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VOORWOORD
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Namens de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) stel ik u graag dit aanbevelingsrapport voor.
Een rapport boordevol feiten, analyses en aanbevelingen voor de volgende bestuursperiode: 2019-2024. Traditiegetrouw bezorgt
de VGC-administratie een rapport aan de politiek verantwoordelijken die het mandaat van de kiezer kregen om het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de VGC te besturen. Om de band met de Vlaamse Gemeenschap te versterken, bezorgen we dit
rapport ook aan de Brusselse verkozenen in het Vlaams Parlement.
De VGC wil zich voor Brussel inzetten binnen een geïntegreerd stadsproject, een project van samenwerking en van
complementariteit tussen burgers, middenveld en overheden. ‘Samen voor Brussel’ is de baseline waarmee we het 30-jarige
bestaan van de VGC vieren, het is ook de titel van ons aanbevelingsrapport.
Als we terugblikken op dat belangrijke jaar (1989) waarin de Brusselse instellingen werden opgericht, stellen we vast dat
Brussel, 30 jaar later, voor nieuwe uitdagingen staat. Brussel is in veel opzichten een nieuwe stad, die blijft groeien en
die verbonden is met de rest van de wereld. In Brussel komen de grote maatschappelijke uitdagingen samen waar onze
samenleving voor staat. Maar in Brussel liggen ook de oplossingen voor heel wat van die toekomstige uitdagingen. Brussel
dwingt de VGC om Vernieuwend, Gedurfd en Creatief te zijn: wij moeten ons als overheid flexibel en dynamisch opstellen in
de veranderende grootstad.
Als administratie willen wij meewerken aan een stad die kansen biedt aan de Brusselaars. Dat doen we met kwaliteitsvol
onderwijs en goede zorgvoorzieningen, en door verder te werken aan een stad waar iedereen de vrijheid en de mogelijkheid
heeft om cultuur te beleven en om te sporten. De VGC is actief op die domeinen waar de toekomst van de Brusselaars
gemaakt wordt, waar zorg voor Brusselaars centraal staat en waar ruimte gecreëerd wordt voor ideeën en ontmoeting.
We willen de Brusselaars ook in de toekomst de nodige kwaliteitsvolle ‘N’-diensten blijven aanbieden.
Wat vindt u in dit aanbevelingsrapport?
De voorafgaande ‘omgevingsanalyse’ kadert onze aanbevelingen in dit rapport, want beleid zonder kennis van de omgeving is
onmogelijk. Daarna komen de aanbevelingen rond het ‘algemeen en transversaal beleid’ van de VGC aan bod: een strategisch
meerjarenplan, inspraak en participatie, stedelijk beleid, integratie en inburgering, armoedebestrijding, taalbeleid, brede
opvang … Vervolgens presenteren we de aanbevelingen per beleidsdomein: onderwijs, vorming, cultuur, jeugd, sport, welzijn,
gezondheid en gezin. Tot slot geven we aanbevelingen over de randvoorwaarden voor het inhoudelijke beleid: communicatie
en ICT, gebouwen en patrimonium, financiën en begroting en het personeelsbeleid van de VGC.
Als VGC-administratie zijn we fier dat we in deze boeiende grootstedelijke context mogen werken, en dat we met onze vele
enthousiaste en deskundige medewerkers beschikken over een goede terreinkennis, knowhow en een groot hart voor Brussel
en de Brusselaars.
Namens onze administratie wens ik u veel succes de komende jaren in de uitoefening van uw mandaat als Brusselse of
Vlaamse beleidsverantwoordelijke. Ik hoop dat dit aanbevelingsrapport inspiratie kan bieden bij de ontwikkeling van het
nieuwe bestuursakkoord voor de VGC 2019-2024.
Samen voor Brussel.

Eric Verrept
Leidend ambtenaar VGC
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1.1. | BESTUURLIJKE OMGEVING
Op het Brusselse grondgebied zijn veel overheden actief: drie gemeenschapscommissies, een gewest, twee gemeenschappen,
de federale overheid, negentien gemeentebesturen en ten slotte supranationale en internationale instellingen.
Vlaamse Gemeenschapscommissie: VGC
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de
unicommunautaire Nederlandstalige instellingen. Sinds 1 januari 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de
Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die op het Brusselse grondgebied
liggen.
De VGC put haar bevoegdheden rechtstreeks uit de Belgische Grondwet en uit de Brusselwet (de bijzondere wet van 12 januari
1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen). Zij is in Brussel als inrichtende macht bevoegd voor culturele, onderwijs- en
persoonsgebonden (welzijn en gezondheid) aangelegenheden.
De bevoegdheid van de VGC geldt alleen ten aanzien van de unicommunautaire Nederlandstalige instellingen. Dat zijn
instellingen die wegens hun organisatie (voor de persoonsgebonden aangelegenheden) of activiteiten (voor de culturele
aangelegenheden en het onderwijs) uitsluitend tot de Nederlandstalige gemeenschap behoren. De VGC is niet bevoegd om op
te treden ten aanzien van personen.
Sinds 1 januari 1995 treedt de VGC ook op als inrichtende macht van de Nederlandstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen
van de voormalige provincie Brabant die op het Brusselse grondgebied liggen. Sinds 1 september 2013 maakt Elishout-COOVI
deel uit van het Gemeenschapsonderwijs. In een aantal decreten van de Vlaamse Gemeenschap krijgt de VGC expliciete en
concrete opdrachten. Op die manier vervult de VGC soms de rol van ‘plaatsvervangend’ gemeente- of provinciebestuur. De VGC
treedt ook aanvullend op bij het beleid van de Vlaamse Gemeenschap.
In de Belgische staatsstructuur heeft de VGC een unieke positie. Om de bijzondere aard van de VGC te benoemen, wordt soms
de term ‘sui generis’ gebruikt.
De politieke organen van de VGC zijn institutioneel verbonden met die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Raad van
de VGC is het beraadslagende orgaan en bestaat uit de zeventien Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement.
Het College van de VGC is het uitvoerende orgaan en bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige
staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het College beslist bij consensus. Het Brusselse lid van de
Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. Het College voert zijn beleid uit via
collegebesluiten en collegelidbesluiten.
De administratie van de VGC ondersteunt het College bij het uittekenen van het beleid. Ze heeft een drievoudige taak: ze
bereidt het beleid voor, voert het uit en evalueert het. De Vlaamse Gemeenschap treedt op als toezichthoudende overheid
ten aanzien van de VGC. Het algemeen en bijzonder administratief toezicht gebeuren volgens het decreet van 5 juli 1989 tot
organisatie van het toezicht op de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De voorbije bestuursperiodes werd de wettelijke opdracht van de VGC inhoudelijk vertaald in een missie die als volgt luidt:

“De Vlaamse Gemeenschapscommissie vormt de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft
de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanuit haar institutionele positionering vorm aan bevoegdheden betreffende
cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. Daarom
ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van
haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde doelgroepen nieuwe kansen bieden.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie is assertief, open en zelfverzekerd. Ze is duidelijk aanwezig in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en bouwt de stad mee uit. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk
geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op.”
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Franse Gemeenschapscommissie: COCOF
De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden ten aanzien van de
unicommunautaire Franstalige instellingen. Sinds 1 januari 1995 treedt de Franse Gemeenschapscommissie ook op als
inrichtende macht van de Franstalige onderwijs- en welzijnsinstellingen van de voormalige provincie Brabant die op het
Brusselse grondgebied liggen. Daarnaast heeft de Franse Gemeenschapscommissie een decreetgevende bevoegdheid voor de
domeinen die de Franse Gemeenschap op 1 januari 1994 aan haar heeft overgedragen.
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie: GGC
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) is bevoegd om als inrichtende macht op te treden voor de
gemeenschapsaangelegenheden van gemeenschappelijk (Nederlandstalig en Franstalig) belang. Ook is de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie bevoegd om in persoonsgebonden aangelegenheden ordonnanties uit te vaardigen ten aanzien van
de individuele Brusselaars en van de instellingen die wegens hun organisatie niet uitsluitend behoren tot één gemeenschap (de
zogenaamde bipersoonsgebonden aangelegenheden). Als gevolg van de zesde staatshervorming neemt de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie bevoegdheden over van het federale niveau. Die gaan onder andere over gezinsbijslagen.
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefent dezelfde gewestelijke bevoegdheden uit als het Vlaams en het Waals Gewest.
Daarnaast neemt het ook alle bevoegdheden over van de voormalige agglomeratie Brussel-Hoofdstad en de bevoegdheden
over gewestaangelegenheden van de voormalige provincie Brabant. De zesde staatshervorming geeft het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest ook de bevoegdheid over de ‘biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang’.
Vlaamse en Franse Gemeenschap
De Vlaamse en de Franse Gemeenschap hebben ook bevoegdheden in Brussel, maar alleen over de unicommunautaire
instellingen. Dat zijn instellingen (géén personen) die door hun organisatie (voor de persoonsgebonden aangelegenheden) of
activiteiten (voor de culturele aangelegenheden en het onderwijs) uitsluitend tot één gemeenschap behoren.
Federale overheid
De federale overheid is bevoegd voor de federale culturele instellingen op het Brusselse grondgebied, voor de bionderwijsaangelegenheden en voor de regels voor cultuur en onderwijs ten aanzien van de individuele Brusselaars.
Negentien gemeentebesturen
Verder zijn er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest negentien gemeenten die autonoom hun
gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen.
Supranationale en internationale instellingen
Brussel is tot slot de zetel van de NAVO en de Europese Commissie, en ook het Europees Parlement vergadert er regelmatig.

1.2. | OMGEVINGSANALYSE: SOCIAAL-DEMOGRAFISCH EN SOCIAAL-ECONOMISCH
Sociaal-demografische analyse
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telde op 1 januari 2018 officieel 1.198.726 inwoners (BISA - Brussels Instituut voor Statistiek
en Analyse, 2019). Dat cijfer houdt echter geen rekening met een aantal feitelijke inwoners van het Gewest. Op 1 januari 2018
verbleven er in Brussel 7.140 personen die zijn ingeschreven in het wachtregister. Het wachtregister bevat uitsluitend gegevens
van kandidaat-vluchtelingen die niet in het officiële bevolkingsregister zijn ingeschreven. Ook personen met een diplomatiek
statuut vallen buiten het officiële register. Het Gewest telde in 2018 5.569 inwoners met een diplomatiek statuut, samen met
hun gezinsleden goed voor 13.272 inwoners (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018). Een
telling van de bevolkingsregisters (het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister – maar niet het wachtregister) op 26
januari 2019, geeft aan dat op dat ogenblik de Brusselse bevolking 1.200.322 hoofden telde (FOD Binnenlandse Zaken, 2019).
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Nooit eerder was het Gewest zo dichtbevolkt als vandaag. De bevolkingsdichtheid bedroeg in 2018 ongeveer 7.428 personen
per km2 (ter vergelijking: in datzelfde jaar telde de Stad Antwerpen op het hele grondgebied 2.568 personen per km2 Stad Antwerpen, 2019). De Brusselse officiële bevolking is ongelijk verdeeld over de gemeenten en hun wijken. De meeste
gemeenten in de kanaalzone (Sint-Joost-ten-Node, Sint-Gillis, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek) kennen
een bevolkingsdichtheid van meer dan 15.000 inwoners per km2. In de zuidoostelijke gemeenten Sint-Pieters-Woluwe,
Watermaal-Bosvoorde, Ukkel en Oudergem wonen daarentegen minder dan 5.000 inwoners per km2 (BISA, 2019). De Brusselse
wijken weerspiegelen datzelfde geografische patroon fijnmaziger: rond de vijfhoek, en in en om de kanaalzone is de
bevolkingsdichtheid hoog. In gemeenten als Sint-Gillis, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek zijn wijken te vinden met meer dan
25.000 inwoners per km2 (BISA, 2019). Een studie van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA, 2018e) wijst uit
dat de sterkste groeicijfers (meer dan 2,5% jaarlijkse bevolkingsgroei) tussen 2010 en 2015, terug te vinden zijn in sommige
wijken van de vijfhoek, in de Europawijk en in sommige wijken van de kanaalbuurt. Het gaat dus over een bevolkingsexplosie
in de wijken die al dichtbevolkt zijn. De wijken met een sterke groei (tussen 1,5% en 2,5% jaarlijkse bevolkingsgroei) liggen ten
westen van het kanaal, in de vermelde gemeenten met hoge bevolkingsdichtheid. Over de periode 2000-2015 zijn die groeiende
wijken (vijfhoek, Europawijk en kanaalwijken) goed voor 38% van de absolute groei in bevolkingsaantal van het Gewest (BISA,
2019d).
De toekomstverwachtingen tonen een verder groeiende bevolking. Volgens de bevolkingsprojecties 2018-2070 van het Federaal
Planbureau (2018) zou de Brusselse bevolking tussen 2018 en 2024 toenemen tot 1.233.240 inwoners. Dat is een te verwachten
bevolkingstoename met 34.514 inwoners over 5 jaar die zich momenteel voltrekt. De demografische druk in het Gewest zal zich
voortzetten.
Brussel is met andere woorden een gewest met een grootstedelijke bevolkingsdynamiek die aan de basis ligt van een
bevolkingsexplosie in het voorbije decennium. De verklaring ligt in twee demografische feiten: geboorten en migratie.
In de eerste plaats kent het Brussels Hoofdstedelijk Gewest jaarlijks ongeveer dubbel zoveel geboorten (17.709 in 2017) als
overlijdens (9.031 in 2017) en dat resulteert in een ‘natuurlijke’ jaarlijkse netto-aangroei met 8.678 Brusselaars (ter vergelijking:
in 2017 registreerde de Stad Antwerpen 6.935 geboorten tegenover 5.004 overlijdens – Stad Antwerpen – Stad in cijfers).
Ten tweede is Brussel een internationale (metro)pool van migratie. De migratiestromen bepalen sterk de totale
bevolkingsdynamiek van het Gewest. In 2017 zorgde de netto internationale instroom voor 12.580 nieuwe Brusselaars (2018f).
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Een groot deel van de nieuwkomers verspreidt zich daarna verder over België. De verhuisbewegingen van het Gewest naar de
rest van het land resulteren namelijk al jaren in een netto-uitstroom; in 2017 ging het over 14.301 personen.
De 19 Brusselse gemeenten kenden in 2017 allemaal een netto-aangroei qua internationale migratie. De grootste internationale
bevolkingsgroei is vooral terug te vinden in de vier gemeenten met de hoogste inwonersaantallen: Brussel, Schaarbeek,
Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek (BISA, 2018f). De net vermelde gemeenten kennen ook het hoogste aandeel inwoners dat
verhuist naar een gemeente buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is nog nooit zo dichtbevolkt geweest als vandaag. De aangroei van de bevolking
heeft zich de afgelopen jaren vooral doorgezet in de gemeenten en de wijken die al het dichtst bevolkt waren in de
kanaalzone, de vijfhoek en de Europawijk. Internationale migratie en geboorten zijn de demografische feiten die leiden
tot deze bevolkingsdynamiek. De gemeenten met de grootste internationale netto-aangroei, zijn de dichtst bevolkte
gemeenten. De prognoses gaan uit van verdere bevolkingsgroei; in 2024 zullen er 35.000 nieuwe Brusselaars bij komen
ten opzichte van 2018.

De Brusselse bevolking is niet alleen omvangrijk, ze is ook relatief gezien jong. In 2018 was de gemiddelde leeftijd van de
bevolking 37,47 jaar (Vlaamse Gewest 42,61 jaar en Waalse Gewest 41,27 jaar in 2018). Bijna een vierde van de Brusselaars (23%)
is jonger dan 18 jaar. Voor het eerst sinds meer dan 15 jaar steeg de gemiddelde leeftijd in het Gewest in 2017. Die trend
zette zich voort in 2018 (BISA, 2018). Of dit een trendwijziging is, zal de komende jaren moeten blijken maar de cijfers gaan in
die richting. Het Federaal Planbureau concludeert uit zijn bevolkingsprognoses dat ‘het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het
jonge kloppende hart van België is’ (Federaal Planbureau, 2019). Het wordt minder hard getroffen door de vergrijzing dan de
andere gewesten en dan België in zijn geheel, net door zijn relatief jonge bevolking. Maar de vergrijzing van het Gewest brengt
nu toch de al jaren aan de gang zijnde verjonging van de bevolking tot stilstand. Volgens de prognoses stijgt het aandeel
67-plussers van 11% in 2018 tot 16% in 2070. Het Gewest telt momenteel één 67-plusser voor 5,5 personen tussen 18 en 66
jaar (de ‘vergrijzingsratio’). De prognoses voor 2070 tonen een gewijzigde verhouding van één 67-plusser voor 3,8 personen
tussen 18 en 66 jaar. Het aandeel van de 0- tot 17-jarigen zal wel hoger blijven dan dat van de 67-plussers over de volledige
projectieperiode, wat voor de andere twee gewesten van het land niet wordt voorspeld. Brussel blijft ook in de toekomst een
relatief ‘jong’ gewest. En het geografische spreidingspatroon van leeftijd is niet nieuw: de wijken binnen de vijfhoek en de
wijken in de kanaalzone hebben de gemiddeld jongste bevolking. Hoe meer we naar de rand van het Gewest gaan, hoe ouder
de wijkbevolking gemiddeld is.
De meer dan 1,1 miljoen Brusselaars woonden in 548.660 huishoudens. Met een aandeel van 46,23% zijn de alleenstaande
mannen en de alleenstaande vrouwen het meest vertegenwoordigd als huishoudtype in het Gewest (op 1 januari 2018, Federaal
Planbureau). Het aandeel eenoudergezinnen ligt op bijna 12% (11,81%), wat resulteert in het gegeven dat alleenstaanden én
alleenstaanden met kinderen samen meer dan 58% van de huishoudens uitmaakten in 2018 (ter vergelijking: Stad Antwerpen
telde 41,4% eenpersoonshuishoudens en 8,8% alleenstaanden met kinderen in 2018). Volgens de prognoses zou er tot 2024 een
stabiel aandeel eenpersoonshuishoudens zijn van ongeveer 46%.

