jette Brede Schoolcoördinator 

Devos Thomas JES Coördinator SHW 

Diels Hilde Wijkgezondheidscentrum Medikuregem Gezondheidspromotor 

Eekman Tatjana GC Essegem Centrumverantwoordelijke 

Fiers Frieda VUB kinderdagverblijven Diensthoofd 

Geeroms Anne VGC Adjunct van de directeur 
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Grooten Fanny Onderwijscentrum Brussel Onderwijscentrum 

Herremans Kim VGC Adjunct van de directeur (jeugdwelzijn) 

Heymans Nathalie GBS Sint-Joost-aan-Zee Brugfiguur 

Heyvaert Annelies GC Ten Noey Centrumverantwoordelijke 

Honinckx Nik Beeldenstorm Artistiek en zakelijk directeur 

Huysmans Antoinette VGC - Entiteit Gezin Entiteitverantwoordelijke 

Janssens Karla Muntpunt Teamlid Jeugd en Onderwijs 

Kebe Ibrahim Internationaal Comite Educatief medewerker 

Lambrechts Anne Elmer Coördinator 

Lefever Ann Pianofabriek Kinderactiviteiten 

Lemmens Stephanie NL Aangelegenheden Brede Schoolcoördinator 

Marien Anne VGC Jeugddienst 

Melens Tine BRONKS jeugdtheater Drama docent 

Mellas Abdessamad Gemeentebestuur Milieuadviseur 

Moens Carolien IBO 'De Verliefde Wolk' Coördinator 

Moerman Sigrid BLO De ladder Directie 

Mondelaers Goele VGC Deskundige Financiën 

Monserez Lieven Groep INTRO vzw Directeur 

Moriau Wies JES Educatief medewerker 

Petrovic Milica Migration Policy Institute Research Assistant 

Poelmans Wim Buurtsport Brussel Stafmedewerker Molenbeek 

Reynaers Jan Sp.a Lid gewestbestuur BHG 

Robberechts Jo Groep INTRO Teamverantwoordelijke Vorming In Vrije Tijd 

Robijn Jorge Groep INTRO Stagiair 

Serroen Frederik Kenniscentrum Vlaamse Steden Stafmedewerker 

Trullemans Mark Reflectiegroep Stedelijk Beleid Voorzitter 

Van den Ende Elke Onderwijscentrum Brussel Adjunct van de directeur 

Van Hauthem Helga OCMW Brussel Projectcoordinator 

Van Hauwermeiren Anne Muntpunt Teamlid Jeugd en Onderwijs 

Van Roy Anja Lasso Coördinator 

Van Wing Frederika Lasso Stafmedewerker 

Vandevannet Evy JES Coördinator maizenne 

Verbeke Ilse VGC Adjunct van de directeur 

Verdickt Isabelle GC Elzenhof Stafmedewerker educatie 

Vermeir Joris Gemeente Vorst Beleidscoördinator 

 

 

• Deelnemerslijst workshop 2 : Investeren in sociale mobiliteit en emancipatie  

 

 
Alaerts Marja Tracé Brussel Stafmedewerker 

Allegaert Thomas sp.a brussel Fractiemdewerker 

Alliet Daniel Commissie Welzijn Lid van de Commissie Welzijn 

Amar Mirjam Kruispunt Migratie-Integratie vzw integratiebeleid Europa-Brussel 

Brems Chantal VGC - Erfgoedcel Brussel Coördinator Erfgoedcommunicatie 

Corijn Steef Tracé Brussel vzw - Werkwinkel Coördinator 

Cremmerye Gregory Brussels Platfrom Armoede Stafmedewerker 

De Brouwer Nadine Project Zonar vzw Zonnelied Projectmedewerker 

De Cuyper Claudine Wijkpartenariaat Voorzitster 

De Koker Natalie Tracé Brussel Stafmedewerker 
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De Valck Hanne Pianofabriek Cultuurfunctionaris 

De Wilde Jelle VGC Adjunct van de directeur 

Diels Hilde Wijkgezondheidscentrum Medikuregem Gezondheidspromotor 

Dujardin Piet Petanque Veeweide Anderlecht Voorzitter 

Eeckhout Inne vzw De Welvaartkapoen Trajectbegeleider sociale horeca 

Eekman Tatjana GC Essegem Centrumverantwoordelijke 

El Kharoiti Karima Minderhedenforum Vrijwilligster 

Haerens Thaïs Federatie van Zelforganisaties in VL Projectmedewerker 

Herremans Heidi GC Essegem Projectmedewerkster 

Heymans Nathalie GBS Sint-Joost-aan-Zee Brugfiguur 

Kebe Ibrahim Internationaal Comite Educatief medewerker 

Kokken Charlotte  Architect / Stedenbouwkundige 

Lemaire Ingrid St-Gillis - dienst NL aangelegenheden  Cultuurbeleidscoördinator 

Luts Marlies Tracé Brussel Stafmedewerker 

Marien Anne VGC Jeugddienst 

Martens Nico Samenlevingsopbouw Brussel Opbouwwerker 

Meerts Kirsten Groep INTRO Brussel Educatief Medewerker 

Mellas Abdessamad Gemeentebestuur Milieuadviseur 

Moerman Sigrid De Ladder  

Moonens Janna VGC Adjunct van de directeur 

Nas Cani vzw Wijkpartenariaat - De Schakel Coördinatrice 

Nolf Els BWR Beleidsmedewerker interculturalisering 

Penninckx Alex Sociaal Vervoer Brussel Directeur 

Reynaers Jan sp.A  

Robijn Jorge Groep Intro Brussel Stagiair 

Rochette Els Globe Aroma Artistiek-zakelijk leider 

Saenen Myriam GC Elzenhof Stafmedewerker cultuurparticipatie 

Serroen Frederik Kenniscentrum Vlaamse Steden Stafmedewerker 

Storme Joke De Buurtwinkel vzw Coördinator 

Struelens Ermelinda EVA vzw Coördinator 

Suys Lieven Brede School Kuregem Coördinator 

Swinnen Herlinde De Vaartkapoen Centrumverantwoordelijke 

Thomas Willy KVS Artistieke ploeg 

Van Baelen Ine BRONKS jeugdtheater Communicatie en pers 

Van Brabant Inge JES Coördinator 

Van Brempt Ditte KVS Publiekswerker 

Van der Veken Mark Kabinet De Lille  

Van Hauthem Helga OCMW Brussel Projectcoördinator 

Van Overschée Lies De Zeyp Cultuurfunctionaris 

Van Roy Anja Lasso Coördinator 

Vanlerberghe Katleen Samenlevingsopbouw Brussel vzw Stafmedewerker 

Vanmechelen Olivia Kenniscentrum Woonzorg brussel Stafmedewerker 

Verdickt Isabelle GC Elzenhof Stafmedewerker educatie 

Verhoeven Ingrid vzw De Welvaartkapoen Directie 

Vulpe Elena-Alida Arthis  Stafmedewerker 

Waegeman Jurgen VGC Adjunct van de directeur 

 

 

 

 

 



 

 152 

• Deelnemerslijst workshop 3: Stedelijke coalities als hefboom voor vernieuwing 

 

 

Alliet Daniel Commissie Welzijn Lid van de commissie welzijn 

Amar Mirjam Kruispunt Migratie-Integratie vzw integratiebeleid Europa-Brussel 

Bellemans Yoeri Hogeschool-Universiteit Brussel Projectverantwoordelijke 

Bindels Guy VGC Communicatiemedewerker sportdienst 

Brems Chantal VGC - Erfgoedcel Brussel Coördinator Erfgoedcommunicatie 

Claeys An Onderwijscentrum Brussel Algemene coördinator Brede School 

D'Amico Lina Wijkwerking Chambéry vzw Bestuurslid RVB 

De Wilde Jelle VGC Adjunct van de directeur 

Declunder Ingrid Opvoeden in Brussel vzw Algemeen coördinator 

Descheemaeker An Bral vzw Coördinatrice 

Desmedt Anja Essegem Jette Brede Schoolcoördinator 

D'Haenens Betty VZW Buurtwerk Chambéry Algemeen Coördinator 

Dobbelaere Katrien VGC - entiteit GC Stafmedewerker culturele programmering 

Dujardin Piet Petanque Veeweide Anderlecht Voorzitter 

Eekman Tatjana GC Essegem Centrumverantwoordelijke 

Embrechts Wim Platform Kanal Algemene coördinatie 

Engels Diane VGC - Entiteit GC Trajectbegeleider 

Herremans Heidi GC Essegem Projectmedewerkster 

Hertecant Jan Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad Directeur 

Heymans Nathalie GBS Sint-Joost-aan-Zee Brugfiguur 

Jolling Peter Kabinet De Lille Kabinetsmedewerker 

Kennis Anna BROM - Nieuw Molenbeek Coördinator 

Lemaire Ingrid NL aangelegenheden St-Gillis Cultuurbeleidscoördinator 

Luts Marlies Tracé Brussel vzw Stafmedewerkster 

Marien Anne VGC Jeugddienst 

Meirlaen Katrijn VGC Coördinator Cultureel Erfgoedforum 

Monserez Lieven Groep Intro vzw regio Brussel Directeur  

Morre Ann Muntpunt Medewerker Brussel - team Broodje Brussel 

Ools Piet GC Noord Trajectbegeleider 

Schoonackers Ilse GC De Maalbeek Centrumverantwoordelijke 

Serroen Frederik Kenniscentrum Vlaamse Steden Stafmedewerker 

Steendam Gert Pianofabriek Centrumverantwoordelijke 

Stoffen Myriam Zinneke vzw Directrice 

Storme Alain Samenlevingsopbouw Brussel vzw Educatief medewerker 

Trappers Ann Foyer Inhoudelijk coördinator 

Van Assche Anton UNIZO Adviseur 

Van Bruystegem Sofie City Mined(d) - BRXL  

Van Cauwenberghe Hilde VGC - sportdienst, -beleid, infrastructuur Coördinatie  

Van Hauthem Helga OCMW Brussel Projectcoördinator 

Van Roy Anja Lasso Coördinator 

Vanherwegen Tine VGC Dossierbeheerder 

Vanmechelen Olivia Kenniscentrum Woonzorg Brussel Stafmedewerker 

Verhees Sarah NL aangelegenheden St Gillis  Bestuurssecretaris 

Wellens Nikol Vlaams Theater Instituut vzw Projectverantwoordelijke 
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• Sprekers startmoment 

 
Deboosere  Patrick VUB  

Jacobs Dirk ULB en FUSL  

Lamote  Luc  Brede school Het Keerpunt, Antwerpen  

Meeuws Tom Stedelijk bedrijf Samen Leven, Antwerpen  

Van den Berg Marije Stadslab Leiden, NL  

Zitouni Benedikte  FUSL  

 

 

• Organisatie en begeleiding 

 

De Cock Geertrui Levuur  

Englebert Caroline VGC - cel Stedelijk Beleid Adjunct van de directeur 

Hongenaert Mark Levuur  

Hulsemans Ine Levuur  

Kuppens Marjan VGC - cel Stedelijk Beleid / Financiën en Begroting Adjunct van de directeur  

Monbaliu Ewoud Levuur  

Moreels Esther VGC - cel Stedelijk Beleid Adjunct van de directeur 

Steyvaert Stef Levuur  

Van Camp Pieter VGC - cel Stedelijk Beleid  Deskundige-coördinator 

Vandeweyer Cindy VGC - cel Stedelijk Beleid / Cultuur, Jeugd en Sport Adjunct van de directeur 

Vanrespaille Luk Levuur  

Vosters Jessica VGC - cel Stedelijk Beleid / Onderwijs en Vorming Adjunct van de directeur 

Willems Gudrun VGC - cel Stedelijk Beleid / Welzijn, Gezondheid en Gezin Adjunct van de directeur 
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A. Visietekst Reflectiegroep Stedelijk Beleid VGC 

 

1. Intro 

 

“Leven, wonen, spelen, leren, werken” houdt Brusselaars bezig. 

“Gezond ook, als het even kan”. 

“Veilig zeker”. 

“Mogen wij ook een beetje onszelf zijn?”, denken diegenen die wel eens ‘anders’ worden 

genoemd? 

“Kan ik in Brussel overal in mijn eigen taal geholpen worden?”, vraagt de Nederlandstalige 

Brusselaar? 

“Kunnen we mee werken aan en denken over hoe we onze toekomst en die van onze 

kinderen zien, op deze kleine stadsplek in een zo nabije wereld?”, denken we samen. 

 

Meewerken aan een sterke modus vivendi die van binnen veelal en in vele talen gekoesterd 

wordt, maar van buiten toch nog al te vaak beschouwd wordt als een bittere noodzaak, 

omgeven door welwillende tolerantie. 

 

De uitdagingen in Brussel zijn gekend. De analyses
1
 zijn veelvuldig en wijzen onveranderd op 

het belang, mag het nog ‘uitdaging’ genoemd worden, van demografische groei, verarming, 

verjonging, verkleuring, vergrijzing en ruimtelijke segregatie. Daartegenover staat een 

meervoudige overheid, ieder op haar, meestal erg beperkte plek, beleid te voeren, in de 

stille hoop, dat de situatie niet verslechtert, naar elkaar wijzend, verwijtend soms. Alleen 

eendrachtig in de verdediging, als soms al te lichtzinnige kritiek de complexiteit uit 

evenwicht dreigt te brengen. Luidkeels verontwaardigd, maar ook stil, in de hoek, onder ons, 

deels die kritiek beamend. 

 

Brussel, een stad van vele nationaliteiten en nog meer herkomsten. Veel beweging en veel 

kruisingen. Sommige bewust, andere onbewust. Soms vluchtig, soms intensief. Bewegingen 

via overheidspaden, of net niet. Een wirwar van menselijke banden, soms in harmonie, vaak 

onverschillig, een enkele keer in dreigend conflict. 

 

De meervoudige Brusselse overheid deelt die éne belangrijke taak: de levenskwaliteit van 

haar inwoners vrijwaren en zo mogelijk versterken. Als Brusselse (deel)regering deelt de VGC 

die éne opdracht én de verantwoordelijkheid ervoor. Een gedeelde opdracht en 

verantwoordelijkheid, geen opgedeelde. 

 

 

                                                        

1 Zie o.a. de Staten-Generaal van Brussel, de stand van zaken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

in het kader van het GPDO of Brussel! van E. Corijn en E. Vloeberghs. 
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2. De VGC: Stedelijk beleid of beleid in stedelijke context? 

 

Op dit ogenblik voert de VGC beleid op drie hoofddomeinen: ‘Onderwijs & Vorming’, 

‘Welzijn, Gezondheid & Gezin’ en ‘Cultuur, Jeugd & Sport’. Het VGC-aanbod trekt een zeer 

divers publiek aan. Het werk dat hierin geleverd wordt, is nodig en waardevol. Stellen dat dit 

beleid wordt gevoerd in een stedelijke context, wil echter nog niet zeggen dat het om 

stedelijk beleid gaat. 

 

De reflectiegroep beaamt de kritiek uit het laatste visitatierapport over de VGC waarbij 

wordt gewezen op een te grote spreiding aan initiatieven en een gebrek aan keuzes. De VGC 

staat zoals elke actor in de stad voor de uitdaging om tot een visionair stedelijk beleid te 

komen. 

Een beleid dat vertrekt vanuit de realiteiten van de stad en niet louter vanuit de eigen 

bevoegdheden. 

 

Uitsluitend focussen op het stedelijke aspect in de eigen beleidsdomeinen, versterkt juist de 

versnippering en hypothekeert de impact. “De brede en relatief versnipperde inzet van de 

middelen 

illustreert dat een prioritaire focus in de een of andere richting wellicht gevoelig ligt voor het  

bestuur”, stelt het visitatierapport. Over het kansarmoedebeleid bijvoorbeeld stelt het 

rapport van de visitatiecommissie dat de VGC eerder ‘een sociaal aspect legt in haar 

bestaande werking dan dat ze een radicale keuze maakt voor het bestrijden van de 

kansarmoede in Brussel’. 

 

Beleid uittekenen mag niet neerkomen op het samenbrengen van een lappendeken aan 

bestaande initiatieven. Daarom vragen wij ook dat de VGC, en samen met haar de vele 

mogelijke partners, evolueert naar een beleid waarin niet de projecten van de stad, maar 

wel de transversale programma’s centraal staan. Een beleid dat vertrekt vanuit de ambities 

van de stad inspireert en mobiliseert. 

 

3. Een aantal reflecties rond het stedelijk beleid van de VGC 

 

Bruggen en netwerken 

 

Transversaal en beleidsoverschrijdend werken wordt wel in woorden beleden, maar komt in 

de praktijk moeilijk van de grond. ‘Bruggen bouwen’ tussen de verschillende actoren in 

Brussel staat in elke beleidstekst, maar krijgt tot op vandaag weinig concrete vorm. Veel 

aandacht gaat uit naar de ‘interne keuken’ van de VGC. 

 

De transversale denkoefeningen binnen de administratie zijn zeker een waardevol en 

positief signaal, maar tegen dit ritme is de weg nog lang. Bovendien is er behoefte aan 

correcties van de bruggen tussen de administratie en het College en dient ook de band 

tussen het College/administratie en het werkveld te worden aangehaald. De 

samenwerkingsverbanden met andere overheden, sociale partners, gemeenten en OCMW’s 

liggen nog goeddeels op de tekentafel. 
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Innovatie en ruimte voor vernieuwing en experiment 

 

Innovatie en ruimte voor experiment waren de sterkte van de prille eerste pogingen (met 

het Sociaal Impulsfonds) tot stedelijk beleid van de VGC. Deze eerste stappen werden gretig 

opgepakt door het Vlaams-Brusselse werkveld. Tal van nieuwe, verfrissende initiatieven met 

een innovatieve aanpak startten op, waarbij in een rechtstreekse dialoog met het werkveld 

een stedelijke problematiek werd aangepakt. Het werkveld en de VGC werden gewaardeerd 

voor die impact. Initieel was het de bedoeling deze werkingen te laten overnemen door het 

reguliere beleid en zo ruimte te blijven maken voor innovatie. 

 

De VGC is vandaag een organisatie met een impact, waar ook veel mensen (en niet enkel de 

Nederlandstalige Brusselaars) op steunen. Maar het is ook een VGC die vandaag misschien 

te braaf is geworden, te voorzichtig, schichtig soms: net wat de stad niet nodig heeft. De 

dynamiek van investeren in experiment en innovatie moet voor de reflectiegroep opnieuw 

alle kansen krijgen. 

 

  

De Nederlandstalige gemeenschap in Brussel: over openheid en exclusiviteit 

 

Het benoemen van de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel is een erg complexe 

opdracht. Brussel is een stad met snel wisselende gemeenschappen, sommige met een lange 

geschiedenis, 

andere met een meer recent verleden, soms duidelijk afgebakend, maar veel vaker diffuus. 

Uiteraard heeft de VGC de opdracht de Nederlandstalige gemeenschap mee gestalte te 

geven en zich, zoals elke overheid, te profileren. 

 

Enerzijds gebeurt dit vanuit een open benadering met een terecht sterke focus op de 

taal(aanwezigheid), zowel in onderwijs als in cultuur en welzijn. De visietekst rond taalbeleid 

van de VGC is hier een positief voorbeeld van. 

 

Anderzijds mag de predominantie van het Nederlands geen hindernis vormen voor 

samenwerking tussen overheden en voor werkingen op het terrein. De reflectiegroep beseft 

dat dit zowel voor de VGC, in haar contact met andere Brusselse overheden, als voor een 

groot deel van het werkveld steeds een moeilijke evenwichtsoefening is. Het bewaken en 

bewaren van een goede balans tussen openheid en exclusiviteit is daarom een constant 

aandachtspunt. 

 

Stedenfonds 

 

Een veel gehoorde kritiek op het Stedenfonds: dit is een fonds, geen Stedenfonds. Deze 

kritiek loopt als een lijn door de drie domeinen heen, maar legt weinig knopen tussen deze 

domeinen. Een aantal van de projecten in het Stedenfonds moet gestructureerd worden in 

een regulier kader, want ze horen daar ook thuis: een goed project in een stedelijke context. 

Vele initiatieven zijn onderhand uitgegroeid tot stadswerkingen en ze horen niet meer bij 

één of ander beleidsdomein en kunnen daar zeker niet meer toe worden beperkt. Laat ons 
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deze dan ook op een andere, meer geïntegreerde manier steunen, zonder dat deze 

werkingen zich in alle mogelijke bochten hoeven te wringen. 

Andere initiatieven moeten de ruimte krijgen om terug aan te sluiten bij de impulsgedachte, 

het uitproberen. Het recht op mislukken en om hieruit lessen te trekken is deel van beleid 

voeren. 

 

 

4. Voorzet voor een toekomstig stedelijk beleid 

 

Op basis van de hierboven kort beschreven analyses en uitdagingen, wil de reflectiegroep 

Stedelijk Beleid een aantal basislijnen uitstippelen voor een toekomstig stedelijk beleid. 

We roepen de VGC in de eerste plaats op om dat stedelijk beleid te durven denken vanuit de 

uitdagingen van deze stad en dus niet enkel als een geheel van initiatieven uit de 

verschillende beleidsdomeinen. 

De boodschap luidt: Kijk even naar deze stad, los van de eigen bevoegdheden. Maak die klik 

en probeer vanuit dat helikopterperspectief allianties aan te gaan en projecten en mensen 

te ondersteunen, alsook richting te geven. Die richting zou volgens ons gestuurd kunnen 

worden door onderstaande criteria, die mee de kwaliteit van het stedelijk beleid van de VGC 

kunnen versterken. 

 

Focus op een aantal uitdagingen van deze stad! 

 

Met beperkte middelen het verschil maken2, vraagt om een concentratie aan middelen en 

inspanningen. De beste manier hiertoe is het benoemen van een aantal stedelijke thema’s, 

om daar vervolgens mee aan de slag te gaan, daar waar de uitdagingen het grootst zijn. 

Naast het leggen van een aantal duidelijke prioriteiten, zijn dus ook een aantal duidelijke 

territoriale keuzes nodig. Leg bijvoorbeeld de focus bij het gegeven dat een groot aantal 

kinderen en jongeren uit de ‘arme sikkel’ zich onvoldoende kunnen terugvinden in het 

verhaal van sociale mobiliteit.
2
 

 

Stimuleer stedelijke allianties! 

 

‘Beoordeel’ initiatieven op hun synergie met andere initiatieven uit deze stad en dit zowel 

vanuit het oogpunt van mensen als van middelen (gemeenten, gewest, andere organisaties 

binnen en buiten de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel…). Leg zelf de loopplanken 

naar de beleidscollega’s. Sluit stedelijke coalities. 

 

Stimuleer mede-eigenaarschap! 

 

De richting van projecten moet mee bepaald worden door de mensen die er rechtstreeks bij 

betrokken zijn. Mede-eigenaarschap, participatie, betrokkenheid van werkveld en burgers… 

Daar ligt de dynamiek en de impact van projecten. 

                                                        

2 Cf. de titel van het visitatierapport 2011. 

Reflectiegroep Stedelijk beleid Vgc 4 
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Creëer ruimte voor innovatie en experiment! 

 

Probeer te bezielen eerder dan te beheren. Voorzie in functie van een stedelijk beleid op 

maat van Brussel de nodige flexibiliteit, opdat het werkveld kan omgaan met de complexe 

realiteit van de stad en haar structuren, eerder dan er door gehinderd te worden. Laat 

buiten de lijntjes kleuren. 

 

 

 

 

Brussel, 22 oktober 2012. 

 

 

Reflectiegroep Stedelijk beleid VGC 

Naar aanleiding van het visitatierapport Stedenfonds 
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B. Adviezen VGC-Adviesraden 

 

 

Overzicht bijeenkomsten adviesraden 

 

De cel Stedelijk Beleid organiseerde in samenwerking met de verschillende adviesraden en 

de verschillende diensten van de administratie van de VGC een adviseringstraject. Daarbij 

kregen alle adviesraden de kans om hun mening te geven/ideeën aan te reiken over de 

ontwikkeling van de nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III. De reflectiegroep 

Stedelijk Beleid van de VGC schreef op eigen initiatief ook een visietekst over het stedelijk 

beleid van de VGC. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de verschillende bijeenkomsten van de 

adviesraden in dit kader. 

 

 

Adviesraad  Bijeenkomsten 

Adviesraad Etnisch-Culturele 

Minderheden 

Plenaire bijeenkomsten op 08/05/2012 en 

02/10/2012 

(verder ook een reeks ad-hocwerkgroepen) 

Adviesraad Welzijn Plenaire bijeenkomsten op 21/05/2012 en 

24/09/2012 (verder ook een reeks ad-

hocwerkgroepen) 

Adviesraad Gezondheid Plenaire bijeenkomsten op 25/09/2012 en 9/10/2012 

(verder ook een reeks ad-hocwerkgroepen) 

Adviesraad Gezin Plenaire bijeenkomst op 16/10/2012  en 4/12/2012 

• Werkgroep kinderopvang: bijeenkomst op 

2/10/2012 

• Werkgroep buitenschoolse kinderopvang: 

bijeenkomst op 9/10/12 

• Werkgroep preventieve gezinsondersteuning: 

bijeenkomst op 10/10/12 en 6/11/12 

Adviesraad Jeugg Plenaire bijeenkomst op 23/10/2012 

Adviesraad Cultuur Plenaire bijeenkomst op 13/12/2012 en 11/01/2013 

Adviesraad Sport Plenaire bijeenkomst op 12/11/2012 

Adviesraad Onderwijs en Vorming Plenaire bijeenkomst op 10/10/2012 

• Werkgroep Opleiding tot Werk: Bijeenkomst 

op 17/01/2013 
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Adviesraad ECM  

 

Advies goedgekeurd op 2 oktober 2012 

 

 

De adviesraad wenst volgend advies over te maken naar aanleiding van de opmaak van een 

nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Stedenfonds: 

De adviesraad erkent de realisaties van het College van de VGC in het kader van de 

uitvoering van de beleidsovereenkomst Stedenfonds II. Positief hierin is de sterke aandacht 

voor de beleidssectoren onderwijs en opleiding die, in het kader van het versterken van de 

positie en kansen van personen met een migratieachtergrond, een belangrijke hefboom zijn.  

Bij de overgang van Stedenfonds II naar Stedenfonds III wenst de adviesraad volgende 

elementen van advies over te maken: 

 

 

1. Innovatie en projectwerking maar ook duurzaam werken  

 

Het werken met kansarme doelpublieken (en nieuwe instroom) vereist een benadering op 

langere termijn. Initiatieven hebben nood aan duurzaamheid, die in de praktijk vaak 

ontbreekt door gebrek aan structurele/reguliere middelen. Daar tegenover staat ook de 

nood om innovatief te werken naar moeilijk te bereiken doelgroepen. Er moet een goed 

evenwicht gezocht worden tussen het bieden van kansen aan nieuwe, innoverende 

projecten en het voeren van een impulsbeleid enerzijds en het duurzaam en op langere 

termijn ondersteunen van een basisaanbod voor kwetsbare doelgroepen anderzijds. Met het 

oog op het tegengaan van dualisering, een basisdoelstelling binnen het Stedenfonds, is dit 

laatste een erg belangrijk aandachtspunt. Specifiek voor wat betreft projectwerking kan nog 

worden opgemerkt dat niet alle projecten gericht zijn of moeten gericht zijn op structurele 

inbedding achteraf, maar er moet wel bijkomende aandacht gaan naar het langzame proces 

binnen projectwerking alsook naar nazorg van projecten. 

 

 

2. Regie versus terrein 

 

De nood aan coördinatie en regie vanuit de overheid wordt erkend, zeker in het kader van 

het integratie- en inburgeringsbeleid. Anderzijds wordt gevraagd om met de 

Stedenfondsmiddelen sterk in te zetten op de organisaties op het terrein. Het zwaartepunt 

van de financiering moet op het werkveld liggen. Het bestuur/de VGC moet zelf geen actor 

of uitvoerder worden, maar oog hebben voor wat ontwikkeld wordt op het terrein en dit 

stimuleren en ondersteunen via een kwaliteitsvol subsidiebeleid. Bij de inzet van 

Stedenfondsmiddelen moet ruime aandacht gaan naar het terreinwerk, dat de vinger aan de 

pols houdt in de stedelijke samenleving. Het beleid en acties naar kansarme en moeilijk te 

bereiken doelgroepen krijgen bovendien het beste vorm op lokaal niveau of wijkniveau. Ook 

het belang van het leggen van bruggen tussen doelgroep en aanbod en op de inzet van 

sleutelfiguren die de link maken tussen doelgroep en aanbod werken wordt specifiek vanuit 
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de adviesraad benadrukt in functie van het bereiken van personen met een 

migratieachtergrond. 

De adviesraad wenst in het kader van “regie versus terrein” ook de nadruk te leggen op het 

definiëren van de rol van het werkveld ten aanzien van het beleid en het belang van bottom-

up werken in deze. Er moeten mogelijkheden zijn voor actieve wisselwerking, waarbij het 

terrein niet enkel als uitvoerder van beleid optreedt, maar ook als actieve speler ter 

voorbereiding van beleid. 

 

 

3. Slagkrachtiger bestuur  

 

De VGC wordt gevraagd om actief in te zetten op enerzijds afstemming tussen de 

verschillende bestuursniveaus (Gewest, Gemeenten en OCMW’s, COCOF), alsook anderzijds 

op het faciliteren van de afstemming op het terrein. Vanuit de realiteit van het terrein blijkt 

deze afstemming soms nog te beperkt aanwezig (bijvoorbeeld bij inplanting van het aanbod, 

bijvoorbeeld de “inhoudelijke spreidstand” die ervaren wordt door organisaties die 

financiering van diverse overheden ontvangen, …).  

De ervaringen en troeven van het terrein kunnen hierbij als “good practices” gelden.  

 

 

4. De stedelijke realiteit is etnisch-cultureel divers maar inclusief beleid is nog geen 

realiteit 

 

De VGC geeft haar beleid vorm in een stedelijke omgeving die hoofdzakelijk anderstalig en 

multicultureel is. De adviesraad duidt op het spanningsveld dat vaak ervaren wordt tussen 

enerzijds inzetten op kansengroepen en toegankelijkheid en anderzijds de keuze voor een 

Nederlandstalig gemeenschapsbeleid, zonder hierbij te willen beweren dat deze 

tegengesteld zijn. Heel wat organisaties worstelen met deze realiteit: er is nood aan 

erkenning van de ervaringen op het terrein, aan een flexibele opstelling vanuit de overheid 

rond doelgroepafbakening en operationalisering van het taalbeleid, zeker als het over 

kansengroepen gaat.  

 

Binnen het voeren van een stedelijk beleid moet de aandacht voor kansengroepen 

structureel ingebouwd zijn. Kansengroepen zijn een prioritaire doelgroep in het kader van 

het Stedenfonds. De VGC wordt uitgedaagd nog explicieter te kiezen voor een actief 

integratie- en inburgeringsbeleid en sterker in te zetten op het voeren van regie rond dit 

thema.  

 

Op dit moment wordt de aandacht voor kansengroepen ingebouwd in het Stedenfonds via 

de beleidsdomeinen. De inclusieve aandacht voor mensen met een migratieachtergrond 

binnen het reguliere aanbod is echter, zelfs in Brussel, nog vaak “work in progress”. 