De gemeenten en de wijken van de vijfhoek en de kanaalzone kennen de gemiddeld jongste bevolking van het
Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het jonge kloppende hart van België en kent daardoor minder
vergrijzing dan de andere gewesten. De verjonging van het Gewest is voor het eerst sinds jaren tot stilstand gekomen.
Het aandeel eenoudergezinnen en het aandeel eenpersoonshuishoudens is het hoogst; samen maken ze bijna
58% uit van de huishoudens in het Gewest. De prognoses gaan uit van een vrij stabiele evolutie in het aandeel
eenpersoonshuishoudens.

Naast het feit dat de Brusselse bevolking jong is, is ze ook uitgesproken divers en internationaal. Met 181 nationaliteiten in
2017, blijft het Gewest het meest diverse en internationale stedelijke gebied in België. Stad Antwerpen telde ter vergelijking in
dat jaar 166 nationaliteiten (Statistiek Vlaanderen en Agentschap Binnenlands Bestuur, 2018). Een op de drie Brusselaars bezit
niet de Belgische nationaliteit en meer dan één Brusselaar op twee heeft zelfs de Belgische nationaliteit niet bij geboorte
(BISA, 2017). De Brusselaars die niet de Belgische nationaliteit hebben, zijn in de eerste plaats Europeanen (EU-28); in 2018
vertegenwoordigden ze 23% van de bevolking in het Gewest. Maar niet alle gemeenten van het Gewest hebben evenveel
vreemde nationaliteiten op hun grondgebied. In Elsene, Sint-Gillis, Etterbeek en Sint-Joost-ten-Node ligt het aandeel bewoners
met de Belgische nationaliteit het laagst, tussen 51 en 57%. Sint-Joost-ten-Node kent het hoogste aandeel niet-Europese
inwoners (18%).
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Die omvangrijke internationale (in)stroom en het jonge demografische profiel van het Gewest beïnvloeden het sociale weefsel
onder andere met een grote diversiteit aan gemeenschappen en thuistalen. Uit de vierde Taalbarometer (Janssens, 2018) komt
naar voren dat Brussel duidelijk verder evolueert naar meertaligheid. Een op de vier Brusselaars (25,7%) beschouwt zichzelf als
eentalig; ze zijn voornamelijk afkomstig uit eentalige Franssprekende gezinnen. En van de Brusselaars die opgroeiden in een
uitsluitend Nederlandssprekend gezin, ziet ongeveer 60% zichzelf als meertalig (Janssens, 2018).
Meer dan 40% van de Brusselaars groeide op in een gezin waar meer dan één taal werd gesproken. Bij de jongere
respondenten van de Taalbarometer (18 tot en met 30 jaar) is dat zelfs net meer dan 70% (Janssens, 2018, p. 42). Het Frans is
de taal die door de Brusselaar het best gekend is: 87,1% beheerst de taal goed tot uitstekend. Frans blijft de lingua franca in
het Gewest. Het Nederlands is op dat vlak de derde best gekende taal (16,3%), na het Engels en voor het Arabisch. Het aantal
Brusselaars dat goed Nederlands spreekt, ging in de loop van de vier Taalbarometer-metingen echter achteruit. De ‘primaire’
taalverwerving via gezinsvorming vertoont voornamelijk een bestendiging van het Frans bij de van oorsprong Franstaligen en
een omzetting naar tweetaligheid of meertaligheid bij van oorsprong Nederlandstaligen. Bij de Nederlandssprekenden is het
gezin veruit de belangrijkste omgeving om de Nederlandse taal te verwerven. Meer en meer Nederlandssprekende Brusselaars
groeien overigens op in een gezin dat het Frans en het Nederlands combineert. De schoolomgeving vormt nog steeds een van
de belangrijkste manieren om een taal te verwerven (secundaire taalverwerving), buiten het thuismilieu. Zowel het Frans, het
Nederlands als het Engels zijn talen die in het Nederlandstalig en in het Franstalig onderwijs worden onderwezen. Het zijn de
belangrijkste drie contacttalen, bruikbaar om in interactie te treden, buiten de thuiscontext om. Het Arabisch is in het Gewest
geen lokale omgangstaal omdat de taal alleen gekend is bij Brusselaars die opgroeien in Arabisch-sprekende gezinnen en niet
bij andere Brusselaars.

Kort samengevat is Brussel een stad met veel internationale invloeden: een derde van de bevolking is niet-Belg. Het
gaat dan voornamelijk om Europeanen. Inwoners die niet de Belgische nationaliteit hebben, zijn relatief het meest
aanwezig in Elsene, Etterbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node. De diversiteit in achtergrond leidt ook tot een
diversiteit in (combinaties van) thuistalen en tot een groeiend aandeel Brusselaars dat zichzelf als meertalig beschouwt.
Het Nederlands blijft de derde best gekende taal onder de Brusselaars en het gezin en het onderwijs zijn de twee
belangrijkste contexten waarbinnen taal verworven wordt. Het Frans, het Engels en het Nederlands zijn en blijven de
drie belangrijkste contacttalen van Brussel.

Sociaal-economische analyse
In Europese context is het Gewest een welvarende hoofdstedelijke regio die in de top 5 staat van Europese regio’s (op basis
van het bbp per inwoner van 2016). Brussel deelt in de rangschikking de vierde plaats met de regio Hamburg (EUROSTAT,
2018). In absolute termen uitgedrukt is de regionale Brusselse welvaartsproductie kleiner dan dezelfde regionale optelsom van
welvaartsproductie in Vlaanderen en in Wallonië. Maar het bbp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, per inwoner berekend,
is het grootste van de drie Gewesten in België. Het bedroeg 60.100 euro (uitgedrukt in koopkracht standaard) in 2018. In het
Vlaamse Gewest bedroeg dit 36.700 euro in 2018, en in het Waalse Gewest 35.800 euro (Statistiek Vlaanderen, 2018).
De regionale Brusselse economie is een motor voor de nationale economische groei omdat ze bestaat uit veel activiteiten
met een toegevoegde waarde. De economische groei van het Brussels Gewest bedroeg 1,1% in 2016 (BISA, 2018) na een
groeivertraging van de economische activiteit met -0,3% in de twee voorgaande jaren. In 2017 herstelde de economie zich in
Europese context en dat weerspiegelde zich in een lichte groeiversnelling van 1,2% van de Brusselse economie. De verwachte
gemiddelde groei van 2020 tot 2023 bedraagt 1,1%. De prognoses wijzen uit dat vooral de bedrijfstakken ‘krediet en
verzekeringen’ en ‘overige marktdiensten’ deze groei in toegevoegde waarde ondersteunen (BISA, 2018).
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op het vlak van tewerkstelling een internationale arbeidsmarkt. De internationale
tewerkstelling in Brussel was in 2016 goed voor 47.912 werknemers. Deze werknemers zijn tewerkgesteld bij de Europese
instellingen, internationale instellingen, ambassades en de Europese scholen (BISA, 2018). En zowat 328.500 mensen pendelden
in 2016 vanuit de twee andere Gewesten bijna dagelijks naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BISA, 2019) om arbeid te
verrichten. Wanneer het bbp van het Gewest wordt gecorrigeerd voor de arbeid van al die pendelaars, daalt het fors met 40%
(BISA, 2018). Het is voornamelijk de dienstensector die een groot aantal pendelaars aantrekt. De dienstensector blijft overigens
het sterkst vertegenwoordigd in de Brusselse economie en zowel Vlaanderen als Wallonië doen grotendeels een beroep op
producenten uit de dienstensector van Brussel (BISA, 2018).
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Brussel is een regio met een economisch groeiperspectief en met welvarendheid, ook in Europese context. De Brusselse
tewerkstelling is gedeeltelijk internationaal en heeft een groot aantal dagelijkse pendelaars uit de twee andere
Gewesten. De dienstensector blijft de sterkhouder van de gewestelijke economie en schraagt in belangrijke mate de
economische vooruitzichten van groei.

In contrast tot de welvarendheid in economisch perspectief staan de sociale omstandigheden van de bewoners van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Brussel heeft een grootstedelijk profiel met uitgesproken sociale tegenstellingen of breuklijnen.
De periodieke welzijnsbarometer van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad volgt de armoedeindicatoren op (2018). Het armoederisico wordt door het Observatorium geschat op 33 tot 37% van de Brusselse bevolking;
deze mensen moeten rondkomen met een inkomen onder de armoede-risicogrens (in 2016). Dat is een significant hoger
armoederisico dan in het Vlaamse Gewest (tussen 8 en 12%) en dan in het Waalse Gewest (tussen 18 en 25%). (Observatorium
voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018). Brussel is dus rijk qua welvaartsproductie maar heeft een bevolking
die sterke breuklijnen vertoont op het vlak van sociale omstandigheden.
In het algemeen stegen de voorbije jaren het aantal en het aandeel leefloongerechtigden in het Brussels Gewest (maar ook
in België). In 2017 ontvingen 37.860 Brusselaars een leefloon en 5.169 Brusselaars een equivalent leefloon. Als we alleen naar
de bevolking op actieve leeftijd (18-64) kijken, ontving 5,7% van de Brusselse bevolking een leefloon of equivalent leefloon.
Dit aandeel ligt duidelijk hoger dan het totale Belgische cijfer van 2,2%. Het aandeel (equivalent) leefloongerechtigden ligt
overigens hoger (15,3%) bij de inwoners met een nationaliteit van buiten de EU28 en iets hoger bij vrouwen (6,2%) dan bij
mannen (5,1%) (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018).
De Brusselaars met recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging waren met
331.725 personen in 2018. De ruimtelijke spreiding over de statistische sectoren van het Gewest, toont dat het gebied rond de
kanaalzone (de zogenaamde ‘arme sikkel’) systematisch hogere aandelen tegemoetkomingstrekkers kent (Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018). In de kanaalzone worden hoge aandelen waargenomen, tussen de 44 en
de 82% (op het niveau van de statistische sector). De gemeenten uit de kanaalzone zijn de gemeenten met een laag sociaaleconomisch statuut.
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Het verhoogde risico op armoede wordt nog zichtbaarder gemaakt door het aandeel Brusselaars die leven in een huishouden
zonder een inkomen uit arbeid. In 2017 leefde iets meer dan een op de vijf Brusselse volwassenen (18-59 jaar) in een baanloos
huishouden en voor de minderjarige (0-17 jaar) Brusselaars lag dat aandeel op 23%. Deze harde cijfers tonen aan dat een
Brusselse minderjarige drie keer zoveel kans heeft om in een baanloos gezin op te groeien als een minderjarige uit het
Vlaamse Gewest, en anderhalve keer zoveel kans als een minderjarige inwoner van het Waalse Gewest (Observatorium voor
Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018). De Brusselse wijken vertonen een systematisch patroon met relatief meer
Brusselaars in baanloze huishoudens in de wijken van de kanaalzone en relatief minder in de wijken van het (zuid)oosten
(BISA, 2013).
Het mediaan netto belastbaar inkomen vertoont dezelfde systematische geografische spreiding van de wijken. De armere
wijken van de kanaalzone hebben profielen met de laagste mediane inkomens, terwijl de zone van de wijken van het oosten
en het zuidoosten de hoogste mediane inkomens vertonen (BISA, 2019).
De werkloosheidsgraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg 16% op 1 januari 2019. De geografische tegenstelling
tussen kansarm en kansrijk is zichtbaar in de verschillen in werkloosheidsgraden per gemeente (Actiris, 2019). De hoogste
werkloosheidsgraden vinden we in de armere gemeenten van de kanaalzone: Sint-Joost-ten-Node (22,5%), Sint-Jans-Molenbeek
(22,1%), Sint-Gillis (18,3%), Schaarbeek (18,1%), en Brussel-Stad (18,2%). De rijkere zuidoostelijke gemeenten kennen de laagste
werkloosheidsgraden: Sint-Pieters-Woluwe (8,8%), Oudergem (9,6%), Sint-Lambrechts-Woluwe (10,9%), Watermaal-Bosvoorde
(11,3%) en Ukkel (11,5%).
Op de Brusselse arbeidsmarkt zijn verschillen in sociale achtergrond sterk bepalend voor de ongelijke kansen op tewerkstelling.
Typerend voor de Brusselse arbeidsmarkt is dat de inwoners van het Gewest met een nationaliteit van de Europese Unie
(EU28) een hogere activiteitsgraad kennen dan de Brusselaars met een Belgische nationaliteit (77% versus 64%) én een lagere
werkloosheidsgraad (10% versus 15%). Bij Brusselaars met een niet-EU28-nationaliteit zien we een hogere werkloosheidsgraad
van 29%, een breuklijn tussen EU- en niet-EU-nationaliteiten.
Ook leeftijd heeft een invloed op de kansen op de Brusselse arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad van de jonge
Brusselaars (15-24 jaar) ligt het hoogst (33%), terwijl die voor de 50- tot 64-jarige Brusselaars het laagste ligt (12%). De hoge
jongerenwerkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft een hardnekkig fenomeen dat sterk sociaal differentieert.
Daarnaast is opleidingsniveau bijzonder bepalend in het al dan niet vinden en houden van betaalde arbeid. De werkloosheid
bij laaggeschoolden (27%) ligt veel hoger dan die bij hooggeschoolden (8,8%). De genderverschillen op de arbeidsmarkt
worden zelfs kleiner naarmate het opleidingsniveau toeneemt. De activiteitsgraad bij vrouwen met een laag opleidingsniveau
bedraagt in het Brussels Gewest 34%, tegenover 56% bij mannen, terwijl de vrouwen met een diploma hoger onderwijs een
activiteitsgraad kennen van 81%, tegenover 89% voor de mannen (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van BrusselHoofdstad, 2018, p.33).
De scholingsgraad van de Brusselse bevolking evolueert echter sterk en neemt door de jaren heen ook toe. Het is een
uitgesproken en duidelijk waarneembare tendens (BISA, 2018). Tussen 2000 en 2015 zien we een opvallende toename
van het aantal hooggeschoolden. Daarbij komt ook een – minder spectaculaire – toename van het aantal Brusselaars
met een ‘gemiddeld opleidingsniveau’. In het jaar 2000 was er nog een grote afstand waarneembaar tussen het aantal
laaggeschoolde Brusselaars en het aantal midden- en hooggeschoolde Brusselaars. De evolutie is zodanig dat in 2015 de
groep hooggeschoolden (342.689 personen) qua aantal zelfs nagenoeg vergelijkbaar is met de groep laaggeschoolden (348.181
personen). De ‘middengeschoolde’ groep Brusselaars bedroeg in dat jaar 255.389 personen (BISA, 2018).
Op het vlak van gezondheid wordt sociale ongelijkheid scherp duidelijk door de invloed van het sociale statuut van de ouders
op de gezondheid van een kind. Zo was in 2014-2015 het risico op een doodgeboren kind in de huishoudens zonder inkomen
uit arbeid dubbel zo hoog als bij de huishoudens met twee inkomens. Bij de levend geboren kinderen is het risico op een
overlijden in het eerste levensjaar 1,7 keer groter dan bij gezinnen met twee inkomens (Observatorium voor Gezondheid en
Welzijn van Brussel-Hoofdstad, 2018).

Brussel is een grootstedelijke regio met welvaart maar ook een regio met sociale ongelijkheden. Het armoederisico
wordt sterk beïnvloed door de gezinssituatie, de arbeidssituatie, de nationaliteit en het opleidingsniveau. De ruimtelijke
spreiding van ongelijkheden en armoederisico toont de breuklijn tussen de beter gepositioneerde zuidoostelijke
gemeenten (en wijken) en de armere gemeenten (en wijken) van de vijfhoek en de kanaalzone.
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2.1. | ALGEMEEN BELEID
2.1.1. |

Een strategisch meerjarenplan voor heel de VGC, met oog voor duurzaamheid

De VGC legde de voorbije jaren al een hele weg af voor een strategische meerjarenplanning en een meerjarenbegroting. Dat
weerspiegelt zich enerzijds in de opname van inhoudelijke doelstellingen en acties in de VGC-begroting (zie ook hoofdstuk 6
m.b.t. financiën en begroting), en anderzijds in een aantal VGC-beleidsprogramma’s die het sectorspecifieke overstijgen.
Het beleidsprogramma Stedenfonds 2014-2019 ging hier in het verleden het verst in. Dat strategische meerjarenplan omvat
beleidsdoelstellingen van alle beleidsdomeinen en is transversaal opgezet, waarbij de beleidsdoelstellingen en acties gelinkt
zijn aan middelen. De doelstellingen werden vertaald in meetprestaties, die op hun beurt gelinkt zijn aan (omgevings-)
indicatoren.
Ook voor Cultuur, Jeugd en Sport werd de voorbije legislatuur een meerjarenplan ontwikkeld (2016-2020), waarbij de
verschillende sectorspecifieke plannen (lokaal cultuurbeleid, sportbeleid, jeugdbeleid …) in één CJS-plan werden geïntegreerd.
De VGC vertrekt dus niet van een wit blad. Toch zal de ontwikkeling van een echte, eengemaakte meerjarenplanning en
meerjarenbegroting voor heel de VGC een omslag in de werkwijze met zich meebrengen.

Aanbevelingen:
›› Een nieuw strategisch meerjarenplan moet vorm krijgen in het eerste jaar van elke legislatuur. Na de installatie van
een nieuwe bestuursploeg is het nodig om de noodzakelijke voorbereidingstijd te voorzien om dit plan op te stellen.
Er moet een doorlooptijd van 1,5 jaar gerekend worden om een meerjarenplan op te stellen en te laten goedkeuren.
Het eerste VGC-brede strategische meerjarenplan loopt dan over de periode 2021-2025.
›› Het introduceren van één strategisch beleidsplan voor heel de VGC waar een meerjarenbegroting aan gekoppeld
wordt, impliceert een omslag in de werking van de VGC en zal ook een meer geïntegreerde beleidsplanning creëren.
Het werken aan een strategisch meerjarenplan kan vooral beschouwd worden als een kans tot meer interne
afstemming, samenwerking en kennisdeling. Vooral daar zit de grote meerwaarde van een eengemaakte strategische
meerjarenplanning.
›› Voor de concrete implementatie van een nieuw meerjarenplan/BBC (beleids- en beheerscyclus) kan de VGC heel wat
leren van de ervaring van de Vlaamse steden, gemeenten en provincies die met een dergelijk instrument werken.
Onder meer op het gebied van de benodigde software, het inspraak- en planningsproces, de concrete uitwerking
van een kader voor middelen, doelstellingen en acties, beschikken de Vlaamse steden en gemeenten over heel wat
praktijkervaring waarop de VGC een beroep kan doen.