Categoriale beleidsmaatregelen blijven nodig. Het categoriaal beleid “Etnisch-Culturele 

Minderheden” van de VGC is eerder beperkt uitgebouwd. De adviesraad pleit niet 

noodzakelijk voor een verdere uitbouw van het categoriale beleid, maar wel voor de 

mogelijkheid, binnen het Stedenfonds, om vanuit een categoriale aandacht de brug te 

maken met  het beleid vanuit de beleidssectoren. Binnen Stedenfonds III moeten middelen 

ter beschikking worden gesteld voor de uitdagingen in het omgaan met nieuwe migraties, 
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het versterken van de brug tussen de doelgroep en het aanbod via de inzet op 

interculturalisering en toegankelijkheid, het versterken van empowerment en participatie. 

Overkoepelende noden binnen de verschillende beleidsdomeinen kunnen hierdoor 

geïnventariseerd worden; vernieuwende en transversale projecten en initiatieven met oog 

op integratie van personen met een migratieachtergrond kunnen mogelijk gemaakt worden. 

Inclusief beleid blijft daarbij de focus. Ook het vertrekken vanuit een bewustzijn dat de 

doelgroep etnisch-culturele minderheden zeer divers is en dat maatwerk aangewezen is, is 

essentieel.  

 

 

5. Afstemming stedelijk beleid, armoedebeleid en integratiebeleid 

 

De VGC moet sterker werken aan de afstemming tussen het stedelijk beleid, het beleid 

inzake armoede en integratie. Multiculturaliteit en armoede zijn immers bij uitstek 

transversale stedelijke uitdagingen. Dit heeft zowel implicaties op de beleidsvisie en -

inhouden, de beleidsinstrumenten en de organisatiestructuur.  

De middelen in het kader van Samenlevingsinitiatieven, die momenteel zowel voor projecten 

als werkingen worden ingezet, moeten blijvend gericht zijn op de oorspronkelijke 

doelstelling rond sociale cohesie/bevorderen van het samenleven in diversiteit. Momenteel 

worden deze middelen ook ingezet op toegankelijkheid (en meer concreet het stimuleren 

van de voorportaalfunctie inzake toeleiding vanuit het etnisch-cultureel verenigingsleven). 

Mits positieve evaluatie moeten deze initiatieven structureel worden ingebed, met behoud 

van projectruimte voor Samenlevingsinitiatieven. Voor wat betreft de voorportaalprojecten 

is ook de afstemming met het lokaal sociaal beleid relevant, en dit in het kader van de 

uitbouw van sociale infopunten. 

 

 

6. Intern diversiteitsbeleid 

 

De adviesraad vraagt blijvende aandacht voor het voeren van een diversiteitsbeleid binnen 

de VGC, zowel op vlak van doelgroepcommunicatie als op vlak van personeel en HRM. 

Bijzondere aandacht moet gaan naar het versterken van de beleidsparticipatie en de etnisch-

culturele diversiteit binnen de adviesorganen van de VGC. De adviesraad verwijst naar het 

advies dat hierover eerder werd geformuleerd en dat de VGC wenst te stimuleren tot het 

opnemen van positieve acties met het oog op het versterken hiervan.  
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Adviesraad Welzijn  

 

Advies goedgekeurd op 3 december 2012 

 

 

1. Korte historiek 

 

Dit advies is het resultaat van een uitgebreid denk- en werkproces van de VGC-adviesraad 

Welzijn: 

- 21 mei: adviesraad – Inleidende vergadering met informatie door de cel Stedelijk 

Beleid en vraagstelling aan de adviesraad 

- 24 september: adviesraad – SWOT-analyse en aanzet tot beleidsaanbevelingen per 

deelsector 

- 15 oktober: werkgroep – clustering en verdieping beleidsaanbevelingen 

- 3 december: adviesraad – amendering en goedkeuring 

 

2. Algemeen 

 

* De Adviesraad Welzijn vindt het van cruciaal belang dat er op diverse terreinen 

afstemming is met ‘belendende’ sectoren en overheden. Dit dient te gebeuren zowel: 

 

a) bovenlokaal en beleidsmatig 

• uitwerken van kaders / overeenkomsten 

• incentives om samenwerking te stimuleren (met een duidelijke definiëring wat onder 

samenwerking verstaan wordt) 

• uitwerken gezamenlijke acties 

 

b) lokaal en tussen partners 

• meer transversale en duidelijke criteria vastleggen voor subsidiëring 

• meer incentives geven voor samenwerking met verschillende partners en sectoren 

• bevorderen intersectorale netwerken 

 

Een belangrijk element hierbij te noteren is dat transversaliteit en afstemming een 

tijdsinvestering vraagt die de efficiency bevordert en versnippering tegengaat. De finaliteit 

moet evenwel duidelijk en transparant zijn. 

 

* De toekomstige positionering en bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid, VGC, 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC is voorlopig onduidelijk. Als Nederlandstalige 

overheid met enkel gemeenschapsbevoegdheden heeft de VGC onvoldoende hefbomen om 

de meest fundamentele grootstedelijke problemen (arbeidsmarkt, huisvesting, 

gezondheidszorg, …) het hoofd te bieden. Op strategisch niveau uit de adviesraad dan ook 

zijn wens dat VGC in overleg met het werkveld een visie ontwikkelt voor een toekomstig 

model voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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3. Welzijn 

 

De Adviesraad Welzijn vindt dat een aantal beleidsmatige keuzes gemaakt in Stedenfonds II 

verder ondersteund of uitgewerkt dienen te worden. Daarnaast is het echter van belang dat 

Stedenfonds III de nodige ruimte voorziet voor vernieuwing. 

De adviesraad is de mening toegedaan dat Stedenfonds III mbt welzijn moet uitgebouwd 

worden rond 4 sleutelconcepten: 

 

a) Armoedebeleid 

b) Lokale verankering 

c) Preventie 

d) Duurzame tewerkstelling   

 

a) Armoedebeleid 

 

• De adviesraad ondersteunt de aanbeveling in het visitatierapport, die stelt dat de VGC in 

haar armoedebeleid moet streven naar een 

* meer inclusieve aanpak 

* haar visie op kansarmoede scherper stellen (plan ipv oplijsting) 

* explicieter territoriale keuzes durven maken (kansarme buurten).  

• Het armoedebeleid en het diversiteitbeleid van de VGC moet samen met actoren die in 

rechtstreeks contact staan met de doelgroep worden uitgewerkt. Investeren in meer 

communicatie met kansarmen zelf, meer maatwerk. Verenigingen waar armen het 

woord nemen alsmede de coördinatie van dezen (BPA), spelen hierbij een belangrijke 

rol. 

• Het inschakelen van ervaringsdeskundigen in de armoede als brugfiguren, kan de 

toegankelijkheid (het bereik) en expertise (de effectiviteit) van de nulde - en 

eerstelijnsdiensten verhogen. 

• De opvang van thuislozen verdient meer aandacht. Het beleid naar thuislozen moet een 

duidelijk onderscheid maken in korte termijn (noodhulp) en langere termijn (werken aan 

duurzame oplossingen). De opvang van thuislozen moet sterker gericht worden op 

begeleiding (langere termijnperspectief). Aangepaste opvangplaatsen, sterker gericht op 

specifiekere doelgroepen van thuislozen, kunnen een eerste stap zijn in een 

doelgerichtere opvang en begeleiding 

• Armoede bij ouderen is een belangrijke oorzaak van sociaal isolement. Om dit isolement 

te doorbreken dienen middelen worden voorzien om vnl. reeds bestaande lokale 

projecten te steunen. Deze projecten moeten rekening houden met de 

armoedeproblemen en specifieke aandacht hebben voor de knelpunten (bv. bij 

allochtone ouderen) die deze ouderen ondervinden  

• In de sector personen met een beperking merken we dat armoede maakt dat cliënten 

niet willen gebruik maken van het bestaand aanbod omdat daarvoor moet betaald 

worden. Dit is vooral schrijnend bij jongvolwassenen die na hun school terug thuis zitten 

en uiteindelijk geen enkel sociaal contact meer hebben en na verloop van tijd 

probleemgedrag vertonen thuis. De gehandicaptentoelage is vaak een belangrijk 

onderdeel van het inkomen voor een ganse familie. Een globaal armoedebeleid en 

preventief werken vanuit de scholen dragen zeker bij tot een oplossing. Daarnaast kan 
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de piste overwogen worden om in het kader van armoede en gelijke kansen naar 

middelen te zoeken om het participeren aan activiteiten aan te moedigen en te 

ondersteunen. 

• Specifiek aandacht is ook gewenst voor armoede bij jongeren en kinderen. Vanuit 

welzijn kan hierbij flankerend ingezet worden naast onderwijs, tewerkstelling, 

huisvesting… 

• Voor de toewijzing van Stedenfondsmiddelen aan projecten wordt best een 

armoedetoets gedaan.  

 

b) Lokale verankering 

 

• Wil men de evoluties in het kader van het lokaal sociaal beleid verderzetten, moet de 

visie hieromtrent verder uitgewerkt worden, het netwerk rond het lokaal sociaal beleid 

verder versterkt worden.  

• In de meest kwetsbare buurten dient een netwerk van laagdrempelige 

nabijheiddiensten wordt opgezet of versterkt. Een gecoördineerde samenwerking 

tussen deze diensten moet kunnen leiden tot een multidisciplinaire benadering van de 

cliënt. 

• Om het bestaande lokale aanbod nog beter toegankelijk te maken voor kwetsbare 

doelgroepen moet de brug tussen publiek en aanbod versterkt worden. 

Bruggenbouwers, straathoekwerkers, ervaringsdeskundigen in de armoede, 

intercultureel bemiddelaars moeten hier een sterkere rol in spelen 

• De gevoelige uitbreiding van het aantal lokale dienstencentra en de bijkomende 

ondersteuning aan de lokale dienstencentra vanuit het BOD is een goede zaak. De 

adviesraad adviseert in dit kader wel om de volgende jaren, na de kwantitatieve 

uitbreiding (aantal dienstencentra) sterker in te zetten op kwaliteitsverhoging 

(personeelsuitbreiding) in de lokale dienstencentra, met prioriteit voor de nieuwe lokale 

dienstencentra. Ook dient aandacht te gaan naar mogelijke samenwerkingsvormen met 

de gemeenschapscentra. 

• De adviesraad ziet de beleidsperiode van Stedenfonds III als een belangrijke doorstart 

voor het Kenniscentrum Woonzorg, waarbij visieontwikkeling op maat van de Brusselse 

realiteit en actieve samenwerking op het terrein nog sterker ontwikkeld kunnen worden 

• Het principe van (buurt)klusdiensten binnen het concept woonzorg wordt als positief 

ervaren. De klusdiensten vormen tevens een belangrijke partner in het doorverwijzen 

van het publiek van de lokale dienstencentra en vice versa. Verdere inbedding in het 

brede concept woonzorg, rekening houdend met de noden van een kansarm publiek is 

aangewezen.  

• Voor personen met een handicap is de uitbreiding van woonzorgzones dé  piste om in de 

toekomst woongelegenheid en zorg te creëren. Het intersectoraal werken binnen de 

woonzorgzones tussen voorziening van het Vaph, lokaal dienstencentrum, klusjesdienst, 

gezondheidscentra, reguliere diensten, sociaal vervoer, centra ggz, enz.is een ideale 

vorm om de ondersteuning voor deze doelgroep vorm te geven. 

• Er is nood aan meer wijkgerichte zorginitiatieven, waarbij vanuit een globale aanpak 

zowel gewerkt kan worden aan welzijns-zorg als aan gezondheids-zorg 

• De mogelijkheden voor een flexibel en uitgebreid aanbod van sociaal vervoer vormen 

een belangrijke schakel in het woonzorg-concept en in de werking van de lokale 
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dienstencentra. Het sociaal vervoer dat wordt gesubsidieerd door de VGC moet beter 

afgestemd worden op het bestaande aanbod aangepast vervoer van de verschillende 

vervoersmaatschappijen en gewestelijke overheden 

• Het belang van capaciteitsuitbreiding en nieuwe initiatieven op vlak van buurtgerichte 

voor- en buitenschoolse opvang wordt erkend. Naast het kwantitatieve gegeven is 

echter ook kwaliteitsbewaking belangrijk. IBO’s kunnen als goede praktijkvoorbeeld 

gelden 

• Lokale verankering met wijkgerichte verenigingen en werkingen moeten complementair 

zijn met sterke welzijnsstructuren (less is more) 

 

 

c) Voorkomen is beter dan genezen… Preventie! 

Preventie brengt meer op dan zorg (curatief). Maar een gestructureerde aanpak op 

maat van de diverse doelgroepen dient uitgewerkt te worden.  

 

 

Kinderen en jongeren vormen een belangrijke doelgroep voor preventie 

• Een betere preventieve samenwerking tussen onderwijs en welzijn is wenselijk 

• Ook de link tussen onderwijs en arbeidsmarkt moet gefaciliteerd worden.  

• Overgang naar meerderjarigheid >> brug naar opvolging 

• Jeugdhulp en pleegzorg:  

* Het betrekken van kinderen en jongeren bij alle aspecten van hun begeleiding.  

* Tekort aan pleegouders remediëren 

• Kinderen en jongeren met gedragsproblemen zijn een zeer kwetsbare groep met zeer 

grote nood aan ondersteuning op diverse vlakken (wonen, werken, welzijn).  

• De opvoedingswinkel heeft van onderuit een zeer waardevolle werking ontwikkeld en 

dient verder ondersteund te worden 

• Een sterkere participatieve werking binnen de sector jeugdhulpverlening dringt zich op: 

zowel binnen het eigen hulpverleningstraject als binnen de dienst of voorziening en bij 

uitbreiding het jeugdhulpbeleid. 

• Brussel heeft een te grote ongekwalificeerde uitstroom van jongeren uit het onderwijs. 

De jeugdwerkloosheid en werkloosheid van laaggeschoolden is torenhoog. Daarom zou 

VGC zou met het Stedenfonds moeten inzetten op projecten die ertoe leiden dat 

kinderen, jongeren en laaggeschoolde volwassenen de kans krijgen om een 

arbeidsmarktgerichte opleiding te volgen. Ook competenties van kinderen, jongeren en 

kansengroepen moeten beter erkend, zichtbaar en gevaloriseerd worden. 

 

Personen met een handicap 

• Voor personen met een handicap merken we dat enerzijds de kennis en 

toegankelijkheid van het aanbod geen evidentie is in de Brusselse context. Dit heeft 

onder meer ook als gevolg dat belendende sectoren (algemeen welzijn, thuislozen, 

rusthuizen … ) vaak met onze doelgroep te maken hebben. Daar leeft dan de behoefte 

aan vorming en de mogelijkheid tot correcte beeldvorming. Het is belangrijk om 

bruggenbouwers te hebben die netwerken met doelgroep en belendende sectoren 

kunnen verder uitwerken met als finaliteit verder bekendmaken van het aanbod en 
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daardoor de toegankelijkheid verhogen en daarnaast aan expertise – overdracht te 

werken naar andere sectoren. 

• Daarnaast is de bestendiging van  BRAP uitermate belangrijk in Brussel voor informatie 

en toeleiding. De functie van centraal aanmeldingspunt voor algemene info en het 

verder op weg helpen van cliënten in het kluwen van zorgregie en toeleiding naar 

mogelijk aanbod. 

• De studie van de sectorfacilitator en de hieruit voortvloeiende zorginnoverende 

projecten hebben niet alleen een grote dynamiek in de sector teweeg gebracht, maar 

ook geleid tot een transversale netwerking met het brede Brusselse welzijnswerk. Ook 

naar Vlaanderen toe heeft Brussel zich als een integere, ondernemende partner weten te 

profileren. Werken aan inclusieve ondersteuning, intersectorale samenwerking, sociaal 

ondernemerschap, zorgvernieuwende projecten … zijn belangrijke strategische projecten 

binnen Perspectief 2020. De sectorfacilitator is hierbij dan ook een onontbeerlijke 

schakel om met het werkveld in Brussel hieraan invulling te geven en de sector bij te 

staan op de doelstellingen van perspectief 2020 van minister Vandeurzen te realiseren. 

   

 

Senioren 

• Zie supra – lokale dienstencentra en woonzorg 

• De perceptie over de kwaliteit van de Brusselse dienstencentra en rusthuizen dient 

verbeterd te worden 

• De zorgcoördinatie voor een grote groep hoogbejaarden dient een verankering te 

krijgen en dit complementair met de zorgplannen. 

• Het actief houden van de senior dient ook actief ondersteund te worden 

• De verkleurde vergrijzing vraagt een aparte preventieve aanpak. Ovallo kan hierbij een 

rol spelen 

 

Moeilijk bereikbare mensen 

Moeilijk bereikbare personen voor reguliere instanties, dienen via laagdrempelige 

activiteiten/projecten (voorportaalprojecten) van verenigingen warm worden gemaakt 

om door te stromen naar het aanbod van de reguliere instanties. 

 

 

d) Welzijn en tewerkstelling 

 

• Zorgberoepen: 

 

* Promotie van zorgberoepen in Brussel is nodig, en moet uitgebreid worden naar 

welzijnsberoepen.  

* Vanuit Stedenfonds moet vooral ingezet worden op doelgerichte promotie en 

communicatie (en minder aan folders en promotiemateriaal). 

* Hoe kan de VGC inzetten op een sterkere doorstroming van Brusselaars naar 

opleiding en tewerkstelling in de zorg, van lager gekwalificeerde functies, tot hoog 

gekwalificeerde functies. Op welke manier kunnen buitenlandse diploma’s vlotter erkend 

worden?  

* De ondersteuning van Nederlandstalige huisartsen is een goede zaak. 
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* Meer stageplaatsen bij huisartsen kunnen leiden tot meer Brusselse artsen. 

 

• Arbeidszorg komt vanuit welzijn tegemoet aan de noden van de meest kwetsbaren op 

de arbeidsmarkt. Ondanks het ontbreken van een duidelijk wettelijk kader, blijft de 

verdere uitbouw van projecten rond arbeidszorg noodzakelijk.  

In het gehele VGC-beleid dient de inzet van vrijwilligers een prominentere rol te krijgen. 

Hierbij dienen concepten uitgewerkt te worden vertrekkend van de kansen die de stad 

ons biedt 

Het inzetten van sociale economie binnen welzijn is een meerwaarde en wordt 

aangemoedigd. Het mag echter niet een goedkope vervanging zijn van bestaand 

personeel, zoniet kan dit ten kosten gaan van de continuïteit van projecten 

• Diversiteitplannen dienen aangemoedigd te worden zowel binnen de overheid als 

binnen de diverse welzijnsorganisaties. Het betreft hierbij zowel acties en plannen rond 

gender, handicap, origine en leeftijd 

Het grote personeelsverloop binnen de sector dient gereduceerd te worden. Het is van 

belang dat instrumenten worden aangereikt die de wil en zin om in Brussel te werken 

verhogen.  
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Adviesraad Gezondheid 

 

Advies goedgekeurd op 18 februari 2013 

 

 

Op de adviesraad van 25 september 2012 werd een eerste vingeroefening gedaan m.b.t. de 

mogelijke pistes voor een nieuwe Stedenfonds-beleidsovereenkomst. De adviesraad heeft er 

bij de opmaak van het advies eerder voor gekozen om een helikopterzicht te gebruiken bij de 

voorbereiding van deze tekst dan een SWOT-analyse van de aan gang zijnde projecten. Er 

werd beslist het werk verder te zetten en te verfijnen via een ad hoc-werkgroep waarop alle 

leden van de adviesraad welkom waren. De ad hoc werkgroep kwam samen op 9 oktober en 

7 november 2012.  

 

De adviesraad en de werkgroepen zijn vertrokken vanuit de stedelijke uitdagingen. 

Ondergaand advies is meer dan een advies m.b.t. het Stedenfonds; het geeft ook 

aandachtspunten mee m.b.t. het stedelijk beleid en het bredere gezondheidsbeleid van de 

VGC. Voor een aantal voorstellen die verder reiken dan de VGC-bevoegdheden, kan de VGC 

wel een rol van trekker/katalysator opnemen. Wat duidelijk naar voren kwam tijdens de 

denkoefeningen, is de sterke link tussen welzijn en gezondheid, en de nood aan een sterker 

samenspel tussen welzijn, gezondheid en armoedebeleid. 

Voor wat betreft het Stedenfonds, wordt gesteld dat de criteria van de VGC beter op elkaar 

moeten afgestemd worden via een transversale bepaling van globale doelstellingen.  

Er moeten een aantal duidelijke globale criteria (subsidievoorwaarden) over de verschillende 

VGC-beleidsdomeinen heen bepaald worden, met specifieke deelbepalingen per 

beleidsdomein. Een armoedetoets is hier één van. Ook de mate waarin een project effectief 

samenwerkingsverbanden aangaat om zijn doelstellingen te realiseren moet een bepalende 

factor zijn voor het toekennen van middelen. 

 

Samenwerkingsverbanden opzetten en projecten in samenwerking uitwerken vergt tijd. 

Organisaties die dergelijke projecten uitbouwen moeten bij dit voorbereidende 

ontwikkelingswerk ondersteund worden. 

Momenteel wordt het Stedenfonds opgevat als verlenging / aanvulling van de reguliere 

werking binnen de beleidsdomeinen. Op welke manier kan het Stedenfonds een instrument 

worden waarmee de VGC zijn beleid actief afstemt op hoofdstedelijke of Vlaamse 

beleidsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling, 

het Brussels Armoedebeleid, … De VGC kan hier actief zijn Vlaams-Brusselse rol opnemen en 

instrumenten ontwikkelen om die brug naar andere overheden te maken.  

 

 

1. “Arm maakt ziek, ziek maakt arm” 

 

De Brusselaars worden geconfronteerd met sociale ongelijkheid over de verschillende 

domeinen heen (huisvestiging, onderwijs, tewerkstelling, …). De eerste bekommernis  van 

heel wat Brusselaars bij het opstaan zijn zorgen over tewerkstelling, spijbelgedrag van één 

van hun kinderen, weinig geld voor eten, enz. Kwetsbare doelgroepen zijn ook veel 
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vatbaarder voor psychologische problemen. (Preventieve) gezondheidszorg is meestal niet 

het belangrijkste voor deze mensen, en toch zouden net zij er baat bij hebben  

Er heerst nog altijd een grote sociale ongelijkheid op vlak van gezondheid: de 

gezondheidswinst (het  extra aantal jaren dat men gemiddeld doormaakt zonder 

gezondheidsproblemen te hebben)voor hoger opgeleiden is veel groter dan voor 

laaggeschoolden. Het blijkt ook moeilijk om kansengroepen te bereiken via de bestaande 

gezondheidsinstellingen.  Twee kwetsbare groepen die volgens het werkveld vaak in de kou 

blijven staan, omdat er geen aangepaste opvangstructuren voor bestaan, zijn personen met 

Korsakov (vroegtijdige dementie veelal door alcoholverslaving) en personen met 

psychiatrische problemen.  

In de vorige Stedenfonds-beleidsovereenkomst zette de VGC zowel in op het tegengaan van 

de dualisering als op algemene doelstellingen. Bij deze algemene doelstellingen vallen de 

meest precaire groepen meestal uit de boot. 

De VGC moet met het Stedenfonds sterker inzetten op het tegengaan van dualisering: “arm 

maakt ziek, en ziek maakt arm”. Zeker de link met het armoedebeleid moet versterkt 

worden. Het welzijns- en gezondheidsbeleid van de VGC kan hier een belangrijke bijdrage 

leveren, naast sectoren zoals het onderwijs, opleiding en tewerkstelling.  

 

a. Link tussen Stedenfonds en armoedebestrijding 

De adviesraad bracht op 13 maart 2012 een uitgebreid advies uit m.b.t. het 

Brussels Actieplan Armoedebestrijding 2012. Hierin staan heel wat goede 

aanzetten voor denkpistes rond een toekomstig stedelijk beleid. De adviesraad 

hecht veel belang aan de situatie van kinderen en jongeren in kwetsbare 

gezinnen (focus van het armoedeplan 2012), en beklemtoont de rol van degelijk 

onderwijs voor iedereen, preventie en van een laagdrempelig, multidisciplinair 

aanbod van buurt- en gezondheidszorgdiensten. 

 

b. Doelgericht werken op maat van de meest precaire doelgroepen 

Kansarme en kwetsbare doelgroepen vinden onvoldoende de weg naar het 

reguliere aanbod, en zoeken vaak pas hulp op crisismomenten. Dit heeft te 

maken met de betaalbaarheid van de zorg, maar er zijn ook andere drempels: 

culturele, sociale, psychologische… Vaak heeft men teveel andere problemen aan 

het hoofd, of heeft men onvoldoende kennis van het aanbod, … 

Gezondheidszorg is een fundamenteel mensenrecht. Daarom is het nodig om zo 

gericht mogelijk te werken op maat van de meest precaire doelgroepen onder de 

jongeren, de gezinnen, de senioren, de mensen met een migratieachtergrond, …  

Ook het probleem van gezondheid bij daklozen  verdient de nodige aandacht. Ze 

sterven op straat. De sociale ongelijkheid bij daklozen en bij mensen zonder 

papieren is groot. 

Men ervaart vanuit de gezondheidssector ook grote moeilijkheden in de 

begeleiding en opvolging van Roma-cliënten. De dienst Interculturele 

bemiddelaars van Foyer beschikt over één Roma-bemiddelaar. Kunnen de Roma-

stewards die door de VGC worden ingezet via Foyer ook een actievere link leggen 

tussen Roma-families en de gezondheidssector? 

Bij het uitwerken van een doelgroepenbeleid is het heel belangrijk om steeds te 

vertrekken vanuit het oogpunt van de cliënt (bottom-up), en hierbij na te gaan op 
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welke manier samenwerking en afstemming tussen organisaties en overheden 

kan leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening. 

Om de doelgroepen met de grootste noden te kunnen bereiken hebben 

toeleiders en brugfiguren een zeer belangrijke rol op te nemen: interculturele 

bemiddelaars, verenigingen waar armen het woord nemen, Bruggenbouwers, … 

 

 

2. Preventie brengt meer op dan zorg 

 

a. Samenwerking tussen actoren op vlak van preventie 

Heel wat organisaties werken rond gezondheidspromotie en dit op verschillende 

niveaus, bv. primaire en secundaire preventie. Brussel wordt bovendien 

geconfronteerd met initiatieven vanuit beide taalgemeenschappen. Nog beter 

afstemmen en samenwerken zal de effectiviteit van acties verhogen.  

 

b. De jeugd is de toekomst van de stad 

Preventie is werk op lange termijn. Daarom moeten de preventieacties vooral 

inzetten op de jeugd. Als de gezondheid stijgt is er een hogere 

levensverwachting. In de vorige Stedenfondsperiode is er zwaar ingezet op jeugd, 

dit mag voor Stedenfonds III nog meer zijn. 

Preventieve gezondheidsacties in het onderwijs, het jeugdwerk met 

maatschappelijk kwetsbare jeugd en gezinnen zijn absoluut noodzakelijk. 

 

c. Preventie op maat van kwetsbare doelgroepen 

Algemene campagnes richten zich te vaak tot een algemeen publiek, waardoor ze 

amper effect hebben op het gedrag van kansengroepen, en op die manier 

ongewild de ongelijkheid nog versterken.  

Kansengroepen hebben een aanpak op maat nodig. Sensibiliseringstools moeten 

aangepast worden op maat van de noden van de Brusselse bevolking. Concreet 

betekent dit: minder papieren preventie, actiever naar de kansengroepen toe 

gaan, mogelijkheid tot meertalige preventiecampagnes, aangereikte Vlaamse 

campagnes “verbrusselen”, Nederlandstalige tegenhangers van Franstalige 

campagnes in Brussel ontwikkelen en ook het omgekeerde stimuleren… 

Organisaties die de link kunnen leggen tussen maatschappelijk kwetsbare 

groepen en de zorgsector hebben een cruciale rol. Bruggenbouwers, 

interculturele bemiddelaars, basiswerkingen kunnen actief de brug slaan 

(begeleiding en doorverwijzing) en hun expertise met die doelgroepen inbrengen 

in de zorgsector. In heel Europa maakt het werken met brugfiguren tussen 

kansengroepen en dienstverlening sterk opgang. De erkenning van 

ervaringsdeskundigen en interculturele bemiddelaars dringt zich op. 

Ervaringsdeskundigen hebben zelf nood aan opleiding en omkadering.  

 

 

3. Meer samenwerken voor een beter gestructureerde multidisciplinaire aanpak 

 

Kwetsbare doelgroepen worden vaak geconfronteerd met complexe problematieken. 

Gezondheid staat niet los van een degelijke huisvesting of zorgen om de basisbehoeften van 
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de kinderen. Kansengroepen moeten dus benaderd worden vanuit een holistische visie. 

Daarom is het belangrijk dat zich rond kansengroepen (jongeren, ouderen, daklozen, armen, 

…) (zorg)netwerken op maat vormen. 

Samenwerking tussen overheden, organisaties, gemeenschappen vereist een goede kennis 

van elkaar. Belangrijk daarbij is dat men expertise kan uitwisselen en dat deze samenwerking 

tweerichtingsverkeer is. In het belang van de cliënt is meer en betere afstemming van het 

beleid van overheden en organisaties noodzakelijk. 

De VGC zou sterker moeten inzetten op samenwerking met en afstemming op het beleid van 

andere overheden (bv. COCOF en GGC in het kader van het grootstedelijk beleid), vooral op 

administratief en beleidsniveau. 

De “good practices” op vlak van samenwerking over de disciplines en sectoren heen zitten 

vaak zeer lokaal, omdat zij vertrekken vanuit de noden van de cliënt en omdat zij minder 

gehinderd worden door het Brusselse institutionele kluwen. Uit goede praktijkvoorbeelden 

kunnen andere organisaties op het terrein en de VGC veel leren. De VGC moet inspanningen 

leveren om te zorgen dat deze good practices (binnen en buiten Brussel) gekend zijn, zonder 

dat deze basiswerkingen hierdoor overbevraagd worden. 

Incentives kunnen overheden en organisaties op het terrein stimuleren tot meer 

samenwerking. Ondersteuning voor de inzet van netwerk-ontwikkelaars en organisaties die 

een trekkersrol willen opnemen in samenwerkingsverbanden is hier één van. 

 

a. 1
ste

 lijn: Nabijheidsdiensten op buurtniveau  

De middelen van het Stedenfonds zijn beperkt. Indien er territioriale keuzes 

moeten gemaakt worden, moet er prioritair ingezet worden in de meest precaire 

wijken. Via een wijkgerichte werking kan men beter werk maken van  community 

health promotion. 

Laagdrempelige diensten in kwetsbare wijken, zoals wijkgezondheidscentra, 

bouwen een vertrouwensrelatie op met de bezoekers/patiënten. Persoonlijke 

bindingen creëren zorgt ervoor dat mensen uit hun isolement komen. Dit werkt 

drempelverlagend.  

Vanuit een laagdrempelige werking en holistische visie op de cliënt kan ook 

makkelijker doorverwezen worden naar andere disciplines/aanbodverstrekkers 

die kunnen bijdragen aan het verhelpen van de vaak complexe situatie waarin 

cliënten zich bevinden. 