Duurzame beleidsdoelstellingen
Heel wat steden, gemeenten en andere overheden (in België en daarbuiten) gebruiken het kader van de Verenigde Naties
rond Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen als leidraad voor beleidsplanning. De ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s)
of ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’ werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in
september 2015. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen vormen de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor
2030.
Er werden 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets geformuleerd om deze doelen te operationaliseren. De Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld. Ze richten zich op overheden, bedrijven,
wetenschappelijke instellingen, verenigingen en organisaties, en op de burgers, waar ook ter wereld. Duurzame ontwikkeling is
een omvattend begrip, opgebouwd rond de zogenaamde 5 P’s van de VN: Planet, People, Prosperity, Peace en Partnership.
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Ook voor de VGC bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het beleid en de
grootstedelijke praktijk het verband te leggen tussen lokale en globale maatschappelijke uitdagingen.
De VGC wil mee werk maken van een duurzame toekomst. We creëren mee een leefbare omgeving die voorziet in de behoeften
van de huidige generatie zonder dat de behoeftevoorziening van toekomstige generaties in het gevaar komt. Zoeken naar
oplossingen voor de klimaatverandering, zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, samen met de burgers
inzetten op de korte voedselketen: het zijn enkele voorbeelden van hoe de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen
vertaald worden naar het Brusselse niveau, en naar het niveau van de VGC.

Aanbevelingen:
›› Om de voortgang te monitoren is in VN-verband een lijst van indicatoren opgesteld. Die indicatoren kunnen een
leidraad vormen voor het formuleren van (transversale) doelstellingen en indicatoren op het niveau van de VGC. We
enten ons hiermee op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.
›› Voor de Brusselaars van vandaag en morgen, willen we met de VGC een voortrekkersrol opnemen met de 5 P’s van de
VN als toetsstenen voor het toekomstige beleid. De keuze voor een leefbare en duurzame stad kan een kader vormen
voor de transversale invulling van het toekomstige meerjarenplan van de VGC. De VGC kan daarbij uitdagingen
formuleren die op (middel)lange termijn ambities weergeven die verder reiken dan één legislatuur. We denken
daarbij aan:
1) werken aan een duurzame en leefbare stad;
2) werken aan een gedeelde en inclusieve stad;
3) werken aan een stedelijke overheid die een weerspiegeling vormt van de Brusselse stedelijke dynamieken en die de
Brusselse superdiversiteit mee uitdraagt.
›› De VGC kan ook zelf een aantal stappen zetten in de richting van een duurzame, klimaatneutrale overheid.
Voorbeelden daarvan zijn: gebouwen in een versneld tempo energieneutraal maken, wegwerpplastic uit de VGC
weren en voorzien in duurzame alternatieven, elektrische dienstfietsen voorzien, enz.
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2.2. | SAMENWERKEN MET ANDERE OVERHEDEN
2.2.1. | Samenwerking met de Vlaamse overheid en kennisdeling met Vlaamse steden en gemeenten
De Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel (GACB)
Zowel de VGC als de Vlaamse overheid voeren een Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel. Ze werken er samen als natuurlijke
partners. Bij beide overheden leeft de overtuiging dat dit partnerschap nog versterkt kan worden om te komen tot een
slagkrachtig en efficiënt beleid en bestuur. De ambitie om de rolverdeling tussen de twee overheden verder te optimaliseren en
afspraken te maken over de programmatie van gemeenschapsvoorzieningen, blijft ook voor de volgende legislatuur actueel.
De Task Force Brussel (TFB) leverde in 2012 en 2013 rapport(en) af die een reeks strategische lijnen uitzetten om een coherent
en geïntegreerd Nederlandstalig gemeenschapsbeleid te voeren in Brussel. In 2016 startte de opvolger van de TFB, de
‘permanente’ GACB (Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel), haar werkzaamheden. Dankzij het gezamenlijke werkproces in
de GACB werden de voorbije jaren alle financiële stromen van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel in kaart gebracht
voor de periode 2012-2017, in twee rapporten.
Het eerste rapport (januari 2017) bevatte een reeks voorstellen voor het verder verfijnen en verdiepen van de Brusselnorm, de
Brusselcoëfficiënt en de Brusseltoets. De aanbevelingen in dat rapport blijven actueel voor de verdere toekomst.

Aanbevelingen:
›› De GACB (en voorganger TFB) is een belangrijk gezamenlijk ambtelijk platform waar de Vlaamse Gemeenschap en
de VGC elkaar ontmoeten. Het is aan te bevelen om over de werking van dit platform nieuwe afspraken te maken
bij de start van de nieuwe legislatuur. Het overleg en de aanbevelingen die uit de GACB voortvloeien, zouden in de
toekomst wel meer moeten uitmonden in overleg en afspraken tussen de twee overheden op politiek niveau.
›› De rapporten van de GACB hebben de verdienste dat ze alle financiële stromen van de Vlaamse overheid naar Brussel
overzichtelijk in kaart brengen. Ze geven ook een overzicht van alle Vlaamse regelgeving voor de Brusseltoetsing.
Zonder deze rapporten bestaan deze overzichten niet.
›› De rapporten van de GACB bevatten een hele reeks voorstellen om de Brusselnorm, de Brusseltoets en de
Brusselcoëfficiënt in de toekomst te verfijnen en te actualiseren. Over een aantal aspecten is er al een consensus
tussen de administraties van beide overheden.
Voor de Brusselnorm:
›› De Brusselnorm moet herbekeken worden als een begrotings- en bevolkingsnorm die mee evolueert met de
demografische evolutie van de bevolking in Brussel en Vlaanderen. Dat maakt van de norm een minder statisch en
een meer evolutief gegeven, een norm die kan worden aangepast aan de maatschappelijke evoluties.
›› Voor de VGC is het belangrijk om het onderscheid te blijven maken tussen nabijheidsvoorzieningen en de
hoofdstedelijke functie, om een meer genuanceerde interpretatie te kunnen geven van de Brusselnorm.
›› Voor heel wat beleidsdomeinen zijn inhaalbewegingen noodzakelijk om de 5%-norm als programmatienorm te
benaderen.
Voor de Brusseltoets:
›› Een echte Brusseltoets op de Vlaamse regelgeving en betrokkenheid van de VGC bij het beleidsvoorbereidende
werk, veronderstelt dat de VGC hier ook zelf proactief mee aan de slag gaat. Ze moet tijd vrijmaken voor analyses
en concrete verbetervoorstellen voor regelgeving formuleren. Het veronderstelt ook een Vlaamse overheid die deze
‘Brusseltoets’ echt ter harte neemt en ten gronde rekening houdt met de vertaling van de Vlaamse regelgeving naar
de Brusselse context.
Voor de Brusselcoëfficiënt:
›› Er zou een transversaal opgezet onderzoek naar een zogenaamde ‘Brusselcoëfficiënt’ moeten komen.
De Brusselcoëfficient wordt begrepen als een set van sociaal-economische indicatoren en omgevingsfactoren
waarvan het specifieke karakter zich vertaalt in meerkosten om voorzieningen en werkingen op een gelijk niveau
te realiseren als in andere (centrum)steden. Het unieke karakter van Brussel heeft volgens de GACB onder andere te
maken met de volgende factoren:
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•
•
•
•

Vlaamse, Belgische en Europese hoofdstad;
enige grootstad van die (globale) omvang in België;
context van bestuurlijke tweetaligheid en bestuurlijke complexiteit;
hoge mate van taaldiversiteit.

Dat zorgt ervoor dat een aantal omgevingsfactoren mogelijk sterker doorwegen dan in andere (centrum)steden van
het Vlaamse Gewest: mobiliteit door de uitgestrektheid, hogere vastgoedprijzen, hogere eisen voor personeelsbeleid,
meer complexe administratieve processen, enz.

Een Brusseldecreet op maat van de VGC
Met het Planlastendecreet, de nieuwe BBC-regelgeving (beleids- en beheerscyclus) en het Decreet Lokaal Bestuur, kwam
de Vlaamse overheid tegemoet aan de bekommernissen van lokale besturen in het Vlaamse Gewest over de planlasten
die gepaard gingen met uiteenlopende en gedetailleerde subsidieregelingen vanuit de verschillende Vlaamse sectorale
administraties.
Intussen werd het grootste (en belangrijkste) deel van de verschillende sectorspecifieke plannen voor de Vlaamse lokale
besturen opgeheven en vervangen door één globaal meerjarenplan met daaraan gekoppeld een meerjarenbegroting. Om
die integratie – zowel qua timing als qua vormvereisten en rapportering – van de sectorale plannen in de lokale strategische
meerjarenplanning te realiseren, heeft de Vlaamse overheid het instrument van de beleids- en beheerscyclus (BBC) ontwikkeld.
Centraal daarin staat de vernieuwde plannings- en rapporteringscyclus waarbij financiële informatie wordt gekoppeld
aan beleidsinformatie (beleidsdoelstellingen en actieplannen). De beleids- en beheerscyclus is inmiddels een basisgegeven
geworden voor de gemeenten in het Vlaamse Gewest. In 2014 startte elk lokaal bestuur met de uitvoering van zijn
meerjarenplanning voor de volgende zes jaar; in 2019 startten de gemeenten met de opmaak van hun tweede meerjarenplan.
Voor de VGC was er in de periode 2017-2018 een Brusseldecreet in de maak dat voortbouwde op de bovenstaande principes
en dat de verschillende sectorale plannen verving door een eengemaakte meerjarenplanning. Dit decreet geraakte echter niet
goedgekeurd tijdens de vorige legislatuur.
Voor de VGC is er in elk geval snel een nieuwe regeling nodig:
1. De beleidsovereenkomst Stedenfonds 2014-2019 loopt dit jaar ten einde, een nieuwe regeling (met inbegrip van de groeivoet
van 3,5% op deze middelen, zoals voorzien voor de andere centrumsteden) dringt zich op. In 2020 werd door de Vlaamse
overheid een overgangsmaatregel voorzien (met behoud van de 3,5%). Met ruim 18 miljoen euro (2020) aan jaarlijkse
middelen, vormt het Stedenfonds een belangrijk financieel en beleidsinstrument voor de VGC.
2. Ook heel wat sectorspecifieke beleidsplannen (waaronder kinderarmoedebestrijding, jeugd, sport, erfgoed, beleidsplan
lokaal cultuurbeleid VGC ...) lopen af eind 2020, een nieuw beleidskader na 2020 voor de VGC is nodig.

Aanbevelingen over een nieuw Brusseldecreet:
Voor de VGC moet een nieuw Brusseldecreet opgebouwd zijn rond de volgende principes:
1. De VGC wordt actief betrokken bij de ontwikkeling van een vernieuwd Brusseldecreet. Het Brusseldecreet dient voor
de VGC zowel inhoudelijk, qua vormvereisten als qua inhoudelijke en financiële rapportering, afgestemd te zijn op
de noden en de beleidscyclus van de VGC.
2. De VGC moet – net zoals de lokale besturen in het Vlaamse Gewest – de mogelijkheid krijgen om te komen tot één
strategisch meerjarenplan. In dit strategische meerjarenplan worden de diverse sectorale beleidsplannen die
bij de Vlaamse overheid ingediend worden (Stedenfonds, kinderarmoedebestrijding, lokaal cultuurbeleid, lokaal
jeugdbeleid, lokaal sportbeleid …) geïntegreerd. Idealiter worden ook andere sectorale subsidies (afsprakennota
cultuurparticipatie, erfgoed …) vanuit de Vlaamse overheid naar de VGC geïntegreerd in een nieuw Brusseldecreet en
maken ze deel uit van een nieuw strategisch meerjarenplan.
3. Voor de VGC moet het nieuwe beleidskader een versterking van de lokale autonomie en een vermindering van de
planlast betekenen, principes die de Vlaamse overheid ook hanteert voor de lokale besturen in het Vlaamse Gewest.
Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat de VGC daarbij de noodzakelijke vrijheidsgraden en autonomie krijgt,
vergelijkbaar met die van de grote steden in het Vlaamse Gewest.
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4. Voor de VGC is het belangrijk dat het Stedenfonds en de algemene dotatie van de Vlaamse overheid aan de
VGC duurzaam verankerd en geïndexeerd worden in het Brusseldecreet, zoals ook de Vlaamse steden met het
gemeentefonds (en het daarin geïntegreerde Stedenfonds) een indexering van 3,5% van hun basisfinanciering
krijgen. Ook de andere sectorspecifieke middelen worden geïntegreerd in een nieuw Brusseldecreet en worden
idealiter geïndexeerd.

Kennis- en informatiedeling met Vlaamse steden en gemeenten
Brussel deelt heel wat maatschappelijke uitdagingen met de Vlaamse centrumsteden. Verschillende steden kampen net als
Brussel met een problematiek van demografische groei, groeiende diversiteit, toenemende armoede en dualisering en de
bijhorende druk op de gemeenschapsvoorzieningen die daardoor ontstaat. Good practices en experimenten in Brussel of in de
Vlaamse steden die hun nut hebben bewezen, kunnen gedeeld worden. De VGC wil daarbij inspireren en geïnspireerd worden.
Ook op het gebied van bestuurlijke organisatie en ‘good governance’ is er veel uitwisseling met steden en gemeenten mogelijk.
Het uitwisselen van good practices, bestuurspraktijken … kan de VGC alleen ten goede komen.

Aanbevelingen:
›› Dankzij de samenwerkingsovereenkomst met het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS) ontwikkelde de VGC een
uitgebreid netwerk met de 13 Vlaamse centrumsteden en wisselt ze vlot informatie met hen uit. Dit netwerk blijft ook
in de toekomst relevant.
›› Eind 2018 werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en
Gemeenten) die de kennis- en informatie-uitwisseling met de Vlaamse steden en gemeenten in de toekomst nog kan
versterken. De VGC kan in de toekomst nog intensiever samenwerken met de VVSG.

2.2.2. | Samenwerking met de Brusselse overheden: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeenschapscommissies en
gemeenten
De VGC werkt waar mogelijk samen met verschillende Brusselse overheden: de 19 Brusselse gemeentebesturen, het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke en de Franse Gemeenschapscommissie. De verschillende hoofdstukken in dit
rapport bevatten talloze concrete voorbeelden voor de verschillende beleidsdomeinen.
Het beleid van de VGC is onlosmakelijk verbonden met dat van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn dan ook
verschillende raakvlakken waar de VGC en het Gewest in de toekomst nog intenser kunnen samenwerken. Zo kan de creatie
van nieuwe Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen (scholen, welzijnsvoorzieningen, sport- en culturele infrastructuur …)
nog beter aansluiten bij de stedelijke ontwikkelingsdynamiek en het territoriale beleid van het Gewest. Bij de bouw van nieuwe
woningen en nieuwe wijken is het belangrijk dat ook (Nederlandstalige) gemeenschapsvoorzieningen daar een plek krijgen, en
dat daarover een wederzijdse dialoog ontstaat tussen de VGC en het Gewest om te komen tot een meer coherente stedelijke
ontwikkeling.
Ook met gewestelijke instanties zoals Visit.Brussels, Leefmilieu Brussel (bijvoorbeeld rond milieuzorg, gezondheid en ‘good
food’), Citydev (creatie van nieuwe woningen waar ook gemeenschapsvoorzieningen een plek in kunnen krijgen), en Brussel
Preventie en Veiligheid (preventie van radicalisering) kunnen de banden worden aangehaald. Perspective.Brussels is voor de
VGC een belangrijk partner om kennis mee uit te wisselen of om samen te werken, op diverse gebieden: data en studies,
territoriale kennis en stedelijke ontwikkeling, schoolcontracten, studentenzaken, cultuur- en sportkadaster ...
Samenwerken met de 19 Brusselse gemeentebesturen is belangrijk voor de VGC. Gemeenten organiseren of ondersteunen heel
wat gemeenschapsvoorzieningen zoals scholen, bibliotheken, kinderdagverblijven en jeugdwerkingen. De VGC subsidieert,
ondersteunt en faciliteert de gemeenten bij het voeren van een Nederlandstalig gemeenschapsbeleid in Brussel. Soms treedt
de VGC plaatsvervangend op, vaker is zij een partner met wie gemeenten samenwerken om dossiers op de rails te krijgen en
om een aanbod van Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen uit te bouwen.
Ook de samenwerking met de Franse Gemeenschap en de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(bijvoorbeeld in het kader van integratie en inburgering, armoedebestrijding, welzijnsbeleid) kan versterkt worden om het
gemeenschapsbeleid in Brussel te versterken.
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Aanbevelingen:
›› de contacten met de 19 gemeenten en de OCMW’s verder uitbouwen en versterken, op verschillende terreinen:
scholenbouw, lokaal cultuur- jeugd- en sportbeleid, wijk- en stadsontwikkeling, lokaal sociaal beleid, gezondheid, enz.
›› de samenwerking en kennisdeling met gewestelijke organisaties organiseren en structuren, zoals met het Brusselse
Planningsbureau (Perspective.Brussels), de directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
(GOB), de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI), Brussel Leefmilieu;
›› de informatie-uitwisseling en samenwerking met de Franse en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie verder
versterken.