De ontwikkeling van buurt/wijknetwerken waarbinnen verschillende disciplines 

samenwerken is een zeer geschikt en betaalbaar model op maat van kansarme 

Brusselse wijken.  

Deze multidisciplinaire benadering van kwetsbare doelgroepen moet ook verder 

uitgebouwd worden in die sectoren waar de reguliere diensten er niet in slagen 

een afdoende antwoord te bieden op de noden van de doelgroep: jeugdwerk, 

sport, huisvesting, (brede) scholen, … 

Bijkomende investeringen in basisdienstverlening, zoals wijkgezondheidscentra,  

lokale dienstencentra, aangepaste jeugdhuizen, … waar aan community building 

wordt gedaan zijn nodig in kansarme wijken waar onvoldoende aanbod is. 

In wijken waar een aantal basiswerkingen/diensten aanwezig zijn, kan en moet 

vanuit een emancipatiestreven de stap naar sterkere samenwerking en 

netwerkontwikkeling gezet worden.  
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Het werkveld stelt dat Nederlandstalige Brusselaars in sommige wijken verstoken 

blijven van een elementaire Nederlandstalige eerstelijnsgezondheidszorg. 

 

b. Meer focus op geestelijke gezondheidszorg 

Het werkveld stelde de voorbije periode een toename van psychische en 

psychiatrische problemen vast. De Brusselse bevolking vindt nog te weinig de weg 

naar de geestelijke gezondheidszorg. Dit komt voor een stuk omdat er nog steeds 

een taboe bestaat rond (hulp zoeken bij) psychische problemen. Het werkveld 

stelt vast dat wanneer een dokter en psycholoog in hetzelfde huis consultaties 

houden (vb. het wijkgezondheidscentrum MediKuregem en het project 

eerstelijnspsycholoog bij huisartsen in samenwerking met het CGG Brussel en het 

Huis voor Gezondheid), patiënten meer geneigd zijn om een beroep te doen op 

deskundige psychologische ondersteuning. 

 

c. 2
de

 lijn: Inzetten op gespecialiseerde zorg voor kinderen en jongeren 

De eerstelijnsdiensten hebben ook nood aan een voldoende aanbod van 

gespecialiseerde diensten voor doorverwijzing. 

 

Ook voor de ondersteuning van de meer gespecialiseerde sector, adviseert de 

adviesraad gezondheid een prioritaire inzet op dienstverlening voor kinderen en 

jongeren. De ondersteuning van kinderen en jongeren op vlak van (geestelijke) 

gezondheidszorg heeft een sterk effect op de gezinssituatie. Ouders met kinderen 

in een problematische situatie moeten daarom ondersteund worden. 

 

d. Op Brussels niveau 

Voor gezondheid is het belangrijk om in te zetten op de determinanten ervan(bv. 

huisvesting), maar vaak is dit geen of slechts een gedeeltelijke bevoegdheid van 

de VGC. Het uitwerken van gezamenlijke acties, over de verschillende instellingen 

heen, is dan ook bevorderlijk voor de doelgroep. Zo behoort een sterkere 

samenwerking tussen gezondheid en milieu tot de mogelijkheden. 

Er kan meer worden samengewerkt met COCOF, de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, de OCMW’s en andere diensten. Vaak bestaan er 

gelijklopende projecten, maar weet men het niet van elkaar. De samenwerking of 

het gebrek eraan lijkt meer een probleem van het bestuur/administratieve 

diensten (omwille van de taal, verschillende beleidsvisies, verschillende ministers 

bevoegd voor gezondheid of verschillende manieren van werken), op het 

werkveld werkt men vaak wel goed samen. Welke rol kan de GGC hier spelen op 

vlak van gezondheidszorg en armoedebestrijding? 

 

e. Op Vlaams en federaal niveau 

De VGC is voor zijn beleid afhankelijk van beslissingen van Vlaanderen (vb. de 

koppeling van dienstverlening aan de zorgverzekering is in Brussel niet wenselijk). 

Er moet een nauwer overleg/ afstemming komen tussen Vlaanderen en de VGC. 

Het Vlaamse en federale beleid moet beter afgestemd worden op de Brusselse 

context en de noden van de Brusselaars.  

Vanuit de Vlaamse overheid worden regelmatig interessante projectoproepen 

gelanceerd voor innovatieve projecten (Voorbeeld: kinderarmoede, 
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intergenerationele solidariteit, …). De VGC kan hier een nog sterkere rol opnemen 

in de verspreiding van deze oproepen, het ondersteunen van organisaties bij 

projectindiening. 

De VGC moet de Stedenfondsmiddelen ook inzetten als aanvullend beleid t.a.v. 

Vlaanderen. Hiermee bedoelen we dat het Stedenfonds ook kan gehanteerd 

worden voor het ondersteunen van interessante en vernieuwende projecten die 

niet op Vlaams niveau weerhouden werden, maar wel zeer relevant zijn voor de 

Brusselse situatie. 

 

 

f. Op Europees niveau 

Europa zet via het Cohesiebeleid sterk in op armoedebestrijding en inclusie. De 

nieuwe Stedenfondsperiode komt zowat overeen met de nieuwe Europese 

programmaperiode. Indien de VGC en zijn organisaties zich versterken in het 

aanboren van Europese fondsen, kunnen de middelen voor een aantal 

projecten/doelstellingen substantieel verhogen. 

Europese subsidieaanvragen gaan meestal via de Vlaamse of Brusselse overheid. 

Vanuit de sector wordt meer aandacht voor gevraagd voor de 

belangenbehartiging van Nederlandstalige projecten in het Brussels gewest en 

voor Brusselse projecten in het Vlaams gewest.  

De sector vraagt eveneens een betere begeleiding en ondersteuning voor bij de 

voorbereiding en de opvolging van projecten bij andere overheden, ook voor 

Europese projecten.  

 

4. Problematiek van de zorgberoepen 

 

Er is een personeelstekort in de gezondheidszorg, van verzorgende tot huisarts, en 

bovendien een groot personeelsverloop. Tegelijk stelt de adviesraad vast dat de Brusselse 

werkloosheidscijfers blijven pieken.  

Binnen Stedenfonds III zou men, vertrekkend vanuit een visie en kader een aantal 

experimenten kunnen opzetten, vb. het aantrekken van personeel voor bepaalde wijken, 

efficiëntieverhoging door samenwerking en zorgsubstitutie, … 

 

a. Promotie, opleiding en ondersteuning van zorgberoepen 

Op welke manier kan het arbeidsmarktbeleid beter afgestemd worden op de 

noden in de zorgsector? Projecten als het V-team en het H-team en de 

ondersteuning van de huisartsen worden zeer positief onthaald, maar er is meer 

nodig. 

Kunnen er meer stageplaatsen voorzien worden bij Brusselse huisartsen? 

Hoe kunnen we verzorgenden stimuleren om zich bij te scholen tot 

verpleegkundige? 

Hoe kunnen we het grote personeelsverloop in de Brusselse zorgsector 

tegengaan?  

Op de volgende gezondheidsmeeting gaat het over ‘gezondheid en de 

arbeidsmarkt’. Het verslag van deze bijeenkomst kan ook in overweging genomen 

worden door het beleid. 
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Brussel is een zeer diverse en multiculturele stad met veel arbeidspotentieel. Het 

is dan ook belangrijk om te investeren in vormingen en opleidingen van deze 

mensen, ten einde een betere doorstroming naar de arbeidsmarkt te bereiken. 

Dit is en blijft een uitdaging voor Brussel. 

 

 

b. Doelgerichte samenwerking en afstemming 

Ook de manier waarop de zorg is georganiseerd moet samen met het werkveld 

bekeken worden. In sommige buurten werken verschillende diensten naast 

elkaar. Kunnen er betere afspraken gemaakt worden om op buurtniveau alvast 

beter samen te werken? Liggen hier kansen tot territoriale afspraken waardoor 

aanbod beter gebiedsdekkend kan worden? En op welke manier kan het 

subsidiariteitsprincipe (= zorgsubstitutie) beter toegepast worden (vb. delegatie 

van taken van huisartsen naar verpleegkundigen en/of naar verzorgenden).  

 

c. Betrokkenheid bij Brussel en zijn bewoners 

Heel wat zorgverstrekkers wonen niet in Brussel en/of hebben onvoldoende 

voeling met de complexe problematiek van ( gekleurde)kansarmoede. Hoe 

kunnen we de zorg verbrusselen?  

Op basis van getuigenissen van stagiairs in huisartspraktijken en ziekenhuizen 

blijkt dat verschillende knelpunten bij migranten en etnische minderheden 

bestaan waarvoor de student bij het begin van zijn opleiding zich onvoldoende 

gewapend voelt: taal, gedrag/lichaamstaal/verwachting naar de zorg, 

waarden/normen, racisme / vooroordelen, ziekteperceptie, religie, kennis over 

gezondheidszorgsysteem, socio-economische factoren, drempel om zorg te 

zoeken en therapietrouw. Dit zijn de hindernissen die in een cross-cultureel 

consult moeten genomen worden en die best in de opleiding en in de navorming 

zouden opgenomen worden. 

Dit zou ook ten goede komen aan het bovengenoemde item van Preventie op 

maat van verschillende doelgroepen. 

 

Tot slot: heel wat van de thema’s die in dit advies werden aangeraakt, zullen ook onderwerp 

van discussie zijn op de Staten-Generaal Woonzorg op 13 december. Bij de voorbereiding 

van de volgende Stedenfonds-beleidsovereenkomst lijkt het zeer zinvol om ook de 

conclusies die uit de Staten-Generaal naar voren komen mee worden opgenomen. 
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Adviesraad Gezin 

 
Advies goedgekeurd op 4 december 2012 

 

Dit advies kwam tot stand na bespreking op de werkgroepen kinderopvang (2/10/12), 

buitenschoolse kinderopvang (9/10/12) en preventieve gezinsondersteuning (10/10/12 en 

6/11/12)  en de adviesraad gezin (16 /10/12 en 4/12/12). 

 

Algemeen 

 

De adviesraad geeft volgende algemene aanbevelingen: 

 

• De doelstellingen in het kader van het Stedenfonds moeten maximaal aansluiten op de 

algemene beleidsdoelstellingen Gezin. De inzet van reguliere middelen of Stedenfonds-

middelen moet voorwerp uitmaken van een nauwgezette keuze. Daarbij moet rekening 

worden gehouden met het tijdelijke impulskarakter van het Stedenfonds. Recurrente 

uitgaven worden best gefinancierd met reguliere middelen. Startsubsidies voor 

capaciteitsuitbreiding, in afwachting van overname door Kind en Gezin, en 

investeringssubsidies kunnen wel gefinancierd worden met Stedenfondsmiddelen. 

Hetzelfde geldt voor ‘innoverende projecten’ die aansluiten bij de beleidsdoelstellingen. 

Daarbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan: ontmoetingsfunctie en –plaatsen, een 

geïntegreerd project kinderopvang-kleuteronderwijs, toegankelijkheid van kinderopvang, 

een imagocampagne… Binnen het Stedenfonds biedt ook de doelstelling opleiden tot 

werk mogelijkheden. 

 

• Het aantal jonge kinderen in Brussel zal blijven stijgen. Om armoede te bestrijden moet 

maximaal ingezet worden op preventieve gezinsondersteuning en 

opvoedingsondersteuning, kinderopvang van baby’s en peuters, buitenschoolse 

kinderopvang, onderwijs en vrije tijd van kinderen en jongeren. De wijkcontracten 

bieden mogelijkheden voor “gemengde projecten” die gemeenschaps- en 

gewestbevoegdheden combineren. 

 

Specifiek 

 

De adviesraad geeft volgende specifieke aanbevelingen met betrekking tot de vermelde 

doelstellingen/acties: 

 

Strategische doelstelling 1: De VGC informeert ouders actief over het Nederlandstalig 

gezinsaanbod en zorgt voor maximale toegankelijkheid 

 

1. Lancering van een gebruiksvriendelijke website en brochure voor ouders met overzicht 

van aanbod gezinsvoorzieningen (acties 1 en 2)  

 

De lancering van deze website moet prioriteit krijgen. 
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2. Evenwichtig opnamebeleid (actie 3) en afstemming van het opnamebeleid tussen 

voorzieningen (acties 5 en 6) 

 

Voeren van een evenwichtig opnamebeleid en de afstemming tussen 

kinderopvanginitiatieven is een belangrijke doelstelling die blijvende aandacht behoeft. 

Voor de kinderopvang van baby’s en peuters is de oprichting van het lokaal loket 

belangrijk. 

Voor de buitenschoolse opvang moet, gelet op de toenemende druk op de sociale 

functie,  het voeren van een evenwichtig opnamebeleid een voorwaarde worden voor 

het verkrijgen van de VGC-subsidie voor buurtgerichte werking. Bij Kind en Gezin moet 

er, in het kader van de nieuwe regelgeving, op worden aangedrongen dat het opnemen 

van de sociale functie budgetneutraal wordt gemaakt voor voorzieningen. 

 

 

3. Optimaliseren van de doorstroming van kinderen van de voorschoolse opvang naar het 

kleuteronderwijs (actie 7) 

 

Een betere doorstroming van kinderen van kinderopvang naar het kleuteronderwijs is 

een dringende prioriteit. Veel (anderstalige) kinderen uit Nederlandstalige kinderopvang 

vinden geen plaats in een Nederlandstalige school in de buurt. Deze breuk wordt zowel 

door ouders als door voorzieningen als pijnlijk ervaren omwille van een verlies aan 

continuïteit. De Vlaamse Gemeenschap en VGC investeren in voorschoolse opvang, maar 

nadien vallen veel (anderstalige) kinderen uit de boot van het Nederlandstalig onderwijs. 

De overgang is wel een beleidsdoelstelling van de VGC in het kader van kinderopvang en 

Brede School (‘doorgaande lijn’), maar wordt niet voorzien in de sectorale decreten 

inzake basisonderwijs en kinderopvang van baby’s en peuters. De inschrijfregels in het 

basisonderwijs moeten worden aangepast met het oog op de doorstroming. Er wordt 

gevraagd ook binnen de VGC het gesprek hierover opnieuw actief op te nemen met het 

beleidsdomein onderwijs. 

 

 

4. Afstemming naschoolse en buitenschoolse opvang (acties 8 tot en met 10) 

 

Met het oog op de toekomst van IBO’s (cfr. leeftijdsbeperking in visietekst Kind en Gezin 

nieuwe regelgeving) dringt afstemming met de sector onderwijs zich op, zowel 

beleidsmatig (tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC) als op het terrein (tussen 

IBO’s en scholen). Deze afstemming moet passen binnen het ruimere kader van Brede 

School. Ook de afstemming rond vrijetijd en vakantiewerking met de sector cultuur, 

jeugd en sport is prioritair.  

 

 

5. Afstemming actoren opvoedingsondersteuning (acties 11 tot en met 15) 

 

Met het oog op het toekomstige decreet preventieve gezinsondersteuning waarin 

opvoedingsondersteuning wordt opgenomen, is verdere afstemming nodig zowel binnen 

de preventieve gezinsondersteuning als met de andere beleidsdomeinen en sectoren, 
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waaronder kinderopvang. Kruisbestuiving (wederzijdse toeleiding) versterkt alle partijen 

en is vooral van belang voor de zoekende ouder. 

 

 

Strategische doelstelling 2: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en 

behoeftedekkend Nederlandstalig gezinsaanbod 

 

6. Capaciteitsuitbreding en uitbouw nieuwe initiatieven (acties 19, 21, 22 en 23) 

 

Met het oog op de noodzakelijke inhaalbeweging en om gelijke tred te houden met de 

demografische evolutie is verdere capaciteitsuitbreiding van preventieve 

gezinsondersteuning, kinderopvang van baby’s en peuters en buitenschoolse 

kinderopvang (zowel nest- als webfunctie) een belangrijke doelstelling.    

Voor de kinderopvang kan capaciteitsuitbreiding niet los worden gezien van 

capaciteituitbreiding kleuteronderwijs en van Brede School.  

Voor de preventieve gezinsondersteuning is er nood aan onderbouwde informatie 

(kwalitatief en kwantitatief) om te bepalen waar capaciteitsuitbereiding nodig en/of 

nuttig is. 

Investeren in infrastructuur blijft noodzakelijk. Naast capaciteitsuitbreiding moet daarbij 

aandacht gaan naar onderhoud van infrastructuur van bestaande werkingen. Bovendien 

moet ook de inrichting van buitenruimten in aanmerking komen voor subsidiëring. Wat 

de inrichting van openbare ruimte betreft bieden Wijkcontracten mogelijkheden. 

Investeringssubsidies voor zowel nieuwe initiatieven / capaciteitsuitbreidingen als 

bestaande opvangcapaciteit zijn belangrijk. Daarbij zijn “brede projecten” (delen van 

infrastructuur met andere werkingen) een opportuniteit, maar is de afstemming van de 

financiering vanuit verschillende beleidsdomeinen en/of overheden een knelpunt. 

 

 

7. Ondersteuning specifieke werkingen (actie 25 en 26) 

 

Verdere ondersteuning van zowel de buurtgerichte werking van buitenschoolse opvang 

als de consultatiebureaus blijft belangrijk.  

 

 

Strategische doelstelling 3: De VGC ondersteunt de voorzieningen in verdere uitbouw van 

een kwalitatieve werking 

 

8. Aantrekken en opleiden van kindbegeleiders (acties 27 tot en met 31) 

 

Kinderdagverblijven signaleren dat ze geen (geschikt) personeel meer vinden. Daarnaast 

is er grote doorstroming van buitenschoolse naar voorschoolse maar ook van de 

kinderopvang naar het kleuteronderwijs (stijgende vraag naar kinderverzorgers uit 

kleuteronderwijs). 

 

Met het oog op verdere professionalisering en capaciteitsuitbreiding is er behoefte aan 

bijkomende kindbegeleiders en/of pedagogische ondersteuning. Het beroep moet 
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aantrekkelijker worden gemaakt en het opleidings- en tewerkstellingsaanbod moet 

worden uitgebreid en bijgestuurd.  

 

In overleg met het werkveld moet een actieplan worden opgemaakt. Daarbij is nood aan 

overleg met het beleidsdomein onderwijs wat betreft het opleidingsaanbod.   

 

 

9. Vormingsaanbod en taalbeleid (acties 32 tot en met 43) 

 

De continuering, de verdere vernieuwing en de stroomlijning van het aanbod inzake 

vorming en taalondersteuning blijft belangrijk. 

Voor de buitenschoolse kinderopvang is specifieke aandacht nodig voor de 

implementatie van de VGC-visietekst taal, meer bepaald wat het aspect communicatie 

met ouders betreft. 
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Adviesraad Jeugd  

 

Advies goedgekeurd op 23 oktober 2012 

 

 

In haar vergadering van 23 oktober 2012 werd door de jeugdraad een reflectie gehouden 

over Stedenfonds II en de overgang naar Stedenfonds III.  

 

Dit resulteerde in onderstaande globale en sectorspecifieke opmerkingen: 

• de jeugdraad is een groot voorstander van geïntegreerd werken, zowel binnen de 

verschillende bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschapscommissie als tussen en 

met de verschillende overheden actief in het Brussels hoofdstedelijk Gewest; 

 

• de jeugdraad pleit ervoor om te kiezen voor meer experiment en vernieuwing aangepast 

aan de Brusselse grootstedelijke context; 

 

• de jeugdraad vraagt duidelijke keuzes en meer aandacht voor bepaalde wijken. In deze 

wijken dient men eerder te kiezen voor verdieping in plaats van het verhogen van de 

capaciteit. Tegelijk vraag men de (boven)lokale samenwerking te versterken zodat men 

dichter bij de wijken kan werken; 

 

• de jeugdraad vraagt meer aandacht voor fysieke en psychische ruimte voor kinderen en 

jongeren, o.a. door speelweefsel, fuif- en feestruimtes (ook binnen 

gemeenschapscentra), speelruimtes of door het tijdelijk openstellen of gebruik van 

leegstaande panden. De jeugdraad is pleitbezorger van het écht delen en toegankelijk 

maken van alle gemeenschapsinfrastructuur, tegelijk kan dit een belangrijke link zijn met 

de buurt. 

 

 

Meer specifiek geeft de jeugdraad volgende aandachtspunten mee: 

• er dient voldoende geïnvesteerd te worden in ouderwerkingen en rond de algemene 

toegankelijkheid van jeugdinformatie (meertaligheid, analfabetisme,….); 

 

• er dient meer geïnvesteerd te worden in “opvoedingsondersteuning” voor 12-18jarigen 

en het jeugdwerk zou hierbij nauwer betrokken moeten worden. Deze leeftijdscategorie 

heeft eveneens nood aan rustige plekken om te studeren en huiswerk te maken en 

betere schoolinfrastructuur; 

 

• er dient geïnvesteerd te worden in Brede Scholen voor 12+ en binnen het huidig 

schoolsysteem moet men durven experimenteren om jongeren in de straat beter 

aansluiting te laten vinden met het onderwijs;  

 

• Er moet voldoende ingezet worden op 18-30jarigen die, van zodra ze niet meer op school 

zitten en niet verder studeren, vaak uit de boot vallen en in een grijze zone terecht 

komen.  
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• de jeugdraad pleit voor meer toenadering en samenwerking tussen kwetsbare groepen 

en hun leeftijdsgenoten, evenals voldoende aantrekkelijke intergenerationale projecten; 

 

• er dienen meer Nederlandstalige ook niet-competitieve sportmogelijkheden voorzien te 

worden; 

 

• het aanbod van gemeenschapscentra dient zich meer te richten op 

jeugdwerkinitiatieven, tieners en het programma van bepaalde centra dient meer 

buurtgericht te zijn;  

 

• de jeugdraad vraagt voor meer omkadering en ondersteuning na de (verplichte) 

schooltijd om jongeren een betere houvast te geven en de eventuele overgang van 

secundair naar hoger onderwijs te faciliteren; 

 

• de jeugdraad pleit voor het oprichten van een mobiele container met spelmateriaal en 

begeleiding waarmee langs verschillende wijken kan gegaan worden en de oprichting 

van een jeugdinterventieteam. 
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Adviesraad Cultuur 

 

Advies goedgekeurd op 11 januari 2013 

 

 

In het kader van de overgang van Stedenfonds II naar Stedenfonds III werd de Cultuurraad 

van de VGC om advies gevraagd. Op 13 december 2012 en 11 januari 2013 vergaderde de 

Cultuurraad rond dit thema en werd een advies geformuleerd over Stedenfonds III. 

Voorafgaand werden de leden van de Cultuurrraad ingeleid in het onderwerp door de cel 

Stedelijk Beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 

 

1. Participatie  

 

De Adviesraad Cultuur vindt het belangrijk dat in Stedenfonds III participatie een cruciale 

doelstelling wordt.  Participatie in steden is “essentieel om zowel in het gedrag van burgers 

als in het gedrag van bestuurders tot de noodzakelijke samenwerking te komen om 

maatschappelijke problemen aan te pakken en om in te spelen op wat in de samenleving aan 

potentieel groeit.  In de stad komen deze problemen en potenties samen en de stad is 

daarom een interessant platform voor vernieuwende participatiepraktijken. Er zijn 

veelvormige soorten participatie: in vaste en sterk gestructureerde organisaties, in tijdelijke 

verbanden, in ad hoc organisaties, in netwerkverbanden, rond thema’s, scholen, instellingen, 

diensten, plekken, in wijken, in alle maatschappelijke sectoren en op schalen die gaan van de 

buurt, over de wijk, stadsdelen, steden tot de wereld” (citaat Filip De Rynck).   

Deze definitie is breed maar kan ook op maat van cultuur geïmplementeerd worden. 

Participatie is een proces waarin gemeenschap gevormd wordt: mensen geven mee vorm 

aan de samenleving door in interactie te gaan met mekaar. Deze invulling van participatie 

vergt ook dat de overheid (binnen allerlei contexten) bij het tot stand komen van beleid 

ruimte maakt en laat voor deze interactieve processen. 

 

Participatie gaat over een meervoudige invulling van participatiepraktijken, die breder en 

dieper gaat dan de gekende inspraakkanalen en procedures.  Ook in de cultuursector wordt 

een waaier aan mogelijkheden nu onderbenut. De Adviesraad wijst bv. op: 

 

• de invulling van stageplaatsen in de culturele sector, voor jonge mensen kan dit een 

nieuwe wereld openen, zelfs in administratieve of logistieke functies; 

• de creatie van vormingstrajecten voor getalenteerde personen in culturele 

instellingen  om hen de kans te geven betrokkenheid en kennis te ontwikkelen; 

• begeleiding van vrijwilligers in culturele werkingen; 

• prospectie van nieuwe vindplaatsen; 

• verhalen en spelen gebruiken om gemeenschap te maken; 

• meer interdisciplinaire aanpak van actuele uitdagingen. 

 

De Adviesraad meent dat Stedenfonds III vernieuwende participatiepraktijken die bijdragen 

aan duurzaamheid (dus geen ad hoc initiatieven of one shots) op vlak van participatief beleid 
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en participatie van burgers moet stimuleren en ondersteunen. In deze praktijken worden 

participatieprocessen opgezet op maat van de burgers in al hun diversiteit. 

 

2. Fysieke leefbaarheid van de stad  

 

De laatste jaren zien we een toenemende inventiviteit met vaak kleinschalige ingrepen in 

het stedelijke weefsel waarbij kunst en cultuur zich verbinden met  bijvoorbeeld 

ecologie/stadslandbouw/ruileconomie/sociale economie/opleidingen.   

De adviesraad Cultuur vraagt meer beleidsaandacht voor deze initiatieven die vanuit een 

cross-over inzetten op de fysieke leefbaarheid van de stad. Deze verbindingen zorgen voor 

een andersoortige publieksontwikkeling bij gevestigde instellingen (bv. moestuin bij WIELS, 

verticale tuin in GC De Kriekelaar, ruilbeurs in de Beursschouwburg, ateliers van Recyclart…) 

of brengen een nieuwe dynamiek in de wijk (bv. ruilkast in Vorst).  Via deze activiteiten zijn 

er andere ontmoetingen mogelijk die wederzijds begrip en kennis stimuleren en 

herkenbaarheid creëren.  Vanuit deze ontmoeting evolueert het publiek van deelnemen 

naar meer en meer deelhebben aan het socio-culturele proces en/of de artistieke creatie.  

Voorwaardenscheppend optreden van de overheid moet hiervoor aangemoedigd worden.  

De overheid kan inspireren om infrastructuren open te stellen en ook meer multidisciplinair 

aan te wenden.  

 

 

3. Experiment 

 

De Adviesraad Cultuur stelt vast dat  de culturele scène èn de maatschappelijke realiteit in 

Brussel voortdurend evolueert.  De Adviesraad accentueert om binnen Stedenfonds III een 

denk- en regelkader te ontwikkelen dat het positief hanteren van de begrippen  innovatie en 

verandering ondersteunt.  Binnen cultuur is het stimuleren van artistiek onderzoek  daarvoor 

een interessante piste. De aantrekkingskracht van Brussel voor kunstenaars omwille van de 

nog steeds gunstige leefvoorwaarden en de reeds aanwezige densiteit van de artistieke 

scène creëert een voortdurende flow van artistiek werk die uitmondt in nieuwe ervaringen 

en kunstcreaties.  De Adviesraad cultuur adviseert om gebruik te maken van dit potentieel. 

Als experimentele werkingen een kans te krijgen en ook trial en error toegelaten wordt is er 

plaats voor verwondering. Een noodzakelijk uitgangspunt voor de verbeelding die 

verandering mogelijk maakt.  Brussel biedt immers heel verschillende dingen en dit maakt 

andere verkenningen noodzakelijk. Experimenten kunnen zowel een artistieke uitkomst 

betrachten als een socio-culturele.   

 

 

4. Diversiteit en keuzemogelijkheden 

 

De Cultuurraad benadrukt diversiteit en de mogelijkheid om keuzes te maken als positieve 

waarden.  Het hybride, gelaagde karakter van Brussel vraagt een beleidskader dat aan de 

stadsinwoner keuzes aangeeft en hen ook begeleidt in hun (culturele) ontplooiing van 

competenties en interesses.  

Het culturele en vrijetijdsaanbod is geschakeerd en veelvuldig.  Voor de mondige, valide 

inwoner zijn er talrijke kansen om zich te informeren en hij/zij bezit grotendeels de 

capaciteit om goed te kiezen.  Voor mensen in kwetsbare situaties en/of personen die niet 
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bekend zijn met de geijkte conventionele codes van cultuur en vrijetijdsbeleving is het 

beschikbare aanbod vaak een ondoordringbaar woud.  Mensen vertrouwd maken met deze 

codes, hen ontplooiingskansen bieden, op alternatieven wijzen  en waar nodig nieuw 

aanbod zelf creëren of door anderen laten ontwikkelen is van belang voor de leefkwaliteit in 

de stad.   

 

Naast de noodzakelijke aandacht voor jongeren en kansengroepen is het ook dringend om 

de toenemende vergrijzing als een uitdaging op te nemen.  Vandaag zien we dat een beleid 

over vergrijzing voornamelijk binnen zorgvragen ontwikkeld wordt. De culturele impact van 

vergrijzing blijft grotendeels onderbelicht.  Vanuit de vaststelling dat de keuzes van de ouder 

wordende persoon enorm beperkt worden door bv. een gereduceerde mobiliteit of andere 

beperkende evoluties is het gewenst dat het cultureel beleid zich beraadt over deze 

problematiek en oplossingen aanbiedt voor meer kwaliteit en toegankelijkheid van keuzes in 

een vergrijzende samenleving.   

De Vlaamse Gemeenschapscommissie dient hiervoor de nodige initiatieven te nemen en te 

ondersteunen.  

 

 

5. Kennisaccumulatie en kennisdeling 

 

De Adviesraad Cultuur is overtuigd van de noodzaak om kennisverwerving en kennisdeling in 

te schrijven als  doelstelling. Immers de complexe situatie van Brussel vraagt grondige 

reflectie en onderzoek, zodat beleidsbeslissingen van de overheid maar ook binnen de 

Brusselse organisaties op onderbouwde wijze en met doordachte methodes tot stand 

kunnen komen.  De resultaten van het onderzoekswerk kunnen best op een transparante 

manier gedeeld worden met belangstellenden, werkveld, betrokkenen. De stedelijke 

omgeving is bij uitstek een lerende omgeving.  

Er zijn talrijke onderwijsinstellingen, instituten en steunpunten waar interessant onderzoek 

plaatsvindt.  Ook internationaal kan er afgetoetst worden welke visieontwikkeling gaande is 

en wat Brussel uniek maakt of waar er parallellen zijn.   

Zowel de Vlaamse Gemeenschapscommissie als de verschillende netwerken, steunpunten 

binnen Brussel kunnen hiervoor leertrajecten ontwikkelen of infomomenten organiseren.   

 

 

6. Uitwisseling van kennis en expertise 

 

De Adviesraad Cultuur benadrukt de noodzaak om constructief ideeën en goede praktijken 

uit te wisselen en te delen in netwerken en werkingen. Veel informatie en expertise blijft 

verborgen voor betrokkenen of/en geïnteresseerde personen of werkingen. Deze informatie 

verder ontsluiten via publicaties, begeleiding op maat of andere communicatie is gewenst.  