2.2.3. | Inspelen op Europese beleidsprogramma’s
Het belang van Europa voor (stedelijke) overheden blijft toenemen, zowel voor regelgeving die de werking van de lokale
besturen beïnvloedt, als voor transnationale samenwerkingsverbanden en subsidiemogelijkheden. Naast de belangrijke
structuurfondsen voor regionaal beleid, zoals het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees
Sociaal Fonds (ESF), zijn er heel wat andere Europese subsidieprogramma’s waarop lokale overheden een beroep kunnen doen
om projecten en uitwisselingen te realiseren, zoals Erasmus+ of Creative Europe. Grote uitdagingen van de VGC in Brussel
sluiten aan bij de Europese beleidsprioriteiten: opleiding afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt, schooluitval en (jeugd)
werkloosheid bestrijden, de toenemende dualisering tegengaan door in te zetten op sociale en culturele participatie.
In het kader van haar Europawerking bouwde de cel Stedelijk Beleid een uitgebreid netwerk uit met verschillende instanties,
zoals EFRO Brussel, het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap (VLEVA), Afdeling ESF van het Vlaams Departement Werk en
Sociale Economie (WSE), de Europese Commissie, KCVS (Kenniscentrum Vlaamse Steden) en andere Europese steunpunten.
De cel Stedelijk Beleid van de VGC houdt de vinger aan de pols via Europese contacten en netwerking, zorgt voor
informatiedoorstroming, sensibilisering, kennisopbouw en -spreiding, zowel binnen de VGC als naar Nederlandstalige
organisaties in Brussel. De cel Stedelijk Beleid doet dat door studiedagen en informatiemomenten te organiseren, via mailings
en regelmatige updates van projectmogelijkheden op de website vgc.be en via sociale media. Daarnaast ondersteunt de cel
Stedelijk Beleid tal van organisaties bij het opmaken van Europese subsidiedossiers.
Het inspelen op Europese kansen resulteerde inmiddels in heel wat bijkomende middelen voor Nederlandstalige
gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Tot slot ontwikkelt de VGC ook zelf Europese projecten en programma’s: verschillende
ESF-projecten (Romawerking), EFRO-projecten (rond de verbouwing van GC De Vaartkapoen of rond energiezuinige ingrepen in
het VGC-patrimonium), verschillende Erasmus+-projecten (uitwisselingsprogramma’s).

Aanbevelingen:
›› De cel Stedelijk Beleid van de VGC werkt mee aan een transversale strategie en afstemming van het stedelijk beleid
van de VGC op het beleid van andere overheden. Hierbij wordt ook op Europa gefocust. Concreet krijgt dit vorm
door de volgende acties:
• kennisdeling en expertise-opbouw via netwerken en partnerschappen die de nodige expertise over Europa hebben
(Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS), Vleva …);
• opvolging van zowel het Vlaamse als het Brusselse beleid over de Europese programma’s (structuurfondsen ESF en
EFRO). Het aandeel van de middelen voor Nederlandstalige initiatieven in de grote structuurfondsen (EFRO, ESF)
voor Brussel kan nog versterkt worden. Hiertoe is een proactieve inbreng van de VGC (politiek en ambtelijk) bij de
totstandkoming van de volgende Europese programma’s voor Brussel (EFRO en ESF 2021-2027) noodzakelijk;
• opportuniteiten vinden voor Europese financiering voor de VGC en haar werkveld;
• informatiedoorstroming en Europese subsidies opvolgen.
›› De cel Stedelijk Beleid is binnen de VGC het centrale aanspreekpunt rond Europa. Concreet kan zij de VGCadministratie en het Nederlandstalige werkveld als volgt ondersteunen:
• informatiesessies organiseren voor het Nederlandstalige werkveld;
• interessante projectoproepen en -partners screenen en de oproepen verspreiden naar de verschillende
beleidsdirecties en naar het Nederlandstalige werkveld;
• de opmaak (het uitschrijven en indienen) van Europese projectaanvragen ondersteunen.
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›› Een belangrijke aanbeveling gaat over het investeren in kennisontwikkeling en personeel dat hiervoor voldoende
tijd kan vrijmaken, rekening houdend met het bijzonder complexe en omvangrijke Europese subsidiebeleidskader.
Het vereist kennis, ervaring, personeelsinzet en een proactieve beleidsvoering. Investeren in personeelsinzet rendeert
wel in grote terugverdieneffecten voor Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in Brussel1 die via deze
ondersteuning hun weg vinden in het Europese kluwen van subsidies en programma’s.

2.3. | INSPRAAK EN PARTICIPATIE
De VGC vindt het belangrijk om de steeds veranderende Brusselse samenleving te blijven betrekken bij haar beleid. Dat
veronderstelt een flexibele overheid die in staat is om om te gaan met de diversiteit van en de dynamiek in de stad. Een
overheid ook die werk maakt van inspraak, participatie en netwerking. Uitgangspunt is dat participatie de mobilisatie van
inzichten, gedachten en ideeën van burgers en het middenveld stimuleert. Dat kan leiden tot een verrijking en verdieping van
het beleid en tot meer betrokkenheid van burgers en het werkveld bij de VGC en bij de stad. Participatie betekent in deze
context ook het ‘van buiten naar binnen kijken en denken’ stimuleren: wat leeft er in de samenleving en hoe gaan we hier als
bestuur mee om?
In het (weliswaar niet goedgekeurde) ontwerp van Brusseldecreect en in diverse sectordecreten (zoals het Stedenfonds,
decreten m.b.t. het lokaal cultuurbeleid, jeugdbeleid en sportbeleid …), ligt een sterke klemtoon op het betrekken van het
middenveld en de burgers bij de beleidsplanning van de VGC. De VGC heeft dan ook de opdracht om, voor de opmaak van
het nieuwe eengemaakte meerjarenplan, een inspraak- en participatietraject uit te stippelen waarbij het brede middenveld, de
Brusselaars en de Brusselse lokale besturen worden betrokken.
Participatie van burgers aan de stad is uiteraard geen nieuw fenomeen. In de jaren 70 lag de nadruk vooral op inspraak van
burgers, daarna werden lokale adviesraden opgericht en sinds 2010 komen overal nieuwe burgerinitiatieven op die willen
wegen op het beleid of die zelf initiatieven nemen om de leefbaarheid van hun buurt en de stad te verbeteren. In Brussel
ondersteunt de VGC onder andere via ‘Bruss-it’ projecten van burgerinitiatieven die werken rond sociale cohesie en gedeeld
ruimtegebruik. Maar ook sommige Brusselse gemeenten en Vlaamse steden maken hier werk van. Leuvense bewoners startten
meer dan 50 projecten op in hun straat of wijk, gesteund door ‘Kom-op-voor-je-wijk’-middelen van Stad Leuven. Antwerpse
sinjoren stellen een burgerbegroting op en de Gentenaars kunnen zelf projecten kiezen in het kader van burgerbudgetten.

Aanbevelingen:
›› Elk beleidsdomein in de VGC organiseert zijn eigen inspraak en bouwt daarmee verder op een lange traditie. Dat
gebeurt in de VGC onder andere door het ondersteunen van de zogenaamde ‘klassieke’ adviesraden. Ook in de
toekomst kunnen deze adviesraden een belangrijke rol blijven spelen. Belangrijk aandachtspunt: ervoor zorgen
dat de werking van de adviesorganen gebeurt vanuit een gemeenschappelijke visie van de VGC op het gebied
van advisering, inspraak en participatie. Zo’n gedeelde visie en beleidskader dient samen met de adviesorganen
ontwikkeld te worden.
›› De voorbereiding en de opmaak van een globaal strategisch meerjarenplan moet gepaard gaan met een VGC-breed
inspraak- en participatietraject waarbij middenveld, burgers en lokale besturen betrokken worden. Zo komt de VGC
ook tegemoet aan de decretale vereisten die de Vlaamse overheid op dit vlak stelt.
›› Het is voor de VGC interessant om te experimenteren met andere of nieuwere vormen van inspraak en participatie,
zoals ook andere steden dat de voorbije jaren deden. Een belangrijk aspect is het betrekken van burgers en
burgerinitiatieven bij het beleid en de stad. Zo kunnen bewoners, gebruikers en het werkveld betrokken worden
bij de VGC via transversale initiatieven zoals burgerbudgetten of burgerbegroting en gestimuleerd worden om
zelf initiatieven voor hun wijk te ontwikkelen. Ook de gemeenschapscentra en andere lokale Nederlandstalige
gemeenschapsvoorzieningen kunnen hier een rol spelen, als lokale antennes van het VGC-beleid in de diverse
Brusselse wijken.

1

De voorbije legislatuur rendeerde deze investering van de VGC in een personeelslid dat rond Europa werkt, in enkele tientallen projecten
en enkele miljoenen euro’s aan middelen voor het Nederlandstalige netwerk van organisaties in Brussel.

24

2. ALGEMEEN EN TRANSVERSAAL BELEID

2.4. | TRANSVERSALE BELEIDSPROGRAMMA’S
2.4.1. |

Inleiding

Net zoals andere besturen in ons land, draagt ook de bestuurlijke organisatie van de VGC haar historiek mee. De VGC is, net
zoals veel andere overheden, een organisatie die al jarenlang sterk sectoraal georganiseerd is. De VGC-administratie vormt in
dat opzicht een afspiegeling van de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid. Ook de bevoegdheidsverdeling tussen de
leden van het College volgde tot nu toe grotendeels de indeling in beleidsdomeinen in de VGC.
Voor bepaalde, meer samenhangende en complexe (stedelijke) uitdagingen en projecten, staat deze klassieke bestuurlijke
organisatie onder druk, zowel door interne als door externe factoren.
Tot de interne factoren rekenen we onder andere de overgang naar een strategische en een eengemaakte beleidsplanning
voor de hele organisatie, de focus op data en monitoring (onder andere op het gebied van omgevings- en beleidsdata,
financiële data, personeelsbeheer …), het zoeken naar efficiëntiewinsten (door bijvoorbeeld schaalvoordelen te benutten) in de
administratieve organisatie, de nood aan kennisdeling.
Bij de externe factoren zien we een assertieve samenleving die bestuurders (politici en ambtenaren) er meer dan eens toe
dwingt om hun manier van werken aan te passen. Complexe problematieken zoals bijkomende capaciteit van voorzieningen,
(kans)armoede en (super)diversiteit, gedeeld en multifunctioneel ruimtegebruik, de toenemende digitalisering,… passen
niet zomaar in de klassieke sectorale organisatie, maar vergen een meer gezamenlijke aanpak. Ook de grote vraag naar
bijkomende voorzieningen door de demografische groei (capaciteit onderwijs, kinderopvang, vrijetijdsvoorzieningen …), biedt
mogelijkheden om uitdagingen samen aan te pakken in gecombineerde, multifunctionele (infrastructuur)projecten.
De centrale vraag daarbij is hoe de organisatie (politiek en ambtelijk) het best kan omgaan met de meer complexe,
transversale problematieken die de stedelijke agenda beheersen. Vanzelfsprekend bestaat ‘het’ pasklare antwoord daarop niet.
Het begint vaak bij het stellen van de juiste vragen en het samen bespreken van ontwikkelingen om de organisatie aan te
passen aan de veranderende maatschappelijke noden.
Als we die evoluties vertalen naar de context van de VGC, stellen we vast dat er verschillende beleidsdomeinen en
-doelstellingen zijn die met elkaar verweven zijn en waar afstemming en samenwerking ook in de toekomst een grote
meerwaarde kunnen bieden. Dat geldt voor inhoudelijke beleidsthema’s (Brede School, taalbeleid, stedelijk beleid, armoede,
diversiteit, integratie en inburgering ...) waarrond transversaal kan gewerkt worden. Maar het is evengoed van toepassing
voor de thema’s van de ondersteunende directies en diensten (financiën en begroting, personeelsbeleid, investeringsbeleid en
gebouwenbeheer, ICT en communicatie) die transversaal werken.

2.4.2. | Stedelijk beleid
De basishouding en stedelijke beleidsvisie van de VGC is er een van samenwerking en openheid om – met respect voor ieders
rol en opdracht in Brussel – vorm te geven aan een duurzaam stadsproject.
De focus van het stedelijk beleid van de VGC omvat het zoeken naar antwoorden op de grootstedelijke uitdagingen door
verbindend te werken op verschillende vlakken: door samenwerking over de grenzen van overheden en (beleids)domeinen
heen, door samenwerking en kennisdeling met publieke partners, middenveld en private actoren, door participatie en
betrokkenheid te stimuleren van zowel gekende als nieuwe (burger)initiatieven en netwerken.
De slagkracht van de VGC zal vergroten als we alert inspelen op opportuniteiten die zich aandienen en als we proactief de
samenwerking met andere overheden opzoeken.
De VGC wil met haar stedelijk beleid de vinger aan de pols houden en oog hebben voor de stedelijke labofunctie. Aandacht
hebben voor de dynamiek en verandering in de stad betekent op zoek gaan naar nieuwe krachten die in de stad opduiken en
onderzoeken hoe die bij het stedelijk beleid van de VGC betrokken kunnen worden. Op die manier wordt de VGC als kleine,
flexibele overheid in Brussel een labo voor nieuwe oplossingen en praktijken.
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2.4.2.1. Inspelen op mogelijkheden in het kader van stadsvernieuwing
De Brusselse stadsvernieuwing: wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten
In Brussel zijn er twee belangrijke beleidsinstrumenten voor stadsontwikkeling: de duurzame wijkcontracten en de
stadsvernieuwingscontracten. De cel Stedelijk Beleid volgt voor de VGC het gewestelijke stadsvernieuwingsbeleid op en
heeft contact met de coördinerende diensten van het Gewest, waaronder de directie Stadsvernieuwing van de Gewestelijke
Overheidsdienst Brussel (GOB), het Brussels Planningsbureau (Perspective.Brussels) en de Maatschappij voor Stedelijke
Inrichting (MSI), en met de gemeenten.
De Duurzame Wijkcontracten zijn stedelijke ontwikkelingsprogramma’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die worden
uitgevoerd in een partnerschap met de gemeenten en tal van andere stedelijke actoren. Een bepaalde zone, de perimeter,
wordt integraal benaderd en ondergaat veranderingen op het vlak van wonen, openbare ruimte, leefmilieu, de creatie van
buurtinfrastructuren en de versterking van de sociale cohesie in de wijk. Aan elk wijkcontract is een enveloppe van ongeveer 15
miljoen euro verbonden voor investeringen in projecten en voorzieningen voor de betrokken buurt.
De voorbije jaren werkte de cel Stedelijk Beleid aan een meer gestroomlijnde en actieve rol voor de VGC in de Duurzame
Wijkcontracten. De concrete output bestaat uit een grotere betrokkenheid van Nederlandstalige voorzieningen bij
de Duurzame Wijkcontracten en een hele waaier van Nederlandstalige initiatieven die werden opgenomen in de
basisprogramma’s.
Het opvolgen van de wijkcontracten binnen de VGC is een gezamenlijke opdracht van de cel Stedelijk Beleid en de entiteit
Gemeenschapscentra, met name het lokale gemeenschapscentrum. De cel Stedelijk Beleid staat in voor de coördinatie van
het geheel vanuit VGC-perspectief en het lokale gemeenschapscentrum ondersteunt mee de lokale netwerkontwikkeling. Voor
de lokale netwerkontwikkeling is en blijft een wijkcontract een bijzondere opportuniteit, waar nieuwe netwerken, nieuwe
dynamieken en nieuwe initiatieven het licht zien.
De concrete resultaten van de participatie aan wijkcontracten voor Nederlandstalige initiatieven variëren van wijkcontract
tot wijkcontract. In sommige wijkcontracten bleek het moeilijk om (voldoende) middelen te krijgen voor Nederlandstalige
initiatieven, in andere lukte dat zeer goed.
De VGC treedt hierbij vooral sensibiliserend en faciliterend op ten aanzien van het netwerk van Nederlandstalige voorzieningen
dat hierop wil inspelen.
Het Gewest lanceerde in de vorige legislatuur een nieuw beleidsinstrument rond stedelijke herwaardering, namelijk de
stadsvernieuwingscontracten. In tegenstelling tot de wijkcontracten bestrijken de stadsvernieuwingscontracten steeds het
grondgebied van meerdere (minstens twee) gemeenten. De voornaamste soorten interventies die mogelijk zijn in het kader
van de stadsvernieuwingscontracten zijn: 1) huisvesting , 2) voorzieningen (om de sociale cohesie te bevorderen), 3) openbare
ruimte, 4) openbare ruimten die deel uitmaken van een netwerk (elementen groen netwerk, haltes openbaar vervoer,
bruggen …), 5) sociaal-economische acties.
De uitvoering van de stadsvernieuwingscontracten loopt langzaam. De volle impact van het nieuwe ontwikkelingsinstrument
moet de komende jaren nog duidelijk worden. Het blijft alleszins een interessant beleidsinstrument voor de VGC om
aansluiting bij te zoeken.

Aanbevelingen:
›› De VGC wil een actieve partner zijn bij de voorbereiding en de uitvoering van de Duurzame Wijkcontracten en de
stadsvernieuwingscontracten. Daarvoor wil de VGC sterk inzetten op samenwerking en overleg met de gemeentelijke
diensten, de Nederlandstalige schepenen en andere schepenen bevoegd voor wijkcontracten en stedelijke
ontwikkeling én met het Gewest (bevoegd voor de concrete uitvoering van de stadsvernieuwingscontracten).
Doelstelling blijft een draagvlak creëren voor sterke Nederlandstalige projecten en gemeenschapsvoorzieningen in de
betrokken wijken en een goede integratie in de stedelijke ontwikkelingsprogramma’s.
›› Om beter te kunnen inspelen op de wijkcontracten en de stadsvernieuwingscontracten, zou de VGC financiële
ruimte kunnen voorzien (bijvoorbeeld in een fonds dat flexibel gebruikt kan worden) om soepel in te spelen op de
mogelijkheden die zich in het kader van de wijkcontracten of de stadsvernieuwingscontracten aandienen. Het is
eenvoudiger om een gemeentebestuur te overtuigen om in een Nederlandstalige voorziening te investeren, als de
VGC ook zelf een stuk van de middelen kan inbrengen.
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›› Verdeling van de middelen: het aandeel Nederlandstalige projecten in de wijkcontracten is in sommige gevallen nog
te beperkt, ondanks het feit dat er goede dossiers worden ontwikkeld en ingediend. Om daar structureel iets aan te
doen, moet er op het niveau van het Gewest een billijke verdeelsleutel voor gemeenschapsinitiatieven opgenomen
worden in de wijkcontracten. Bijvoorbeeld: 20% van het budget voor gemeenschapsinitiatieven dat gefinancierd
wordt via het wijkcontract, is bestemd voor Nederlandstalige gemeenschapsinitiatieven.
›› In de legislatuur 2019–2024 is er specifieke opvolging nodig voor een aantal grotere infrastructuurdossiers waar
zowel gemeenten en gewest (via de wijkcontracten) als de VGC samen in investeren. Het gaat daarbij in hoofdzaak
over twee projecten in het wijkcontract Rond Westpark (Molenbeek) die eind 2018 goedgekeurd werden. Deze
projecten moeten in de periode 2019-2024 uitgevoerd worden:
• de nieuwe infrastructuur voor jeugdhuis Centrum West waarvoor een totaalbudget van 3,4 miljoen euro is
voorzien: de middelen zijn afkomstig van het wijkcontract (1,7 miljoen euro), via de oproep Stedenbeleid sociale
infrastructuur (ruim 1 miljoen euro) en via een VGC-cofinanciering (verkoop van het huidige pand van Centrum
West).
• een nieuwe en grotere stek voor het gemeentelijk kinderdagverblijf Arion, het consultatiebureau en het Huis van
het Kind Brussel (0,89 miljoen euro via het wijkcontract).
›› Voor veel organisaties is het ontwikkelen van een goed project een moeilijke klus. De VGC kan organisaties dus
blijvend advies geven bij het opmaken van dossiers voor stadsvernieuwingscontracten en wijkcontracten.
›› Wat de publieke ruimte betreft, zijn er kansen om gemeenschapsvoorzieningen nog meer te betrekken. Bijvoorbeeld
in de vorm van (tijdelijke) speel-, school- of leefstraten bij het veilig en verkeersluw maken van de schoolomgeving of
het opzetten van (tijdelijke) interventies in de publieke ruimte.
›› De VGC moet werk maken van een betere participatie aan de stadsvernieuwingscontracten. Op zijn beurt zou
het Gewest ook de Gemeenschapscommissies hier beter bij moeten betrekken. Een coherent en geïntegreerd
stadsvernieuwingsbeleid kan immers niet zonder een verbinding te maken met gemeenschapsvoorzieningen.

De Vlaamse stadsvernieuwing
Met het beleidsinstrument Stadsvernieuwing subsidieert de Vlaamse overheid stadsvernieuwingsprojecten die een ingrijpende
en duurzame vernieuwing van de stedelijke bebouwde ruimte koppelen aan initiatieven van samenlevingsopbouw en dit
door coproductie te realiseren, zowel met publieke als private partners. De Vlaamse overheid verleent verschillende soorten
subsidies:
1. conceptsubsidies die gebruikt worden voor deskundige begeleiding bij het ontwerp van een stadsvernieuwingscontract;
2. projectsubsidies die gebruikt worden voor de concrete realisatie van een stadsvernieuwingsproject;
3. thematische subsidies ter ondersteuning van kleinschalige stadsvernieuwingsprojecten die inspelen op specifieke
stedelijke uitdagingen.
De voorbije jaren bouwde de VGC expertise op rond het beleidsinstrument Vlaamse stadsvernieuwing met een
stadsvernieuwingsproject in de kanaalzone. Dat leidde tot een conceptstudie voor een stadsvernieuwingsproject op de sites
van Abattoir nv en de Erasmushogeschool Brussel. De gewestelijke contouren (fiets- en voetgangersbrug over het kanaal,
heraanleg kanaalkade, een oost-westdoorsteek door het bouwblok) van die studie werden inmiddels opgenomen in de
programma’s van de stadsvernieuwingscontracten 3 en 5 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voortbouwend op deze
conceptstudie diende de VGC bij de oproep Stadsvernieuwing 2019 een aanvraag voor projectsubsidie in bij de Vlaamse
overheid.
De VGC tekende ook met succes in op de thematische stadsvernieuwingsoproep ‘groen-blauw’ (2018) en op de oproepen
sociale infrastructuur (2017 en 2018) van het Vlaamse Stedenbeleid.
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Aanbevelingen:
›› Het projectsubsidiedossier dat de VGC indiende bij de oproep Stadsvernieuwing 2019, heeft als hoofdcomponent de
creatie van een openluchtzwembad en een overdekt zwembad op het dak van de Manufakture (het nieuwe compacte
stedelijke slachthuis) van Abattoir en de creatie van bijkomende sportieve ruimte in openlucht op de campus van
de Erasmushogeschool Brussel (Campus Kaai). Deze plaats is bijzonder goed gelegen voor een zwembad, waarbij
ook de warmte die de Manufakture creëert, gerecupereerd kan worden voor de verwarming van het zwemwater. Als
de Vlaamse overheid dit project selecteert (in oktober 2019 zou dat duidelijk worden), wordt een nieuwe publieke
voorziening ontwikkeld die zowel lokaal als op het niveau van het Gewest een impact heeft.
›› De VGC kan, door in te tekenen op oproepen van Vlaanderen, een zeer interessante verbinding maken tussen de
stadsvernieuwingsaanpak en -instrumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse instrumenten
voor stadsvernieuwing. In de toekomst kan de VGC inspelen op nieuwe opportuniteiten die de link leggen
tussen gemeenschapsinfrastructuur en de Brusselse stadsontwikkeling om een aanvraag in te dienen voor een
conceptsubsidie en/of projectsubsidie.
›› Uitvoering van het project sociale infrastructuur voor eind 2023: een nieuwe en polyvalente infrastructuur voor
Centrum West moet in de legislatuur 2019-2024 gerealiseerd worden. De financiering van dit project is (er is een
totaalbudget van 3,4 miljoen euro voorzien) dankzij de middelen van het wijkcontract en de oproep sociale
infrastructuur rond.
›› In 2018 lanceerde de Vlaamse overheid een thematische oproep voor stadsvernieuwingsprojecten die op een
innovatieve manier bijdragen aan meer groen en blauw (water) in de stad. De VGC ontwikkelde samen met
het Brussels Centre Observatory (BCO) en sociale-economiepartner Atelier Groot Eiland een projectvoorstel
dat wil bijdragen tot duurzame stadsontwikkeling, leefbaarheid van de stad en de klimaatdoelstellingen. Het
stadsvernieuwingsproject vertrekt vanuit de plannen voor de ontwikkeling van een verkeersluw centrum waar
de centraal gelegen voetgangerszone als noord-zuidas een spil van is. Die aanzet wordt nu aangevuld met een
groenblauw netwerk in oost-westelijke richting, meer specifiek in de westelijke Zennevallei en de kanaalzone. Met de
aanleg van ‘productief groen’ wil de VGC bovendien gezonde voeding promoten en de sociale cohesie in een aantal
Brusselse centrumwijken versterken vanuit een participatieve aanpak. De Vlaamse overheid kende voor dit project
een subsidie toe van 250.000 euro2. Dit project moet, ook voor het aanwenden van de bekomen middelen, uitgevoerd
worden in 2020-2021.

Tijdelijk gebruik en stadsontwikkeling
Ruimte in Brussel is schaars. De structurele leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest – geschat op de oppervlakte van
een gemiddelde Brusselse gemeente – is groot. Tegelijkertijd zijn veel burgers, organisaties en startende ondernemers op zoek
naar ruimte voor creatie, ontmoeting en experiment. Tijdelijk gebruik van leegstaande panden en terreinen biedt kansen om
de vele onbenutte ruimtes en initiatieven met elkaar te verbinden. De voordelen van tijdelijk gebruik zijn divers, zowel voor
gebruikers als voor eigenaars: tijdelijk gebruik zorgt voor de maximale benutting van de bestaande voorzieningen, het biedt
kansen aan initiatieven, het verbetert de leefbaarheid van de buurt en de stad … De VGC kan organisaties in hun zoektocht
naar ruimte ondersteunen en het tijdelijk gebruik vergemakkelijken.

Aanbevelingen:
›› De VGC kan, onder andere in het kader van de opvolging van wijkcontracten en stadsvernieuwingscontracten,
Nederlandstalige initiatieven helpen om tijdelijke ruimtes te zoeken voor hun activiteiten. De VGC kan ook actief
samenwerken met de andere Brusselse overheden om tijdelijk gebruik te stimuleren en te faciliteren. Ook de
mogelijkheden binnen het VGC-patrimonium voor tijdelijk gebruik kunnen verder onderzocht worden.

2

Atelier Groot Eiland zal in opdracht van de VGC een aantal punctuele groene ingrepen doen aan Nederlandstalige
gemeenschapsinfrastructuren binnen de ontwikkelingszone. Daken, gevels, omheiningen en speelplaatsen worden op een slimme
manier voorzien van groenten, fruit, kruiden, nestkasten en andere installaties die de biodiversiteit en de korte voedselketen in de stad
bevorderen. In 2019-2020 wil de VGC samen met de projectpartners de locaties selecteren in functie van het lokale draagvlak en een sterke
impact/zichtbaarheid op de publieke ruimte.
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2.4.2.2. Sociale stadsinnovatie en inzetten op burgerinitiatieven
Het debat over de veranderende stad leeft volop. Nieuwe burgerinitiatieven verbinden Brusselaars en zetten nieuwe thema’s op
de agenda. Brusselse stadsmakers verenigen zich en bouwen jeugdhuizen, moestuinen, woningen. Zij brengen nieuwe allianties
voort van stedelingen die de stad beter en slimmer maken.
Overheden kunnen een belangrijke rol opnemen om het ‘samen stad maken’ te faciliteren. Vandaag zien we hoe diverse
steden zoeken naar de manier waarop ze deze faciliterende rol kunnen opnemen. Ze experimenteren met projectoproepen,
burgerbegrotingen en wijkbudgetten. In de VGC gaf de projectoproep ‘Bruss-it’ bijvoorbeeld ruimte aan initiatieven om te
experimenteren met oplossingen, duurzame innovatie op te starten en maatschappelijke kwesties rond sociale cohesie en
ruimte te thematiseren en publiek te maken.
Via ‘Bruss-it’ ondersteunde de VGC verenigingen, organisaties, groepen van burgers en burgercollectieven die werk maakten van
tijdelijke invulling, multifunctioneel ruimtegebruik, ontmoeting en uitwisseling, het delen en openstellen van ruimtes, sociale
of culturele interventies in de publieke of semipublieke ruimte … De aanpak van de vele ‘Bruss-it’-projecten weerspiegelt in
praktijk de diversiteit aan uitdagingen die de initiatiefnemers willen oppakken. Projecten re-activeren de publieke ruimte
door deze ruimte te veranderen of door iets toe te voegen. Ze stellen onderbenutte ruimte weer open, ontwerpen mobiele
installaties om ruimte te dynamiseren en organiseren tal van activiteiten om mensen en thema’s te verbinden met elkaar.
Participatie en co-creatie staan daarbij centraal, niet als holle begrippen maar als belangrijke principes van samen stad
maken.
De projectoproep werd 4 keer gelanceerd en in totaal werden 238 projectaanvragen ingediend. In de afgelopen 4 jaar werden
in totaal 74 projecten gesubsidieerd via ‘Bruss-it’, voor een totaalbedrag van meer dan 800.000 euro (of ruim 200.000 euro per
oproep). De vele projecten zijn gespreid over heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en brengen extra leven in talloze wijken
en buurten.

Aanbevelingen:
›› de vier edities van ‘Bruss-it’ werden zowel door het Nederlandstalige middenveld, de Nederlandstalige scholen,
wijkcomités als diverse Brusselse burgerinitiatieven positief onthaald. Met ‘Bruss-it’ werden ook heel wat nieuwe
initiatieven bereikt. Dergelijke projectoproepen zijn een belangrijk instrument om de vinger aan de pols te houden
en om aan nieuwe initiatieven (waaronder ook burgerinitiatieven) de kans te bieden om projecten te ontwikkelen.
›› de VGC kan in de toekomst gelijkaardige projectoproepen lanceren. Het werken rond gemeenschapsvorming in de
gedeelde ruimte is een interessant uitgangspunt en relevant thema, maar bij toekomstige projectoproepen kan
gedacht worden aan variaties op dit thema en kunnen andere klemtonen gelegd worden.
›› naar aanleiding van de eerste drie edities van ‘Bruss-it’ deed de UCLL een onderzoek over 55 Bruss-it initiatieven.
In dit eindrapport worden aanbevelingen opgenomen die interessant zijn voor toekomstige, transversale
projectoproepen.

2.4.2.3

Versterken van de sociale cohesie via transversale initiatieven voor kwetsbare doelgroepen in kansarme
wijken

Geïntegreerde wijkwerkingen
De VGC ontwikkelde in 2015 een nieuw beleidskader voor de subsidiëring van de geïntegreerde wijkwerkingen. De VGC
subsidieert Buurtwerk Chambéry (Laag-Etterbeek), De Buurtwinkel (Anneessenswijk Brussel), Wijkpartenariaat Brabantwijk
(Schaarbeek) en Buurthuis Bonnevie (Oud-Molenbeek) om een lokale transversale werking uit te bouwen op het vlak van
armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling. De geïntegreerde wijkwerkingen zijn uitgegroeid tot ankerpunten voor het
stedelijk beleid van de VGC in Brusselse transitiewijken. Ze ontwikkelen hun werking samen met andere organisaties in de
buurt en bouwen hierbij ook samenwerkingen uit met de gemeente, het OCMW en gewestelijke operatoren. De wijkwerkingen
werken aan empowerment en actief burgerschap vanuit de noden van kwetsbare buurtbewoners en verbinden
beleidsdomeinen en bevoegdheidsniveaus met elkaar.
Het ontwikkelde beleidskader zorgde voor stabiliteit en continuïteit in de vier wijkwerkingen. Hierdoor konden deze organisaties
nog sterker dan voorheen een emanciperende rol opnemen naar kwetsbare doelgroepen én een ondersteunende rol opnemen
in het Nederlandstalige netwerk van scholen, welzijnsactoren en sociaal-cultureel werk in Brussel. De wijkwerkingen helpen het
transversale VGC-beleid mee uit te dragen in kansenbuurten.
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Aanbevelingen:
›› Het bestaande kader wordt voortgezet en verder uitgebouwd. De wijkwerkingen worden gepositioneerd als
transversale, stedelijke en laagdrempelige ontmoetingsplekken in kwetsbare buurten. Als transversale ankerpunten
bieden zij een meerwaarde voor de meer sectoraal georganiseerde netwerken en diensten. De wijkwerkingen delen
hun expertise over de buurt en het emanciperend werken met kansengroepen met de andere N-partners en binnen
stedelijke ontwikkelingsprogramma’s.
›› De VGC-subsidie volstaat niet om de volledige loonkosten van de coördinator te dekken. Er dient bekeken te worden
of het mogelijk is om de subsidie te verhogen.
›› Het kader voor de geïntegreerde wijkwerkingen werd opgestart met vier bestaande wijkwerkingen. Een uitbreiding
naar andere organisaties die een buurtgerichte werking ontwikkelen met een expliciete focus op armoedebestrijding
en sociale wijkontwikkeling in Brusselse transitiewijken kan kansen bieden voor de lokale verankering van het VGCbeleid.

Romawerking
Met intussen ruim 11.000 Roma in Brussel, blijft de nood aan een specifieke aanpak voor deze doelgroep groot. Reguliere
instanties slagen er maar moeilijk in om de doelgroep te bereiken. Te veel barrières (taal, culturele gebruiken en gewoontes)
staan daarvoor in de weg. De Nederlandstalige eerstelijnswerkers van de Dienst Roma en Woonwagenbewoners van Foyer
vzw (Roma-stewards en ESF-projectmedewerkers) slagen er wel in om die brug te maken, met als voornaamste reden dat ze
de talen spreken en ingebed zijn in de diverse (Roemeense, Bulgaarse, Slowaakse, Syrische, enz.) Roma-gemeenschappen en
-netwerken in Brussel.
De VGC en Foyer vzw hebben een sterke werking opgebouwd met als voornaamste focus: het Nederlandstalig onderwijs,
(beroeps)opleiding en werk, Nederlandstalige gemeenschapsdiensten (kinderdagverblijven, jeugdwelzijn, jeugdwerk, enz.)
en buurtwerk. De expertise van de Romawerking van Foyer is groot en uniek in ons land. Ze is gebaseerd op het dagelijkse
contact met de doelgroep.
De VGC voorziet zelf momenteel middelen voor de coördinatie en de omkadering van de Roma-werking. De loonkosten van de
eerstelijnswerkers worden volledig gefinancierd door de Vlaamse Gemeenschap (via de subsidie voor 4 buurtstewards) en via
Europese middelen (ESF). De VGC tekende in op een nieuwe ESF-oproep om het ESF-Roma-project te verlengen na 2020.

Aanbevelingen:
›› er is nood aan een sterke en blijvende inzet op de Roma gezien de omvang van de doelgroep in Brussel, de blijvende
instroom van nieuwe groepen Roma (bv. de recente instroom van Syrische Dom) en het feit dat de VGC er ook de
komende jaren vaak mee in contact zal komen op de eerste lijn.
›› de VGC dient de Brusselse Romawerking verder te ondersteunen, ze is een onmisbare speler met kennis van
de doelgroep in Brussel. Het succes van de Brusselse Romawerking is grotendeels afhankelijk van de inzet van
eerstelijnswerkers (Roma- of buurtstewards). Daarom dient de VGC middelen te voorzien zodat de inzet van Romastewards gegarandeerd blijft, ook in het geval dat de financiering van de Roma-stewards vanuit de Vlaamse overheid
na augustus 2020 wordt stopgezet.