Organisaties moeten nu nog te veel zoeken naar gepaste oplossingen, studies die bestaan 

maar niet terug te vinden zijn of onvoldoende duidelijk ontsloten worden.   De kwaliteit van 

werken binnen een organisatie en voor externen is ermee gebaat dat kennisdeling 

geoptimaliseerd wordt. De overheid kan hierop inzetten via o.m. begeleiding, vorming op 

maat, website, en dialoog met het werkveld. 
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Adviesraad Sport  

 

Advies goedgekeurd op 12 november 2012 

 

 

1. Algemeen 

 

In het kader van de overgang van Stedenfonds II naar Stedenfonds III worden alle VGC-

adviesraden om reflectie en advies gevraagd. Hieronder volgt het advies van de VGC-

Sportraad. De verschillende adviezen zullen hun weerslag vinden in de voorbereidende 

stukken met betrekking tot de nieuwe beleidsovereenkomst. 

 

De Sportraad vond plaats op 12 november 2012 in de kantoren van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie. 

 

Voorafgaand werden de leden van de Sportraad ingeleid in het onderwerp door de cel 

Stedelijk Beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 

 

Daarop werden de aanwezigen leden ingedeeld in twee groepen; elke groep werd bijgestaan 

door twee personen van de VGC-sportdienst. De eerste groep werd geleid door 

ondervoorzitter Tim Cassiers, de tweede groep door Hilde Van Cauwenberghe van de VGC-

sportdienst. 

 

Centraal in het debat stond de vraag welke de grootste uitdagingen zijn in Brussel op vlak 

van beweging en sport, gezien vanuit een stedelijke context. De onderwerpen werden eerst 

per twee besproken, daarna volgde een discussie in elk van beide groepen om dan te 

eindigen met een plenum, waarbij alle voorstellen werden opgelijst. 

 

De oplijsting van de onderwerpen gebeurde rond de volgende drie thema’s: 

• Plezier en beweging 

• Sport en gezondheid 

• Sport en integratie 

 

 

2. Inleiding 

 

Investeren in sport is belangrijk. Niet alleen als bron voor ontspanning maar ook voor de 

bijkomende effecten op maatschappelijk vlak. 

 

In een stedelijke omgeving dient men in te zetten op sport en beweging in functie van 

maatschappelijke integratie, gezondheid en leefbaarheid van de stad. Een kwalitatief en 

duurzaam sportaanbod verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad en zorgt er mee voor dat 

mensen er willen blijven wonen. 
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Sport brengt mensen dichter bij elkaar en zorgt voor een sociale binding over de 

verschillende bevolkingsgroepen heen. Vandaag de dag hoort sport niet alleen thuis op 

sportvelden en in sporthallen, maar ook in de stadswijken en op de schoolpleinen.  Gezien 

zijn maatschappelijke functie en het sociale belang van sport voor de samenleving, vinden 

we het belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd in sport in een stedelijke omgeving. 

Binnen deze context pleit de sportraad dan ook voor extra aandacht voor sport binnen het 

kader van Stedenfonds III. 

 

 

3. Sport in clubverband 

 

Sportclubs zijn nog altijd een belangrijke hoeksteen binnen het sportbeleid en bieden de 

beste garantie om duurzaam en kwalitatief te sporten. Om kwaliteit te kunnen leveren heeft 

de sportclub nood aan een slagkrachtig bestuur, kwaliteitsvolle trainers en een 

kwaliteitsvolle infrastructuur. Bovendien dient er voldoende draagvlak te zijn om aan alle 

onderdelen van de organisatie te kunnen voldoen. Als dit niet zo is wordt de verdere 

uitbouw van de club bemoeilijkt. 

 

Vele Brusselse sportclubs worden vandaag de dag geconfronteerd met een aantal 

problemen.  

De 3 volgende problemen worden door de Sportraad naar voren geschoven: 

 

• Al te vaak komt het bestuur van de club op de schouders van een aantal vrijwilligers 

terecht, terwijl er steeds meer verwacht wordt van de sportclubs. Daarbovenop zien 

we dat het aantal vrijwilligers jaar na jaar afneemt. 

• De Brusselse clubs hebben een gekleurde buitenkant, maar vaak een blanke 

binnenkant. Daarbij vinden bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk de weg naar de 

vrijwilligerswerking binnen het bestuur. Engagement bij de allochtone leden van de 

club blijkt niet evident te zijn. Toch is het noodzakelijk om ook hen warm te maken 

voor een engagement in de sportclub. Daartegenover staat dat de huidige 

bestuurders er niet altijd even makkelijk in slagen om allochtone leden op te nemen 

in het bestuur. Cultuurverschillen bemoeilijken in eerste plaats de communicatie, 

maar ook verwachtingspatronen verschillen. Evenmin is het evident om de vergader- 

en organisatiecultuur van een club te herdenken in functie van de nieuwe 

bestuurleden (bv. wat met de spreekwoordelijke vergadering bij pot en pint?). 

Tegelijk wordt vastgesteld dat bepaalde bevolkingsgroepen de voorkeur geven om te 

sporten binnen de eigen gemeenschap. 

• Het is niet gemakkelijk om gekwalificeerde trainers te vinden. Het potentieel is 

nochtans aanwezig. Veel Brusselse jongeren en werklozen hebben een ambitie of 

droom om trainer te worden. Vandaag de dag kan men daar onvoldoende aan 

tegemoetkomen. Een uitgebreid pakket aan vormingen op het Brusselse 

grondgebied moet voorzien worden, bijv. de opleiding tot voetbalinitiator C.  
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Advies: 

De sportraad pleit voor: 

• Het inzetten op vrijwilligers en vrijwilligerswerking verdient in het gehele VGC-

beleid een grotere aandacht.  

• Specifiek voor sport in relatie tot vrijwilligers(werkingen), is bijstand op maat 

aangewezen: 

1. de vrijwillige bestuurders van de clubs, door het aanreiken van 

bijscholingsactiviteiten, zowel op pedagogisch als op beheersmatig vlak. Een 

belangrijk aandachtspunt hierbij is dat clubs leren omgaan met diversiteit in 

het bestuur en hierin ook begeleid worden zodat er werk gemaakt kan 

worden van voldoende doorstroming naar bestuursfuncties. 

2. Anderzijds voor de trainers van de clubs, met specifiek aandacht voor niet-

autochtone leden. Waarbij voorzien wordt in aangepaste trajecten en 

begeleiding bij het opleiden van kansarme jongeren en werklozen tot 

trainers. 

3. Via het inzetten van professionele clubondersteuners. 

 

• Een kwaliteitslabel voor kwaliteitsvolle clubs: het benadrukken van specifieke 

eigenschappen van de club (omkadering, trainers, Nederlandstalige karakter) kan 

een positieve uitstraling naar de buitenwereld bevorderen. 

 

 

4. Sport als integratie / sociale hefboom 

 

Sport kan een maatschappelijke hefboom zijn dat de integratie van bevolkingsgroepen 

vergemakkelijkt in de maatschappij. Sport is een middel om tal van maatschappelijke 

problemen op een onrechtstreekse manier aan te pakken. Door aan sport te doen komen 

mensen met elkaar in contact, worden ze uit hun sociaal isolement gehaald en bouwen ze 

een eigenwaarde en zelfwaardering op. Op die manier is investeren in sport een investering 

in de samenleving. 

 

Toch wordt vandaag vastgesteld dat niet alle bevolkingsgroepen en alle lagen van de 

bevolking even gemakkelijk de weg vinden naar het sportaanbod in Brussel. Tegelijkertijd 

zien we dat bevolkingsgroepen die wel de weg gevonden hebben vaak sporten in eigen 

competities, verbonden en werkingen. Er moet dus voldoende aandacht zijn om 

doorstroming mogelijk te maken naar een bestaand regulier aanbod. Daarom dienen deze 

bevolkingsgroepen meer en beter geïnformeerd te worden. Men moet extra inspanningen 

doen om hen warm te maken voor de waarde van sport. Opdat men overtuigd kan worden 

van het belang van sport in al zijn facetten.  

 

Advies: 

• Het is noodzakelijk om een link te leggen tussen de welzijnssector, de jeugd- en de 

sportsector. Er is meer samenwerking nodig tussen sportclubs en organisaties die 

zich richten tot kansengroepen, zoals bijvoorbeeld de bijzondere jeugdzorg, … zodat 

de beoogde doelgroepen gemakkelijker in contact komen met het aanbod en kunnen 
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sporten. Dit kan zowel een inclusief aanbod zijn als een extra aanbod. De VGC kan 

hierin zijn rol opnemen door initiatieven te nemen en bruggen te slaan om de 

verschillende sectoren dichter bij elkaar te brengen.  

• Er is begeleiding en professionele ondersteuning nodig van sportclubs die zich 

engageren om moeilijk te bereiken doelgroepen aan te spreken. Dit zowel op vlak 

van knowhow als op vlak van middelen. Om nog beter met de doelgroep om te leren 

gaan dienen de sportclubs meer en beter ondersteund te worden met omkadering 

en vorming. Men dient meer in te zetten op het informeren van de verschillende 

doelgroepen en op de toeleiding van deze doelgroepen. 

• Hierbij is het van belang dat er ingezet wordt op duurzaamheid in plaats van one-

shots na te streven, dit zowel op het vlak van de omkadering als op het vlak van het 

aanbod. 

 

 

5. Sport in (na)schools verband 

 

Reeds verschillende jaren is de wisselwerking tussen school, sportclub en overheid een 

belangrijk aandachtspunt binnen het VGC sportbeleid. Met de komst van de brede scholen 

wint de samenwerking tussen deze partners nog aan belang. Zeker op vlak van beweging is 

het belangrijk dat kinderen na school nog bijkomend aan sport kunnen doen. 

Hierbij wil de Sportraad opmerken dat er ook tijdens schooluren voldoende aandacht moet 

zijn voor een goed en kwaliteitsvol sportaanbod. Indien scholen niet in staat zijn om hieraan 

te voldoen wegens infrastructurele en andere moeilijkheden, gaan ouders meer beroep 

doen op clubs om de basis aan te leren (bvb. zwemmen). Deze kunnen echter niet altijd de 

nodige capaciteit bieden. Bovendien treedt er dan vaak sociale segregatie op, omdat het 

voor bepaalde doelgroepen moeilijker valt om deze stap te zetten. 

 

Voor de sportclubs is het contact met de scholen een belangrijke meerwaarde omdat de 

doelgroep waarop men mikt rechtstreeks aanwezig is. Dat gaat zowel op voor de reguliere 

doelgroep als voor moeilijker te bereiken groepen zoals kansarmen en kinderen met een 

functiebeperking. 

 

Een belangrijk knelpunt daarbij is het tijdstip waarop de vrijwilliger van de sportclub zich 

dient vrij te maken voor de naschoolse lessen. Dit komt vaak niet overeen met de periode 

waarbinnen zij normaal gezien beschikbaar zijn. De opvang na school situeert zich rond 

15u30, terwijl de meeste vrijwilligers zich pas kunnen vrijmaken na 18u. De overheid zou 

deze lacune kunnen opvangen door het inzetten van professionele krachten. 

 

De VGC dient hierin zijn rol als bemiddelaar, aanbrenger, financier en communicator ten 

volle te spelen. Belangrijk is wel dat de aanzet en opdracht vanuit de sportclubs zelf komt. 

Op die manier kan de ingezette professional een meerwaarde betekenen voor de club, 

omdat de kans op instroom en een betere binding met de club vergroot. Wat leidt tot een 

duurzamer resultaat. 
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Advies: 

• Zorgen voor een zekere afstemming tussen het aanbod aan (na)schoolse sport en de 

aanwezige sportclubs in de buurt. 

• Met het Stedenfonds kan ingezet worden op professionelen die de brug vormen 

tussen het naschoolse aanbod en de sportclub. Mogelijke combinatiejobs zijn 

clubondersteuner-lesgever, clubondersteuner-trainer, clubondersteuner-

sportleraar,… 

• Het inzetten van de VGC-pool van sportlesgevers bij de begeleiding, kan een aanzet 

zijn, maar is nog ontoereikend. Een bijkomende versterking van de VGC-pool kan met 

geld van het Stedenfonds gebeuren. Bij de versterking van de sportlesgeverspool 

dient men oog te hebben voor diverse profielen; ook mensen uit de onderwijs- en 

welzijnssector kunnen aangezocht worden en er deel van uitmaken, na het behalen 

van de nodige (sport)kwalificaties  

• In functie van het behalen van de eindtermen op sport tijdens de schooluren moet 

de sector onderwijs zijn verantwoordelijkheid opnemen (vb. zwemmen). 

• Het g-aanbod moet meer bekend gemaakt worden. De school kan hierin een 

belangrijke rol spelen naar de ouders toe. 

 

 

6. Infrastructuur 

 

Infrastructuur is van primordiaal belang als je kwalitatief wil sporten. Het is een 

basisvoorwaarde om op een verantwoorde en duurzame manier aan sport te doen. 

 

Hieromtrent zijn in Brussel nog een aantal problemen. Eerst en vooral is er te weinig 

infrastructuur aanwezig. Dit geldt zowel voor de grootschalige als de kleinschalige 

infrastructuur. Zo is er grote nood aan multifunctionele sportcomplexen waar mensen 

elkaar kunnen ontmoeten om aan sport te doen, bijvoorbeeld een Bloso-centrum. 

Daarnaast blijft ook de vraag naar sporthallen en kleinere infrastructuur, zoals Agoraspaces, 

groot. Een bijkomend probleem is dat de aanwezige infrastructuur vaak ondoordacht 

ontwikkeld is, of te weinig efficiënt wordt gebruikt. Verschillende instellingen en scholen 

beschikken bijvoorbeeld over een sporthal en/of zwembad, die om verschillende redenen 

echter nog te weinig of niet gebruikt worden. 

De VGC moet haar rol als onderhandelaar blijven spelen bij het ter beschikking stellen van 

sportinfrastructuur door eigenaars van infrastructuur zoals gemeenten, privé-eigenaars, 

scholen en universiteiten. 

 

Advies: 

• Het inefficiënte gebruik van de aanwezige infrastructuur kan aangepakt worden door 

het inzetten van extra personeel. Zo zou er geïnvesteerd kunnen worden in 

zaalwachters. 

• De scholen dienen aangespoord te worden om hun infrastructuur open te stellen 

voor sportclubs, door het toekennen van kleinschalige investeringssubsidies. 
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• Blijvende investeringen in bijkomende infrastructuur is noodzakelijk. 

Investeringssubsidies dienen toegekend te worden voor het aangaan van grotere 

infrastructuurwerken. 

• De VGC moet oog hebben om anderen overheden – het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest en Vlaanderen – aan te sporen om aandacht te hebben voor 

sportinfrastructuur. Er mag niet ondoordacht tewerk gegaan worden. Samenwerking 

en onderlinge afspraken zijn noodzakelijk. Zowel bij de aanleg van nieuw 

infrastructuur als bij het gebruik van de bestaande 

• Blijvende investeringen in kleine wijkgerichte infrastructuur zoals Agoraspace (i.e. 

outdoor multi-sport terreinen), kleinere sporthallen en sportinfrastructuur van 

scholen zijn nodig.  



 

 194 

Adviesraad Onderwijs en Vorming 

 

Advies goedgekeurd op 2 oktober 2012 

 

 

1. Laaggeschooldheid en kansarmoede 

 

Er is te veel ongekwalificeerde uitstroom. Er moeten concrete maatregelen komen om 

laaggeschooldheid en kansarmoede in te dijken. Meer mensen moeten een secundair 

diploma, attest of certificaat behalen. Er moet ook sterker worden ingezet op verschillende 

vormen van volwassenenonderwijs: flexibele leertrajecten waarin werk en studie 

gecombineerd kunnen worden en tweedekansonderwijs. Verder is er meer nood aan 

studiekeuzebegeleiding (vindplaatsgericht: op die plaatsen waar dit het meest nodig is), aan 

studiebegeleiding en aan een permanentere vorm van taalondersteuning.  