2.4.3. | Integratie en inburgering
Met meer dan 70% Brusselaars met een migratieachtergrond3 is Brussel al geruime tijd een stad waar de meerderheid
van de stadsbewoners een minderheid is. Het is een labo voor superdiversiteit waarin heel veel ervaring is opgebouwd,
maar waarin zich ook blijvende uitdagingen stellen voor overheden, organisaties en burgers. Het is een dynamische stad
waarin meervoudige identiteiten en diversiteit deel uitmaken van het dagelijkse leven, maar ook een stad waarin de

3

Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor, cijfers 2016. Met migratieachtergrond wordt hier bedoeld: buitenlandse herkomst op basis van
de geboortenationaliteit van de persoon zelf of van zijn of haar ouders.
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onderlinge relaties en interacties complexer worden en de bestaande initiatieven soms een te beperkt antwoord bieden op
maatschappelijke ongelijkheid en nieuwe noden. De VGC beschouwt het als een permanente opdracht om in te spelen op
deze realiteit en voert een beleid rond samenleven en diversiteit dat vertrekt vanuit de volgende doelstellingen:
›› werken aan toegankelijkheid van het bestaande aanbod, om drempels weg te werken en om gelijke toegang voor alle
Brusselaars te realiseren;
›› werken aan evenredige participatie, actief burgerschap en emancipatie van alle Brusselaars;
›› samenleven in diversiteit en de sociale samenhang bevorderen.
De VGC voert het Vlaamse beleid rond integratie uit in Brussel, maar neemt vanuit de stedelijke Brusselse praktijk ook
aanvullende en experimentele initiatieven.
Een gecoördineerde aanpak rond samenleven en diversiteit
Het beleid rond samenleven en diversiteit heeft raakvlakken met alle bevoegdheidsdomeinen van de VGC en moet dus
horizontaal worden opgevat. Tijdens de voorbije beleidsperiode kende de Vlaamse overheid projectmiddelen toe aan de VGC
om, zoals voorzien in de decretale regelgeving rond integratie, een sterkere regierol rond dit beleidsthema op te nemen. Het
Vlaamse beleidsinstrumentarium wijzigde intussen grondig: de opdrachten van het onthaalbureau bon en het Regionaal
Integratiecentrum Foyer werden geïntegreerd in het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering.

Aanbevelingen:
›› een sterke visie op samenleven in diversiteit in Brussel uitwerken en uitdragen;
›› beleidsdoelstellingen formuleren om de herkomstkloof tegen te gaan in alle bevoegdheidsdomeinen van de VGC,
gekoppeld aan concrete en meetbare resultaten, ook op basis van de evaluatie van het huidige beleidsplan;
›› het inspiratietraject rond superdiversiteit uit het voorjaar van 2019 evalueren en de projectmiddelen voor lokale
integratiesubsidies (toegekend tot en met 30 april 2020) verder inzetten om zo, vanuit een permanente omgevingsen actoranalyse, de brug te maken naar alle beleidssectoren, de aanwezige expertise met elkaar te verbinden en
bijkomende noden te detecteren;
›› samen met de Vlaamse overheid de inzet van deze middelen evalueren en aandringen op een structurele erkenning
en financiering van de regierol in het kader van het Vlaamse integratiebeleid;
›› de samenwerking tussen de VGC en het Agentschap Integratie en Inburgering verder uitbouwen, met aandacht
voor geïntegreerd werken tussen de eerste- en tweedelijnswerking, kwaliteitsvolle samenwerking met Brusselse
terreinpartners, opzetten van innovatieve initiatieven en uitbouwen van een flexibele werking op maat van Brussel;
›› vanuit de VGC een voorbeeldfunctie opnemen door een intern diversiteitsbeleid te voeren, waarbij Brusselaars met
een migratieachtergrond als prioritaire doelgroep worden beschouwd;
›› binnen het subsidiekader ‘etnisch-culturele minderheden’ ruimte creëren voor bijkomende experimentele initiatieven,
waarbij wordt gewerkt aan het tegengaan van de herkomstkloof en het versterken van gelijke kansen en universele
toegang tot maatschappelijke dienstverlening;
›› de monitoring van het integratiebeleid versterken, onder andere door afstemming tussen de VGC en de Vlaamse
overheid.

Inburgering op maat van Brussel
Met 3.065 inburgeringscontracten in 2018 levert bon – Agentschap Integratie en Inburgering een belangrijke bijdrage
om mensen op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden en wegwijs te maken in de Brusselse samenleving. In de vorige
beleidsperiode werd de beleidskeuze rond het invoeren van de verplichte inburgering in Brussel door de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie vertaald in regelgeving. Na de goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de GGC, de
COCOF en de Vlaamse overheid zal de verplichte inburgering aan het begin van de volgende beleidsperiode concreet worden
uitgevoerd. Zowel de COCOF als de Vlaamse overheid engageren zich daarbij om 4.000 verplichte inburgeringstrajecten te
financieren.
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Aanbevelingen:
›› in de evolutie naar verplichte inburgering afstemmen met andere bestuursniveaus om te komen tot een volwaardige
invulling van het Brusselse inburgeringsbeleid;
›› de kwaliteitsvolle begeleiding en ‘vernetwerking’ van inburgeraars in het Nederlandstalige aanbod faciliteren,
onder andere voor toeleiding naar opleiding en werk, kinderopvang, (psycho)sociale begeleiding, vrije tijd en
vrijwilligerswerk;
›› mee mogelijk maken van maatwerk voor specifieke doelgroepen binnen inburgering, onder andere laaggeletterde
moeders en hoogopgeleide nieuwkomers;
›› initiatieven stimuleren rond een meer geïntegreerde begeleiding van minderjarige nieuwkomers (case-management
bij kwetsbare jongeren die vaak in aanraking komen met verschillende diensten, sectoren, overheden).

Inzetten op gelijke kansen en toegankelijkheid
Mensen met een migratieachtergrond hebben het niet altijd gemakkelijk om hun weg te vinden. In heel wat belangrijke
maatschappelijke domeinen is er sprake van een herkomstkloof. Gender, gezinssituatie, herkomst, socio-economische
positie … werken op elkaar in en kunnen grote structurele ongelijkheid met zich meebrengen. De VGC kan binnen haar
bevoegdheidsdomeinen een bijdrage leveren om gelijke kansen en toegang te realiseren.

Aanbevelingen:
›› inzetten op gelijke onderwijskansen door aandacht voor bereik en betrokkenheid van kwetsbare ouders en, gelet op
de herkomstkloof rond studiekeuze, kwaliteitsvolle oriëntatie van kinderen en jongeren op scharniermomenten in
hun schoolloopbaan;
›› kwetsbare groepen opnemen in de kinderopvang en een toegankelijk aanbod realiseren rond preventieve
gezinsondersteuning, op maat van een etnisch-cultureel divers doelpubliek;
›› een toegankelijk en outreachend welzijns- en gezondheidsaanbod realiseren en initiatieven nemen om een
cultuursensitieve zorg te garanderen (onder andere dementiezorg, mantelzorg, geestelijke gezondheidszorg,
jeugdwelzijn);
›› werken aan een jeugd-, sport- en cultuuraanbod dat vertrekt vanuit de noden van een brede groep van Brusselaars
en drempels wegwerken rond deel-nemen en deel-hebben aan vrije tijd.

Kwaliteitsvol werken in superdiversiteit
Werken in een grootstedelijke en superdiverse context vergt bijzondere competenties. (Toekomstige) beroepskrachten in
het VGC-netwerk, zowel binnen zorg, vrije tijd als onderwijs, moeten een beroep kunnen doen op ondersteuning. Naast
deskundigheidsbevordering van individuele professionals is er ook nood aan doorzettingskracht op organisatieniveau.

Aanbevelingen:
›› de inspanningen binnen de geboden kwaliteitsondersteuning rond werken in superdiversiteit opdrijven; vanuit haar
regierol zet de VGC actieve samenwerking op tussen de betrokken sectoren en relevante ondersteuningspartners
(procesbegeleiding en projectwerking) om de nodige competenties te bevorderen voor werken in superdiversiteit bij
Nederlandstalige organisaties en beroepskrachten in Brussel;
›› gesubsidieerde organisaties stimuleren om de diversiteit van de stad beter te weerspiegelen in hun werking (niet in
het minst in hun personeelsbestand, maar evengoed in hun communicatie, hun aanbod, hun manier van werken, de
participatie vanuit hun doelpubliek …);
›› bijkomend investeren in en diversifiëren van laagdrempelige communicatiemethodes (onder andere interculturele
bemiddeling, tolken en vertalen, online tools) en deze mogelijkheden breed bekendmaken.
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Participatie als rode draad
Participatie is het nieuwe normaal. Toch worden heel wat Brusselaars in het nieuwe stedelijke burgerschap nog niet bereikt
of organiseren ze zich op een andere manier. Kwetsbare burgers zoals nieuwkomers zijn vaak slechts beperkt betrokken bij
maatschappelijke besluitvorming. De representatie van Brusselaars met een migratieachtergrond blijft een aandachtspunt in
het VGC-netwerk.

Aanbevelingen:
›› structureel samenwerken met en ondersteunen van de Brusselwerking van het Minderhedenforum om participatie en
actief burgerschap vanuit een diverse groep van Brusselaars te versterken;
›› initiatieven nemen om de etnisch-culturele diversiteit in overlegstructuren, adviesraden, focusgroepen en
beheerraden van gesubsidieerde organisaties te verhogen en te garanderen;
›› een etnisch-cultureel divers verenigingsleven erkennen en stimuleren;
›› de emancipatie en zelfredzaamheid van specifieke en/of kwetsbare doelgroepen verhogen door het blijvend
ondersteunen van initiatieven voor mensen met een precair verblijf, woonwagenbewoners, intra-Europese migranten
onder wie Roma, kwetsbare vrouwen met een migratieachtergrond, holebi’s met een migratieachtergrond …;
›› initiatieven nemen om meer ervaringsdeskundigen armoede met een migratieachtergrond in het VGC-netwerk
binnen te brengen;
›› vrijwilligerswerk stimuleren als hefboom naar maatschappelijke participatie voor Brusselaars met een
migratieachtergrond en, meer specifiek, inburgeraars;
›› oefenkansen Nederlands bieden, met aandacht voor maatwerk, en de doelgroep maximaal oriënteren naar het
taalvaardigheidsonderwijs;

Samenleven
Heel wat initiatieven geven dagelijks vorm aan het samenleven in Brussel. Toch zorgt de meer complexe en diverse realiteit ook
voor uitdagingen; samenleven in diversiteit vraagt om een bewust omgaan met verschil.

Aanbevelingen:
›› blijven investeren in lokale initiatieven (onder meer gemeenschapscentra, jeugdwerkingen, IBO’s, Brede Scholen,
ontmoetingsplaatsen) die mensen samenbrengen op basis van wat ze gemeenschappelijk hebben eerder dan op
basis van verschillen en die de sociale mix bevorderen;
›› deze lokale werkingen ondersteunen om hun buurtgerichte werking verder uit te bouwen en hierin (nog meer)
aansluiting te vinden bij meer diverse netwerken;
›› het subsidiekader Plug into Brussels evalueren dat inzet op projectmatige lokale initiatieven die het samenleven in
diversiteit bevorderen;
›› initiatieven ondersteunen rond positieve identiteitsontwikkeling, burgerschapseducatie en dialoog bij jongeren;
›› initiatieven nemen om de beeldvorming over etnisch-culturele diversiteit te normaliseren als tegengewicht voor
polarisatie.

2.4.4. | Armoedebestrijding
Armoede is een structureel probleem. Daarom is een multidisciplinaire aanpak en samenwerking tussen de verschillende
bevoegdheidsdomeinen noodzakelijk. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op de bepalende factoren van armoede, zoals
huisvesting, tewerkstelling, onderwijs, opleiding, gezondheid en welzijn. De basis voor elk armoedebestrijdingsbeleid in België
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wordt gevormd door de grondrechten in de Belgische Grondwet (art. 23 en 24). Sinds 2014 heeft de VGC een onderbouwde
visietekst armoedebestrijding. Die vormt de basis van het armoedebestrijdingsbeleid van de VGC4.
Het armoedebestrijdingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt gevoerd door verschillende overheden. Met
de ordonnantie van 20 juli 2006 ‘betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest’ wordt de coördinatie van het Brussels armoedebestrijdingsbeleid toevertrouwd aan het Verenigd College van
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Elke legislatuur moet hiervoor een gezamenlijk programma
worden opgesteld. De GGC staat in voor de coördinatie van het armoedebestrijdingsbeleid van de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie, de Commission Communautaire française (Cocof), de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de OCMW’s. Naast het beleid over de strijd tegen armoede en sociale ongelijkheid is de
GGC ook bevoegd voor de coördinatie van het beleid rond dak- en thuisloosheid, een nauw verwant thema waarbij wordt
samengewerkt met dezelfde overheden.
Daarnaast blijft ook de Vlaamse overheid via het Vlaams decreet armoedebestrijding bevoegd voor armoedebestrijding in het
tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Het Vlaams decreet armoedebestrijding biedt een kader voor de verenigingen waar armen
het woord nemen en voor de opleiding en de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in de armoede en de sociale uitsluiting.
Sinds 2014 heeft de Vlaamse overheid vooral ingezet op het bestrijden van kinderarmoede en werden er Vlaamse middelen
(220.500 euro op jaarbasis) vrijgemaakt voor ondersteuning van het kinderarmoedebestrijdingsbeleid van de VGC.
Het huidige Kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC loopt tot 2020. Het plan is opgebouwd rond vier centrale
doelstellingen: toegankelijke kinderopvang (via het Lokaal Loket Kinderopvang), een geïntegreerd aanbod gezinsondersteuning
(via het Huis van het Kind Brussel), kleuterparticipatie (via de campagne Vroege Vogels) en een monitoring van gegevens en
expertisedeling.

Aanbevelingen:
Armoedebestrijdingsbeleid van de VGC
›› het interne armoedebestrijdingsbeleid in de administratie transversaal coördineren en opvolgen, met ook één
coördinerend aanspreekpunt voor andere overheden;
›› de dialoog met de werkveldpartners en de ervaringsdeskundigheid van de doelgroep structureel inbedden in de
operationele diensten (Sport in Brussel, OCB …), adviesraden en werkgroepen van de VGC. Voor de VGC zijn het
Brussels Platform Armoede en verenigingen waar armen het woord nemen hierbij belangrijke partners.
›› de ambities rond kinderarmoedebestrijding in 2020 evalueren en bijsturen waar nodig, en deze ambities afstemmen
op het algemene armoedebestrijdingsbeleid van de VGC.
›› de acties rond toegankelijkheid van het gezinsaanbod uitbreiden binnen het geïntegreerde gezinsbeleid door in
te zetten op de ontwikkeling van een lokaal aanbod van het Huis van het Kind op maat van kwetsbare gezinnen.
Dit aanbod is gericht op de realisatie van sociale grondrechten van gezinnen en fysieke nabijheid van het aanbod
(bijvoorbeeld door fysieke inschrijvingspunten van het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel binnen fysieke Huizen van
het Kind).
›› werken aan lokale verankering in kwetsbare wijken en transitiebuurten: in de buurten komen wonen, leren, werken,
zorg, vrije tijd en ontmoeting samen in de leefomgeving van mensen in armoede. Het wijkniveau is het geschikte
niveau voor de ontwikkeling van wijkwerkingen en preventieve gemeenschapsnetwerken. Op wijkniveau werkt de
VGC aan lokale toegankelijkheid en aan een inclusief beleid dat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie
ondersteunt en betrekt. Bijzondere aandacht gaat naar mensen met mentale of psychische problemen. De buurten
zijn geschikte labo’s voor innovatieve proeftuinen op het vlak van armoedebestrijding en sociale stadsontwikkeling.
›› werken aan sociaal gewaardeerde rollen en actief burgerschap: Brussel telt heel wat inwoners die niet actief
zijn op de arbeidsmarkt en die onvoldoende aansluiting vinden bij de samenleving. We willen deze mensen
aanmoedigen om een rol op te nemen als vrijwilliger of om mee te werken in een burgerinitiatief. Zo verwerven ze
een maatschappelijk gewaardeerde rol. Een actieve bijdrage leveren aan de samenleving draagt bij tot een positieve
identiteitsvorming. Het kan de opstap betekenen naar een breder sociaal netwerk rond kwetsbare doelgroepen
en de sociale cohesie versterken. Daarom is het nodig dat de VGC vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven van
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen actief stimuleert en ondersteunt.

4

https://www.vgc.be/sites/www.vgc.be/files/download/visietekst.pdf.
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Samenwerking met andere overheden
De VGC ontwikkelt een beleid dat gericht is op een samenspel met andere bevoegdheidsniveaus, met prioriteit op die
domeinen die cruciaal zijn op het vlak van armoedebestrijding:
›› zowel rond armoedebestrijding als in de strijd tegen dak- en thuisloosheid neemt de VGC samen met de Vlaamse
overheid en de Vlaamse gesubsidieerde werkveldactoren (Samenlevingsopbouw, CAW Brussel, Brussels Platform
Armoede (BPA) en de verenigingen waar armen het woord nemen) beleidsverantwoordelijkheid op. De VGC streeft
ernaar om haar beleid te verankeren in het Brusselse armoedebestrijdingsbeleid, en kan het gesprek aangaan over
de afstemming van het Vlaamse armoedebestrijdingsbeleid in Brussel en het aanvullende armoedebestrijdingsbeleid
van de VGC.
›› samenwerking met OCMW’s voor de realisatie van lokaal sociaal beleid en vrijetijdsparticipatie;
›› huisvesting en woongerelateerde oplossingen: de VGC voert een flankerend beleid voor woongerelateerde
oplossingen door een gemeenschapsaanbod en een ondersteuningsaanbod rond innovatieve woonvormen te
ontwikkelen (begeleid wonen, housing first, intergenerationeel wonen, levenslang wonen);
›› tewerkstelling en sociale economie vormen een belangrijke hefboom om mensen structureel uit de armoede te
helpen. De VGC stimuleert de ontwikkeling van gemeenschapsinitiatieven in het kader van sociale economie.
›› arbeidszorg: de VGC doet samen met de Vlaamse overheid een Brusseltoets met het oog op de toepassing van het
decreet werk- en zorgtrajecten in Brussel en de realisatie van een aanbod voor Brusselaars. De activeringstrajecten
die in dit decreet zijn voorzien moeten erkend worden als welzijn (gemeenschapsbevoegdheid) in plaats van als
tewerkstelling (gewestbevoegdheid).

2.4.5. | Taalbeleid
Taalbeleid van de VGC
De VGC beschouwt meertaligheid als een troef en een positieve kracht in Brussel. Deze meertaligheid biedt kansen voor
de inwoners en de bezoekers van de stad. Daarom ondersteunt de VGC een positieve houding tegenover meertaligheid
in het algemeen. Tegelijkertijd wil de VGC een positieve houding tegenover het Nederlands in een meertalige omgeving
aanmoedigen, wil ze het gebruik van het Nederlands in Brussel versterken én de kwaliteit van het taalgebruik verbeteren.
Als Brusselse Nederlandstalige overheid willen we op deze manier kansen bieden aan zo veel mogelijk Brusselaars, en de
positie van het Nederlands versterken vanuit een open en positieve houding naar andere talen. De visietekst ‘Taalbeleid’ legt
het brede kader vast waarbinnen de VGC zelf en de organisaties die zij ondersteunt, moeten werken.
Als we kijken naar de laatste BRIO-taalbarometer 4 (2018), zien we dat steeds meer Brusselaars het belangrijk vinden om
Nederlands te kennen. Maar slechts 17% van de ondervraagden beweert goed Nederlands te kunnen spreken. Als VGC willen we
oefenkansen creëren voor mensen die Nederlands leren. Want Nederlands leren en gebruiken in Brussel gaat niet vanzelf. Op
school krijgen kinderen les in het Nederlands, en volwassenen volgen taallessen Nederlands. Maar met lessen alleen komen ze
er niet. Kinderen en volwassenen die Nederlands leren, hebben oefenkansen nodig. Die kansen krijgen ze in Nederlandstalige
organisaties en verenigingen.
Door in helder, toegankelijk Nederlands te communiceren, bereikt de VGC ook mensen met een beperkte kennis van het
Nederlands. De voorbije jaren gaf de VGC een subsidie aan het Huis van het Nederlands Brussel voor het project ‘Duidelijk
Nederlands’. Alle VGC-diensten en alle organisaties die subsidies krijgen van de VGC, konden bij het Huis terecht om teksten
te laten screenen en herschrijven en voor vormingen. Sinds 2019 neemt de VGC deze opdracht rond toegankelijk Nederlands
zelf op. Er is een samenwerkingskader met het Huis van het Nederlands voor een duurzame samenwerking en expertiseuitwisseling.

35

AANBEVELINGSRAPPORT 2019 | SAMEN VOOR BRUSSEL

Aanbevelingen voor het taalbeleid van de VGC:
›› De VGC wil organisaties blijven ondersteunen die al werk maken van een taalbeleid, en die dat in de toekomst verder
willen verdiepen en versterken. We willen ook andere, nieuwe organisaties die zich (gedeeltelijk) als Nederlandstalig
profileren en die nog geen taalbeleid ontwikkelden, verder sensibiliseren en motiveren om een taalbeleid te
ontwikkelen of verder uit te werken. We willen organisaties ook blijvend de weg wijzen naar de relevante VGC-(taal)
ondersteuning.
›› Het feit dat de VGC de opdracht voor ‘Duidelijk Nederlands’ nu zelf uitvoert, schept mogelijkheden om gericht
te sensibiliseren rond toegankelijk Nederlands. Zo kunnen we (communicatie)medewerkers en organisaties
bewustmaken van het belang van duidelijk, toegankelijk taalgebruik en de oefenkansen die ze zo creëren.
›› We willen verder inzetten op extra-murostaalverwerving, van jongs af aan. Meertalige Brusselaars zijn een belangrijke
troef voor het samenleven in de grootstad.
›› De VGC wil verder investeren in lessen Nederlands voor ouders van kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel (tijdens maar ook buiten de schooluren). Het vergt ook blijvende inspanningen om de ouders te informeren
over het Nederlandstalige aanbod aan vrijetijdsinitiatieven in Brussel.

Nederlands en meertaligheid in de externe communicatie van de VGC
De VGC is als Nederlandstalige instelling in Brussel verplicht om de taalwetgeving te volgen. Dat houdt onder meer in dat het
Nederlands altijd op de eerste plaats komt en dat vertalingen alleen onder bepaalde voorwaarden toegelaten zijn. Om een
houvast te bieden, stelde het VGC-College in 2010 de visietekst ‘Taalbeleid’ op en het ‘Referentiekader voor het omgaan met
talen in externe VGC-communicatie’.
Een van de doelstellingen van de VGC en van VGC-instellingen is om anderstaligen te betrekken bij het Nederlandstalige
aanbod van diensten en voorzieningen. Om die doelstelling te realiseren, worden er vaak vertalingen gebruikt in de externe
VGC-communicatie. In heel wat communicatie wordt het gebruik van vertalingen als noodzakelijk ervaren om het bereik en de
toegankelijkheid van het Nederlandstalige aanbod te verhogen. De visietekst en het referentiekader bieden houvast, maar er
is ook een grote grijze zone. Sommige vertalingen bevinden zich in de grijze zone van het VGC-referentiekader en de VGCvisietekst, en staan op gespannen voet met de taalwetgeving.

Aanbeveling:
›› er is nood aan duidelijkheid op dit vlak. Rekening houdend met het meertalige karakter van Brussel, vinden we dat
vertalingen in bepaalde gevallen wenselijk zijn om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Dat kan binnen de
huidige richtlijn maar draagt een risico in zich. Verder gaan in het gebruik van meertaligheid is niet mogelijk binnen
het huidige kader. Een striktere toepassing van de taalwetgeving brengt anderzijds beperkingen met zich mee voor
het bereik en de actieradius van de VGC-communicatie.

2.4.6. | Buitenschoolse activiteiten en opvang voor kinderen en jongeren
In 2019 werd een nieuw Vlaams decreet rond buitenschoolse opvang en afstemming tussen buitenschoolse activiteiten
goedgekeurd. Dit decreet zal in principe in voege gaan vanaf 1 januari 2021. Het huidige landschap ‘opvang na school en in
schoolvakanties’ in Brussel bestaat uit de Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO’s), een groot aanbod aan opvang op school,
de speelpleinen, de vakantie-initiatieven van Cultuur, Jeugd en Sport en een aantal private initiatieven.
Vanuit het oogpunt van gezinnen is het aanbod heel versnipperd. De impact van deze versnippering is vooral voelbaar voor de
jongste kinderen en de meest kwetsbare gezinnen.
De VGC heeft de regierol in Brussel als het gaat over het buitenschoolse en naschoolse aanbod en ziet kansen om het aanbod
beter te stroomlijnen. Recent voerde de VGC (samen met de organisatie Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge
Kinderen (VBJK)) een onderzoek naar wat kinderen belangrijk vinden in de opvang en vrije tijd. De resultaten geven een
goed beeld van wat zij zelf verwachten en de kijk van ouders hierop. De VGC stelt (zelfs los van het bovengenoemde decreet
buitenschoolse opvang VGC) voor om werk te maken van de afstemming van het aanbod, met als doel een kwaliteitsvol en
toegankelijker buitenschools aanbod aan activiteiten te ontwikkelen voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren.
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Aanbevelingen:
De VGC neemt actief de regierol op als lokale regisseur kinderopvang en voor de afstemming met de andere
beleidsdomeinen (Onderwijs en Cultuur, Jeugd en Sport) via de volgende acties:
›› Het huidige aanbod aan buitenschoolse activiteiten wordt in kaart gebracht.
›› De vraag van gezinnen wordt onderzocht en vergeleken met het aanbod.
›› De kijk van kinderen op de buitenschoolse of vrije tijd geldt als basis.
›› De VGC zet in op het afstemmen van procedures zodat gezinnen beter geïnformeerd worden en zodat het aanbod
toegankelijker wordt.
›› Er worden transversale linken gelegd tussen Onderwijs, Gezin en Cultuur, Jeugd en Sport. De VGC stimuleert
afstemming en begeleidt dit proces door de oprichting en organisatie van een transversale werkgroep, bestaande uit
relevante stakeholders.
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3.1. | ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID
3.1.1. |

Het recht op kwalitatief onderwijs garanderen

Uitgangspunt
Het recht op kwalitatief onderwijs is een universeel basisrecht. Onderwijs is dé motor die sociale mobiliteit mogelijk maakt.
Onderwijs geeft kansen aan burgers en in het bijzonder aan kinderen om zich maximaal te ontwikkelen.

3.1.2. | Samenwerking met andere overheden
De VGC voert een actief flankerend lokaal onderwijs- en vormingsbeleid. De VGC profileert zich daarbij als expertisecentrum,
aanspreekpunt, spreekbuis en belangenbehartiger van de Brusselse Nederlandstalige scholen en opleidingspartners. Bovendien
biedt zij een overlegplatform aan de Brusselse stakeholders, en neemt ze een regierol op. De VGC zet ook zelf initiatieven op
of stimuleert en ondersteunt derden om de kwaliteit te garanderen en te verbeteren.

Aanbevelingen:
›› Voor de Vlaamse Gemeenschap (specifiek voor onderwijs en vorming):
• erop aandringen bij de Vlaamse Gemeenschap dat de Brusseltoets effectief wordt toegepast, om de impact van
nieuwe Vlaamse onderwijsregelgeving in Brussel na te gaan;
• samen met de Vlaamse Gemeenschap gemeenschappelijke meet- en weetinstrumenten ontwikkelen over
(Nederlandstalig) onderwijs in Brussel en die ter beschikking stellen van bestaande databanken en onderzoeken.
›› Voor de gemeenten en de OCMW’s:
• efficiënte wederzijdse informatie-uitwisseling en -doorstroom bevorderen tussen de VGC en de gemeenten op het
vlak van onderwijsthema’s;
• partnerschappen met de gemeenten uitbouwen om de problematiek van het plaatstekort in het onderwijs aan te
pakken en om initiatieven voor het (ver)bouwen van schoolinfrastructuur uit te voeren;
• samenwerken met OCMW’s om doelgroepmedewerkers in te zetten in opleidings- en werkervaringsinitiatieven.
›› Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
• samenwerken met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te komen tot een globale gewestelijke
onderwijsdatabank, zodat het eenvoudiger wordt om in te spelen op nieuwe noden en uitdagingen;
• rollen en middelen op elkaar afstemmen om projecten op te zetten en uit te voeren, zoals het Programma
Preventie Schoolverzuim, de uitrusting van het tso en het bso en de aanpak van de capaciteitsproblematiek.
Streefdoel van al deze projecten en acties is een maximale afstemming met de andere overheden om zo de
beschikbare middelen optimaal in te zetten in de werking van het Brussels Nederlandstalig onderwijs.
• samenwerken met Perspective Brussels rond studentenzaken, opvolgen aantal schoolplaatsen, schoolcontracten …

3.1.3. | Een duidelijk en professioneel begeleidingsaanbod voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs
De VGC is een zeer betrokken actor voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Met haar aanbod voor scholen wil ze het
Brussels Nederlandstalig onderwijs optimaal ondersteunen.
Met het Onderwijscentrum Brussel (OCB), het Ondersteuningsnetwerk, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding N-Brussel (CLB)
en het Meldpunt KANS dat toeleidt naar ondersteuningsinitiatieven die de VGC financiert, is de VGC keer op keer een betrokken
partner om alle leerlingen kansen te bieden. Voor de scholen kan de weg naar het juiste aanbod wel nog verduidelijkt worden.

Aanbevelingen:
›› werken aan een betere profilering van de verschillende actoren, op basis van hun expertise;
›› sterkere samenwerking aanmoedigen tussen OCB, CLB, het Ondersteuningsnetwerk en de ondersteuningsinitiatieven
waar KANS naar doorverwijst en dit aanbod ook (gezamenlijk) toegankelijker maken naar de klanten (scholen).
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3.1.4. | De kwantitatieve uitdagingen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
De uitbreiding van de capaciteit van het Nederlandstalige leerplichtonderwijs (en kleuteronderwijs) in Brussel
De verdere uitbreiding van de capaciteit op alle onderwijsniveaus blijft een belangrijk aandachtspunt. Niet alleen omdat
onderwijs een (grond)wettelijk recht is of omdat het de tewerkstellingskansen van afgestudeerden verhoogt, maar ook en
vooral omdat het een unieke strategische opportuniteit is nu er zoveel vraag is naar Nederlandstalig onderwijs. Op die manier
blijft de Nederlandstalige gemeenschap ook in de toekomst een relevante gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het komt er dus op aan om de verschillende actoren ervan te overtuigen dat de aantrekkingskracht van het Nederlandstalig
onderwijs geen last is maar een unieke kans.
Onderstaande grafiek geeft de stijgende evolutie van de leerlingenaantallen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel weer.
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Voor het schooljaar 2018-2019 geeft onderstaande grafiek ook de verdeling van de leerlingen over de verschillende
onderwijstypes weer.
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De afgelopen jaren heeft het VGC-College veel meer gedaan voor andere schoolbesturen dan alleen maar financiële
middelen voorzien voor capaciteitsuitbreiding. Zowel de algemene directie Onderwijs en Vorming als andere directies
en diensten (Diensten Leidend ambtenaar en de directie Gebouwen en Patrimonium) werkten daaraan mee. Denken we
maar aan de verschillende DBFM-formules, de gemeentelijke school in Molenbeek en recent nog het mandaat van de VGC
voor de infrastructuurwerken aan de sites van de Sint-Joris basisschool. Deze voluntaristische ondersteuning en zelfs het
plaatsvervangend optreden als bouwheer van onderwijsinfrastructuur, blijft ook in de toekomst nodig om de soms complexe
bouwdossiers tot een goed einde te brengen.

Aanbevelingen over capaciteitsuitbreiding:
›› Algemeen:
• de uitbreiding verdedigen: bij de Vlaamse Gemeenschap blijven ijveren voor een uitbreiding van de capaciteit,
voor de nodige middelen en voor de eventuele versoepeling van de decretale bepalingen en regelgevingen die
daarbij een belemmering vormen;
• investeren in infrastructuur: de overeenkomst met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
(AGIOn) en met het Gemeenschapsonderwijs (GO!) voortzetten, waarbij de VGC extra middelen voorziet voor
schoolinfrastructuur;
• inrichtende machten creatief ondersteunen om de capaciteitsuitbreiding te realiseren.
›› Basisonderwijs:
• de inspanningen voor capaciteitsuitbreiding in het basisonderwijs voortzetten.
De VGC streeft naar een aandeel van 30% van de Brusselse leerlingenpopulatie (cf. de Brusselnorm).
• kerntakendebat voeren met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap over hun gemeenschapsverantwoordelijkheid;
• bij de gemeenten blijven ijveren om Franstalig én Nederlandstalig onderwijs te organiseren;
• aandacht besteden aan de multifunctionaliteit van infrastructuur.
›› Secundair onderwijs:
• de inspanningen voor capaciteitsuitbreiding in het secundair onderwijs voortzetten;
• werk maken van een gerichte aanpak van het capaciteitsprobleem, rekening houdend met de studierichtingen en
met de noden van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aanbevelingen over het beheer van onderwijsinfrastructuur:
›› de dienstverlening van FIX en Casablanco voor dringende onderhouds-, verfraaiings- en herstellingswerken aan
scholen voortzetten. Op die manier kunnen de scholen tegen een democratische prijs een hele reeks werken laten
uitvoeren.
›› het project ‘BuitenSpel’ voortzetten, aangezien de vraag groot blijft en er nog dossiers zijn die gesubsidieerd kunnen
worden. De speelplaats van een school kan, naast een uitdagende speelomgeving, ook een krachtige leeromgeving
zijn om brede competenties aan te spreken en te ontwikkelen.
›› de Nederlandstalige scholen in Brussel aanmoedigen om hun energieverbruik terug te dringen en het subsidiebeleid
‘Energiezorg op School’ voortzetten in samenspraak met het FIX;
›› de MOS-begeleiding (Milieuzorg op School) in scholen verder afstemmen op het subsidiebeleid van de VGC;
›› uitrusting van secundaire scholen en tweedekansonderwijs tso/bso en STEM (Science, Technology, Engineering en
Mathematics): investeren in moderne uitrusting die bijdraagt tot de kwaliteit van het onderwijs. Eigentijds materiaal
is noodzakelijk om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden.
›› ICT-uitrusting voor scholen voorzien;
›› op basis van het rapport infrastructuurnoden van het Brusselse DKO (Deeltijds Kunstonderwijs) onderzoeken wat de
bijdrage van de VGC kan zijn in deze infrastructuurwerken.
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Het recht op inschrijving garanderen voor elke leerling in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
Zowel het decreet basisonderwijs als de Codex Secundair Onderwijs waarborgen het recht op inschrijving voor elke leerling in
het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Door de capaciteitsproblematiek in Brussel komt dit recht op inschrijving voor
elke leerling in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel onder druk te staan.
De aansturing van de inschrijvingsprocedure en de uitvoering ervan is versnipperd over verschillende bestuurlijke niveaus en
instanties:
›› de Vlaamse Gemeenschap die het kader (decretaal) uittekent;
›› het LOP (Lokaal Overlegplatform) dat de beslissingen neemt;
›› de VGC die de organisatie van de digitale inschrijvingsprocedure op zich neemt en deze financiert.
Dat komt de samenhang van deze inschrijvingsprocedure niet ten goede.
Specifiek voor het Brusselse LOP (basisonderwijs én secundair onderwijs) heeft de VGC alleen een stem als inrichtende macht
van onderwijs (de VGC-scholen). Daartegenover staat wel dat de VGC de financiële middelen voorziet om de maatregelen uit
te voeren die het LOP binnen het decretale kader vooropstelt, inclusief de middelen voor de informatiecampagne. Ook de
inbreng van personeel door de administratie van de VGC, het OCB en intermediaire partners (Foyer, bon, gemeenschapscentra,
bibliotheken) is niet te onderschatten. De impact van de VGC op de besluitvorming in het LOP is met andere woorden niet
in overeenstemming met de input van middelen door de VGC. Voortdurende wijzigingen van het decreet door de Vlaamse
Gemeenschap zorgden er bovendien voor dat de investeringen voor de VGC zeer hoog oplopen.

Aanbevelingen:
›› de inschrijvingsprocedure vereenvoudigen zodat ze duidelijk gecommuniceerd kan worden naar de ouders;
›› de eindverantwoordelijkheid en de deelverantwoordelijkheden voor de Vlaamse Gemeenschap, de VGC, het LOP en
de schoolbesturen verduidelijken;
›› het idee van een volgsysteem van leerlingen blijven aankaarten, ook over de gemeenschapsgrenzen heen.
Een observatorium om de in-, uit- en doorstroom in het onderwijs in kaart te brengen zal leiden tot de verbetering
van de structuren en van de informatie-uitwisseling voor de schoolloopbaan van jongeren. Op dit moment is
het bijvoorbeeld onduidelijk in hoeverre de (digitale) wachtrijen aan Nederlandstalige schoolpoorten dezelfde
kinderen bevatten als de (digitale) wachtrijen aan Franstalige schoolpoorten, en of kinderen niet tegelijkertijd in het
Nederlandstalig en in het Franstalig onderwijs zijn ingeschreven.