Samen met het reguliere volwassenenonderwijs moeten lopende projecten als werk-en 

opleidingsprojecten zeker worden verder gezet.  

 

Verder moet men preventief werken door ongekwalificeerde uitstroom al in het secundair 

onderwijs te vermijden. Het verdient bovendien aanbeveling om ook in het secundair 

onderwijs flexibele leertrajecten mogelijk te maken. Aangezien er reeds goede resultaten 

zijn met de leertijd en met  het deeltijds beroeps secundair onderwijs moet hier blijvend op 

worden ingezet. De ondersteuning van de leertijd en van het deeltijds beroeps secundair 

onderwijs zou sterker moeten focussen op de uitrusting van deze scholen en op 

investeringen en eventueel op de organisatie van nieuwe opleidingen.  

 

Speerpunten voor het toekomstig beleid zijn: 

• blijvend inzetten op de ongekwalificeerde uitstroom 

• alternatieven bedenken voor het reguliere onderwijs in het secundair onderwijs, bijv. 

flexibele leertrajecten 

• blijvend en sterker inzetten op de verschillende vormen van volwassenenonderwijs: 

flexibele leertrajecten en tweedekansonderwijs  

 

 

2. Vergroening 

 

Er moet meer nadruk worden gelegd op kinderen en jongeren. Voldoende voorzieningen, 

opvang en begeleiding voor deze doelgroep  zijn onontbeerlijk. Samenwerking over de 

beleidsdomeinen (cfr. infra) heen is in dit kader essentieel: het kind/de jongere moet 

centraal staan in het hele beleid. Voor een inspirerend voorbeeld van dergelijk 

domeinoverschrijdend beleid verwijzen wij naar lopende school- en welzijnsprojecten in 

Rotterdam. 

 

De discrepantie tussen school en gezin is vaak te groot. Scholen zijn niet voldoende op de 

hoogte van de thuissituatie van de kinderen. Met name agressie vormt vaak een probleem.  
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De link tussen onderwijs en opvoeden moet versterkt worden door op verschillende 

domeinen tegelijk te ageren. In de voorschoolse sector moet voldoende aandacht zijn voor 

de gezinssituatie van het kind en voor de overgang naar de school. Wanneer ouders vragen 

hebben rond opvoeden en rond onderwijs, moeten ze terecht kunnen bij 

opvoedingsondersteuning. Brede School kan een middel zijn om aan deze doelstellingen te 

werken op basis van evenwaardige partnerschappen. Opvoedingsondersteuning past 

bijvoorbeeld binnen het Brede Schoolverhaal, maar ook een instantie rond 

studiekeuzebegeleiding (samenwerking onderwijs – CLB) voor zowel jongeren (+12j) die naar 

het secundair onderwijs gaan als voor jongeren tussen 16 en 25 jaar kan functioneel zijn in 

die ondersteuning. Ook het continu (i.p.v. occasioneel) werken op zowel schoolniveau als op 

thuisniveau kan een deel van het antwoord zijn voor deze kwestie. In Gent doet men 

daartoe bijvoorbeeld een beroep op ‘brugfiguren’. Die moeten niet de taak van de school 

overnemen, maar wel school en welzijn/opvoeding samenbrengen, zodat er een duidelijke 

band is tussen school – gezin – maatschappij. In Genk werkt men op het thuisniveau door in 

de voorschoolse opvang in te zetten op leefprojecten.  

 

Speerpunten voor toekomstig beleid zijn: 

• prioritair: uitbouw van meer voorzieningen!  

• de koppeling school – gezin – maatschappij versterken 

• Brede School als middel voor samenwerking 

 

 

3. Verkleuring 

 

Mensen die in Brussel werken zouden opgeleid moeten worden om te kunnen inspelen op 

de verkleuring van Brussel.  

 

De diversiteit van Brussel moet weerspiegeld worden in het lerarenbestand. Er is voldoende 

instroom van doelgroepstudenten in de lerarenopleiding, maar niet voldoende uitstroom. 

Studenten beginnen zeer gemotiveerd aan de opleiding, maar kunnen deze vaak niet 

afmaken. Er is dan ook nood aan meer ondersteuning in het hoger onderwijs om de tekorten 

van taalzwakke studenten op te vangen. Het Huis van het Nederlands voorziet momenteel in 

deze ondersteuning, maar die wordt in de toekomst afgebouwd. In plaats van deze 

ondersteuning te verminderen, zou ze moeten worden uitgebreid en versterkt.  

 

Ook belangrijk in verband met de diversiteit van de Brusselse bevolking is de mogelijkheid 

om buitenlandse diploma’s gelijk te schakelen. Dit is een procedure die nu heel wat 

voorbereiding en papierwerk vereist. Een dienst die ondersteuning biedt bij dit 

administratieve werk en waar mensen terecht kunnen met vragen, is dan ook noodzakelijk.  

 

Speerpunten voor toekomstig beleid: 

• meer diversiteit in het lerarenbestand 

• meer inzetten op taalondersteuning (door het Huis van het Nederlands) om de 

doorstroom in de lerarenopleiding te garanderen 

• ondersteuning bij diplomagelijkschakeling 
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4. Samenwerking 

 

Transversaliteit op basis van evenwaardigheid is op verschillende vlakken en niveaus 

noodzakelijk. Zowel intern – binnen de VGC – als extern – zowel met andere overheden als 

met het werkveld – moeten slimme verbindingen gemaakt worden.  

 

Binnen de VGC moeten beleidsdomeinen meer transversaal werken. Onder andere in het 

kader van de koppeling school-gezin is het noodzakelijk dat onderwijs en welzijn meer 

overleggen en samenwerken.  

Niet enkel de beleidsdomeinen, maar ook het werkveld moet met andere sectoren 

samenwerken. In Vlaanderen zijn er bijvoorbeeld projecten waarin de beleidsdomeinen en 

de sectoren werk, armoede en welzijn samenwerken. Vanuit een meervoudig perspectief 

kunnen mensen breder en beter ondersteund worden. Ook in Brussel zou men zulke 

projecten moeten uitwerken. 

 

De VGC moet meer coproducties aangaan met VDAB en Actiris. Het is van belang dat iedere 

partner hierbij zijn expertise kan benutten.  

 

Er dienen dringend slimme verbindingen aangegaan te worden tussen bestuursorganen en 

overheden onderling. Aangezien in één wijk verschillende instanties bevoegdheden hebben, 

is het belangrijk dat deze instanties samen aan een coherent plan werken. Het kan 

bijvoorbeeld niet dat er een bouwproject op poten wordt gezet, maar dat in dit project 

behalve woningen geen voorzieningen zoals scholen, kinderopvang, 

opvoedingsondersteuning voorzien worden. Veel van deze voorzieningen zijn gevestigd in 

het centrum van Brussel, maar er wonen veel mensen (ook kansarmen) in wijken rond het 

centrum waar zij geen gebruik kunnen maken van deze faciliteiten. Om dit te verhelpen is er 

een actieve inbreng van de bewoners en het werkveld nodig alsook een actieve 

samenwerking met het gewest en met de gemeenten. 

 

Speerpunten voor toekomstig beleid: 

• slimme verbindingen en coproducties binnen de VGC, met het Brussels hoofdstedelijk 

gewest (in het kader van stadsontwikkeling) en met het werkveld 
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Werkgroep Opleiding tot Werk  

 

Advies goedgekeurd op 17 januari 2013 

 

 

1. Jongeren  

 

Het thema jongeren en werkloosheid moet sterker aan bod komen. Het gaat er niet enkel om dat er 

een aanbod voor werkloze jongeren wordt opgezet, maar ook en vooral hoe we deze jongeren 

kunnen bereiken en hoe we hen zo ver krijgen dat ze deelnemen. In dit kader wordt opgemerkt dat 

jongens gemakkelijker te vinden zijn dan meisjes. Wanneer je deze jongeren bereikt, is het 

noodzakelijk om hen ook een perspectief te kunnen geven, met andere woorden, dat je hen ook 

effectief werk kan aanbieden wanneer zij hun opleiding tot werk afgerond hebben. Deze jongeren 

werken naar een doel. Wanneer dit uiteindelijk in het water valt, is het daarna nog moeilijker om hen 

opnieuw te bereiken en aansluiting te laten vinden.  

Er zijn weinig organisaties (vb. Art to work) die jongeren bereiken om in een werkervaringsproject in 

te stappen, het merendeel van de deelnemers in werkervaringscontracten zijn 30+ers. De werkgroep 

stelt zich de vraag wat hiervan de oorzaken zijn. Komt dit door de statuten waaraan men moet 

voldoen om aan een werkervaringsproject deel te nemen? Zijn de sectoren waarbinnen men een 

opleiding kan volgen niet aantrekkelijk genoeg? Gaan jongeren pas later op zoek naar werk? De 

leden van de werkgroep zouden hier graag een beter zicht op hebben zodat ze remediërend kunnen 

werken. Voor jongeren is er mogelijk een andere aanpak nodig, één waarin er meer tijd en ruimte is 

en een toekomstperspectief. De uitdaging is om de jongeren eerst te overtuigen om in een traject te 

stappen en hen dan in dit traject te houden en het traject zinvol en resultaatgericht te maken.  

 

Om bovenstaand doel te bereiken adviseert men om tegelijk en aansluitend op meerdere pistes te 

werken. De werkgevers moeten betrokken en gesensibiliseerd worden. En er moet worden verder 

gewerkt op de uitstroombegeleiding, o.a. door VDAB en Actiris. Al in het traject dat de jongere aflegt 

kan samengewerkt worden. Door duaal te werken kan een jongere bijvoorbeeld tegelijkertijd 

modules volgen bij een onderwijspartner, bij de VDAB of bij opleidingspartners en bij een bedrijf. 

Door deze samenwerking op verschillende niveaus bekomt men een traject dat een geheel vormt. Er 

wordt gedacht vanuit de klant, i.e. de jongere. Knelpuntberoepen zou men vanuit verschillende 

hoeken moeten bekijken en zo een duaal traject uitwerken. We denken dan aan het 

leerplichtonderwijs, het volwassenenonderwijs, beroepsopleidingen voor volwassenen, maar ook 

bedrijven, de VDAB, …  

Om werkgevers te betrekken moeten we versnippering vermijden. De expertise en de krachten 

moeten gebundeld worden en zo tot een kwaliteitslabel worden waarin werkgevers geloven.  

 

Er moet hoedanook voldoende ruimte zijn voor experiment in het toeleiden naar werk en in het 

betrekken van werkgevers. Ook kan er aansluiting worden gezocht met andere experimenten vb. 

‘jongerenlabo’ van Actiris, of met initiatieven die werken rond ongekwalificeerde uitstroom, voor een 

warme overdracht van ongekwalificeerde schoolverlaters naar een gepast vervolgtraject. 

 

 

2. Slimme verbindingen 

 

Er is te weinig kinderopvang. Daardoor kunnen bepaalde mensen die aan een werkervaringsproject 

deelnamen niet gaan werken. In die zin is het van belang naar het geheel te kijken en verbindingen 

tussen Opleiding tot werk en Welzijn te maken. 
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Een gezamenlijke trajectbegeleiding van individuen vanuit verschillende domeinen kan hiertoe nuttig 

zijn (cfr. het experiment WAW, Werk-Armoede-Welzijn). Ook zouden ervaringsdeskundigen mee in 

het werkveld Opleiding tot werk geïntegreerd moeten worden.  

 

Er moeten incentives gegeven worden om slimme verbindingen te maken. Projecten zouden 

financiering uit verschillende kanalen moeten ontvangen (klaverbladfinanciering). En ook 

samenwerkingen moeten bevorderd worden. Er zou bijvoorbeeld een verbindingstoets ontwikkeld 

kunnen worden of projecten waarin wordt samengewerkt zouden voorrang kunnen krijgen. Verder 

zou de nieuwe beleidsovereenkomst van het Stedenfonds ook bij andere overheden en instanties 

(BHG en Cofof) afgetoetst kunnen worden, om alle beleidsinspanningen maximaal te laten renderen. 

 

Slimme verbindingen door het werkveld of de overheid moeten positief beloond worden.  

 

 

3. Knelpuntberoepen en het imago van Brusselse werkkrachten  

 

De bouw is een knelpuntberoep in Brussel waarvoor mensen uit heel België worden aangeworven. 

Een verklaring hiervoor kan zijn dat er een soort angst heerst voor werkkrachten uit Brussel. 

Werkgevers nemen soms eerder iemand aan uit een VDAB-opleiding uit Vlaanderen dan iemand die 

dezelfde opleiding in Brussel heeft gevolgd. Er is veel potentieel in Brussel dat ongebruikt blijft. Het 

benutten van dit potentieel kan deels een oplossing voor de knelpuntberoepen zijn.  

 

Er wordt geopperd om meer te investeren in jobhunting: het verkopen van Brusselse 

beroepskrachten bij verschillende bedrijven. Vaak zijn deze beroepskrachten laaggeschoold en vormt 

de taal een barrière, maar zijn zij technisch wel zeer sterk. Zij hebben een duwtje nodig, iemand die 

een werkgever overtuigt van hun capaciteiten, die hem wijst op de voordelen (bijv. financieel) die 

gepaard gaan met het aannemen van dit profiel mensen. De werkgever moet ook kunnen zien dat de 

potentiële werknemer het beroep technisch aankan. De taal komt dan later wel.  

 

Parallel hiermee moeten we Brussel aantrekkelijk maken voor bepaalde beroepsgroepen (politie, 

leerkracht, postbode). We moeten Brussel ook aantrekkelijk maken voor de studenten die hier 

studeren zodat zij in Brussel blijven wonen en werken.  

 

 

4. Sectoren om op in te zetten 

 

Sectoren waarin werkervaringsprojecten zinvol zijn  

• De zorgsector blijft een knelpunt.  

• De bouw blijft een knelpunt.  

• De transportsector (MIVB, sociaal vervoer, NMBS, De Lijn, Tec, …) 

• Administratieve profielen: Het probleem hierbij is dat werkgevers meestal een hoog niveau 

vragen (3
de

 en 4
de

 taal). Dit is niet realiseerbaar met laaggeschoolden.  

• Boekhouder: Hier kan gestart worden met een opleiding tot en een functie als hulpboekhouder 

van waaruit de deelnemer verder kan stromen naar boekhouder.  

• ICT en programmatie.  

• Veiligheidsberoepen: Een traject kan mensen voorbereiden op de test waarvoor ze moeten 

slagen om als security in bepaalde bedrijven te worden aangenomen.  

• Taxi-chauffeurs 

• Kinderopvang en dus kinderverzorg(st)ers 
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• In verband met de horeca-opleidingen wordt opgemerkt dat de druk in de reguliere horeca veel 

hoger ligt dan in de werkervaringsprojecten. Misschien is het uitwisselen met andere horeca-

projecten hier een deel van de oplossing. Aan de andere kant is het misschien niet zo’n best idee 

om deelnemers van werkervaringsprojecten door te sturen naar de horeca omdat ze in deze 

sector vaak te maken krijgen met moeilijke uren, een hoge werkdruk, zwartwerk, …  

 

 

5. Andere aanbevelingen zijn 

 

• verder inzetten op taalondersteuning (cfr. Stedenfonds II) 

• meer evenwicht in subsidie en gevraagde output 

• de planlast reduceren, zeker voor tewerkstellingsinitiatieven vermits die onder diverse 

overheden vallen 

• een goed evenwicht in de investering in mensen/projecten versus gebouwen 

• nog meer beroep doen op de dienstverlening van sociale economie-initiatieven, vb. via sociale 

clausules  
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