3.1.5. | Inzetten op maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren
Scholen in hun kwaliteit begeleiden en ondersteunen
De kwaliteit van het onderwijs staat of valt met een goed schoolteam. Maar schoolteams worden vaak geconfronteerd met
een tekort aan leerkrachten, met leerkrachten met beperkte ervaring of met leerkrachten met een volledig andere achtergrond
dan de leerlingen in de klas. Leerkrachten en directies moeten zich daarom voldoende ondersteund en gewaardeerd voelen in
de uitvoering van hun opdrachten. Daarvoor kunnen basis- en secundaire scholen nu al een beroep doen op het OCB en zijn
partners, de reguliere netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten.

Aanbevelingen:
›› de ondersteuning door het OCB verder uitbouwen (zie verder);
›› het subsidiebeleid over educatieve initiatieven, brede opvang, deeltijds kunstonderwijs en aanbieders opnieuw
aanpakken en integreren in het breed leren.
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Voldoende leerkrachten aanwerven en behouden en leerkrachten opleiden voor opdrachten in stedelijke contexten
Door de toename van de capaciteit is het ook nodig dat er voldoende leerkrachten zijn. Samen met verschillende stakeholders
moeten er strategieën ontwikkeld worden om de instroom van leerkrachten te verhogen en om de leerkrachten in Brussel te
houden.
De grote diversiteit van Brusselse leerlingen (taal, socio-economische achtergrond, cognitieve mogelijkheden …) en een meer
didactische individualisering van het onderwijs brengen uitdagingen met zich mee. Zo zal de vraag naar differentiëring en
maatwerk in de klas en daarbuiten alleen maar toenemen en moeten leerkrachten over een veelzijdige expertise beschikken.
Met een informatie- en communicatietraject over lesgeven in Brussel wil de VGC onder meer potentiële leerkrachten warm
maken om te kiezen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Aanbevelingen:
›› kiezen voor ofwel de slogan ‘Lesgeven in Brussel’ ofwel de slogan ‘Onderwijs in Brussel’, om te komen tot een
eenduidige communicatie;
›› vernieuwde campagnes organiseren om leerkrachten in het Brussels Nederlandstalig onderwijs aan te werven en te
houden, en om leerlingen secundair onderwijs die in Brussel les volgen of die hier wonen, aan te moedigen om de
lerarenopleiding te volgen;
›› onderwijsondersteuning door het OCB voorzien (zie verder);
›› proefprojecten organiseren in de lerarenopleidingen voor de instroom van leerlingen uit het Brussels Nederlandstalig
onderwijs;
›› leerkrachten waarderen door evenementen te organiseren, bijvoorbeeld After Work Drinks, Dag van de leerkracht,
Avond van het Onderwijs;
›› de Brusselpremie opnieuw aankaarten bij de Vlaamse Gemeenschap;
›› bij de Vlaamse Gemeenschap het belang benadrukken van mentoruren voor beginnende leerkrachten;
›› bij Gewest en gemeenten het parkeerbeleid aankaarten voor leerkrachten en medewerkers van scholen en CLB’s;
›› (flexibele) trajecten en projecten opzetten om de instroom en de doorstroom in de lerarenopleiding te verhogen.

De uitbouw van de Brede School en speelpleinwerking
Een Brede School is een actief netwerk van organisaties uit verschillende sectoren rond een of meer scholen die een
bondgenootschap vormen voor een gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in
de vrije tijd. Een Brede School is ingebed in de buurt en in het sociaal-economisch weefsel. Van daaruit werkt ze nauw samen
met het verenigingsleven, de bedrijven, de social profit en de overheidsinstellingen.
In 2020 komt er een nieuw model voor de Brede School. Doelstellingen zijn een doordachte uitbreiding, groei in kwaliteit en
duurzame verankering van de Brede Schoolwerkingen in Brussel.
Een essentieel onderwerp in deze hervorming is het versterken van de ondersteuning van de meest kwetsbare ouders. Er
komt meer stroomlijning en een solide inbedding van de verschillende initiatieven rond ouderondersteuning, in nauwe
samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).
De speelpleinwerking is voor de VGC een belangrijke hefboom op het vlak van brede talentontwikkeling. Met 33 locaties,
verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 4.425 unieke kinderen en jongeren, begeleid door 664 (hoofd)animatoren, is
deze werking uitgegroeid tot een speerpunt binnen ons beleid.
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Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de gerealiseerde weekplaatsen op de speelpleinen in 2018.
Weekplaatsen paasvakantie
2.602

Speelpleinen
plaatsen 2018

Weekplaatsen zomervakantie
12.951

We willen de huidige capaciteit in elk geval behouden en we blijven inzetten op thema’s als taal, ouderbetrokkenheid, zorg en
inclusie. We evalueren ook in welke mate een uitbreiding van het aanbod wenselijk en haalbaar is.

Aanbevelingen:
›› met de Vlaamse Gemeenschap overleggen om de dotatie met 750.000 euro te verhogen, middelen bestemd voor de
ontwikkeling van de Brede Scholen;
›› de subsidie-enveloppe Brede School aanpassen en de huidige subsidiestromen integreren om meer kinderen te
kunnen bereiken;
›› de regierol van de VGC rond Brede School voor de 19 Brusselse gemeentebesturen verder verduidelijken;
›› de bestaande infrastructuur van scholen, culturele organisaties, sportverenigingen … flexibel en multifunctioneel
inrichten en inzetten, en daarop inspelen bij het toekennen van infrastructuursubsidies;
›› investeren in de uitbouw van een creatieve speelplaatswerking waar kinderen hun speeltijd zelf vorm kunnen geven
en waar hun brede ontwikkeling gestimuleerd wordt (zie hoger);
›› het aanbod van activiteiten buiten de schoolmuren uitbreiden;
›› speelpleinwerking aanbieden in verschillende scholen over het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
›› de animatoren in de verschillende speelpleinwerkingen inhoudelijk aansturen.

Andere innovatieve uitdagingen voor het Nederlandstalig onderwijs
Kwalitatief en toekomstgericht onderwijs op maat van Brussel. We willen zowel de schoolteams als de leerlingen en studenten
in contact brengen met nieuwe, doordachte en uitdagende leeromgevingen. We hebben daarbij oog voor afstemming van
de onderwijsconcepten en -activiteiten op de individuele talenten en mogelijkheden, en op de scharniermomenten. Het
Onderwijscentrum Brussel (OCB) heeft een centrale rol in deze verschillende vernieuwingsconcepten.

Aanbevelingen:
›› kleuterparticipatie verder uitbouwen;
›› de effectieve opstart van de tienerscholen opvolgen;
›› datageletterdheid verhogen en aandacht voor STE(A)M via de escaperoom en de DataBuzz.
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Strijd tegen vroegtijdige schooluitval en ongekwalificeerde uitstroom
De VGC nam de voorbije jaren steeds meer een sturende rol op in de strijd tegen spijbelen en de ongekwalificeerde uitstroom
van leerlingen. Met de oprichting van KANS Centraal Meldpunt Brussel, bracht de VGC een netoverschrijdende structuur tot
stand, die de preventie en remediëring van schoolproblemen van leerlingen structureert en opvolgt. We kozen voluit voor
trajecten op maat en voor een versterkte samenwerking tussen alle betrokken partijen.
Abrusco vzw is voor de VGC een belangrijke partner in de strijd tegen schooluitval. De voorbije jaren stonden vooral in het
teken van het uittekenen en afbakenen van de opdrachten. Nu wil de VGC het aanbod van Abrusco verder uitbreiden.
LIFT wordt georganiseerd in de schoot van CVO Lethas en biedt ondersteuning aan jongeren die het echt niet meer zien zitten
om naar school te gaan en die toch een diploma secundair onderwijs willen behalen. Bij LIFT kun je ofwel begeleiding krijgen
om een diploma te behalen via de examencommissie ofwel een diploma behalen via het tweedekansonderwijs.

Aanbevelingen:
›› via KANS Centraal Meldpunt Brussel werk maken van een sterkere afstemming van schoolinterne en schoolexterne
acties en initiatieven om schoolverzuim te voorkomen en te bestrijden, om vroegtijdige schooluitval en
ongekwalificeerde uitstroom in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel tegen te gaan;
›› nieuwe accenten leggen in overleg met de betrokken partners zoals naadloos aansluitende flexibele trajecten zodat
elke jongere het juiste traject kan volgen;
›› verder acties uitbouwen die gericht zijn op schoolverlaters uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs: onder meer
via aangepaste promotie bij jongeren, via vorming van leerkrachten en laatstejaarsleerlingen, via warme overdracht
van ongekwalificeerde schoolverlaters naar vervolgopleiding en werk;
›› gegevens uitwisselen met andere overheden om een zicht te krijgen op de problematiek in Brussel: politiezones,
gemeentelijke spijbelcellen, Franstalige Gemeenschap …;
›› de volgende drie jaren de projecten van Perspective.brussels in het kader van spijbelpreventie opvolgen.

Specifiek: hoger onderwijs in Brussel
Voor Brussel is het hoger onderwijs een bron van nieuwe inwoners: studenten in het Brussels hoger onderwijs hebben
doorgaans slechts een klein duwtje nodig om er na hun studies te blijven wonen en te werken. De VGC voert in het hoger
onderwijs daarom campagnes om studenten warm te maken om in Brussel te (blijven) wonen.

Aanbevelingen:
›› Brussel als unieke grootstedelijke leerstad mee promoten;
›› optimaal inspelen op Brusselse studenten(groepen);
›› het reglement ‘Kom uit je Kot’ hervormen;
›› afstemmen met de Cel Studentenleven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Samen taalgrenzen verleggen, ook in Brussel
Hoe positief omgaan met meertaligheid en toch het Nederlands als eerste en gemeenschappelijke taal behouden? Het blijft
een uiterst actuele vraag binnen de grenzen van Brussel, maar ook meer en meer in de rest van Vlaanderen.

Aanbevelingen:
›› erover waken dat het Nederlandstalig onderwijs in Brussel garant blijft staan voor onderwijs dat leidt tot
meertaligheid, zowel voor Nederlandstalige als voor niet-Nederlandstalige leerlingen;
›› het opgestarte traject van de tweetalige lerarenopleiding vervolledigen, de resultaten/lessons learned in de
lerarenopleiding en het werkveld evalueren en de verdere mogelijkheden ervan onderzoeken.

46

3. ONDERWIJS EN VORMING

Efficiënte communicatie op maat van de doelgroep
De VGC zet in op doel- en doelgroepgerichte communicatie over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Aanbevelingen:
›› een omvattend communicatieplan opstellen voor het Nederlandstalige onderwijs- en vormingsaanbod in Brussel,
met aandacht voor eenduidige, eenvormige en transversale communicatie, en afspraken maken met de relevante
partners;
›› de positieve keuze voor het tso en het bso als uitgangspunt voor campagnes bewaren. Een positieve studiekeuze
van gemotiveerde leerlingen zorgt mee voor kwalitatieve richtingen én dito uitstroom. De aantrekkelijkheid van het
aanbod moet continu in beeld worden gebracht;
›› de communicatie over het inschrijvingsbeleid naar de ouders verstevigen;
›› de website onderwijsinbrussel.be verder uitbouwen met alle informatie over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel
en met aandacht voor interactiviteit;
›› de verschillende websites en sociale mediakanalen van Lesgeven in Brussel, Onderwijs in Brussel en
Onderwijscentrum Brussel op elkaar afstemmen voor de communicatie naar leerkrachten;
›› de nieuwsbrief voor schoolteams BrusselDirect verder uitbouwen;
›› de Facebookpagina Onderwijs in Brussel verder uitbouwen;
›› werk maken van bijkomende sociale mediakanalen;
›› blijven inzetten op ondersteunende maatregelen voor kwetsbare ouders zoals persoonlijke hulp bij inschrijvingen,
bemiddeling door partnerorganisaties, instructiefilmpjes …

3.1.6. | Levenslang en levensbreed leren
De samenleving wordt in sneltempo complexer, technologischer en diverser. Competentie-eisen op de arbeidsmarkt,
globalisering en automatisering nemen toe. Anderzijds groeit de groep (jong)volwassenen die kortgeschoold en/of
laaggeletterd zijn. Zij participeren nauwelijks aan levenslang en levensbreed leren en vinden moeilijk werk.
Het belang van taal en geletterdheid
Het Huis van het Nederlands is het aanspreekpunt voor iedereen vanaf 16 jaar in Brussel die Nederlands wil leren of oefenen.
Het Huis coördineert het aanbod Nederlandse taallessen in Brussel, het geeft kandidaat-cursisten informatie en advies en
schrijft hen in voor lessen op hun maat.
Om vlot in de huidige samenleving te kunnen functioneren en te kunnen participeren, is het noodzakelijk dat iedereen over
voldoende basisvaardigheden beschikt om met taal, cijfers, grafische gegevens en ICT om te gaan. Met het Plan Geletterdheid
wil de VGC bijdragen aan de verhoging van het geletterdheidsniveau van de Brusselaars die aansluiting zoeken bij de VGC en
bij het Nederlandstalige netwerk in Brussel.

Aanbevelingen:
›› Voor de samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel:
• het Huis van het Nederlands verder ondersteunen als hét aanspreekpunt voor iedereen die Nederlands wil leren
en oefenen, individueel of in groep;
• (informele) oefenkansen Nederlands uitbreiden;
• expertise, materialen en instrumenten ontsluiten, ook naar Franstalige partners met een aanbod Nederlands leren
en oefenen;
• pilootprojecten en taaltrajecten ontwikkelen die inspelen op nieuwe noden en die bestemd zijn voor specifieke
doelgroepen, met extra aandacht voor jongeren;
• de taalbeleidsondersteuning in bedrijven, organisaties en scholen voortzetten;
• samenwerken met Franstalige organisaties en instanties om de meertaligheid van Brussel te bevorderen en te
valoriseren.
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›› Voor de samenwerking met Brusselleer:
• Brusselleer verder ondersteunen als expertisecentrum rond geletterdheid in Brussel;
• jaarlijks een actieplan Geletterdheid opmaken met acties uit alle beleidsdomeinen;
• een laagdrempelig aanbod ontwikkelen, afgestemd op de Brusselse context, dat het mogelijk maakt om brede
geletterdheidscompetenties te verwerven;
• drempels verlagen om aan dit aanbod deel te nemen;
• het Nederlandstalige netwerk sensibiliseren en ondersteunen rond het thema geletterdheid;
• werk maken van digitale inclusie en toegankelijke communicatie en dienstverlening van de VGC en het
Nederlandstalige netwerk.

Uitbouw van een leerwinkel in Rouppe
Leerwinkel Brussel werd opgericht in 2015. De Leerwinkel informeert, begeleidt en oriënteert Brusselaars (vanaf vijftien jaar)
die interesse hebben in een Nederlandstalig educatief traject. Je vindt er informatie over het Nederlandstalige onderwijs- en
opleidingsaanbod in Brussel. Leerwinkel Brussel biedt een geïntegreerde dienstverlening in samenwerking met de Brusselse
Werkwinkels.

Aanbeveling:
›› transparanter informeren over het vervolgaanbod voor schoolverlaters, door een intensievere samenwerking tussen
scholen, KANS, het CLB, de Werkwinkel en de Leerwinkel.

Tweedekansonderwijs (TKO)
Het tweedekansonderwijs (TKO) is er voor volwassenen die geen diploma secundair onderwijs hebben en dat alsnog willen
behalen. In Brussel bieden momenteel CVO Brussel en CVO Lethas specifieke richtingen binnen het tweedekansonderwijs aan.
Deelnemers moeten minstens 18 jaar zijn.

Aanbevelingen:
›› ijveren voor meer reguliere middelen vanuit de Vlaamse Gemeenschap voor een TKO-aanbod dat aangepast is aan
de Brusselse grootstedelijke en meertalige context;
›› zorgen voor meer en andere cursistenbegeleiding om het huidige publiek – dat vooral bestaat uit afhakers uit
het secundair onderwijs – voldoende op te volgen en te ondersteunen, om zo te vermijden dat zij ook in het TKO
afhaken en ongekwalificeerd uitstromen.

3.1.7. | De uitbouw van een arbeidsmarktgericht onderwijs- en opleidingsaanbod
De overheid en de onderwijs- en opleidingsverstrekkers hebben de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen
dat het onderwijs- en opleidingsaanbod reële kansen biedt op tewerkstelling. Maar niet elke leerling, cursist of student komt
optimaal uit het leerplichtonderwijs op de arbeidsmarkt.
Ook voor +18-jarigen moeten er nieuwe kansen worden voorzien, via vorming en via specifieke trajecten voor kansengroepen.
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Aanbevelingen:
›› de rol van de VGC in het kader van vorming verduidelijken;
›› de doorstroom uit het Brussels Nederlandstalig secundair onderwijs naar werk of vervolgopleidingen beter opvolgen
en monitoren, met onder meer een warme en sluitende overdracht van (niet-gekwalificeerde) jongeren naar vervolgen opleidingstrajecten of werk (samen met Actiris, VDAB en werkwinkels);
›› het beroepsgericht onderwijsaanbod (tso/bso, leren en werken, leertijd) verder uitbouwen en afstemmen op de
noden van de arbeidsmarkt, met bijvoorbeeld aangepaste taaltrajecten voor jongeren uit het deeltijds onderwijs en
de leertijd, of aanvullende opleidings- en werkervaringsinitiatieven;
›› blijven inzetten op taalvaardigheidstraining en taaloefenkansen voor anderstalige deelnemers aan Nederlandstalige
onderwijs- en opleidingstrajecten, en onderwijs- en opleidingspartners ondersteunen om een adequaat taalbeleid te
voeren;
›› werk maken van leeradvies en -oriëntering (voor -18- en +18-jarigen): zowel bij de instroom in het Nederlandstalig
secundair onderwijs in Brussel (studiekeuzebeurs verder uitbouwen), als via vormingsprogramma’s voor
leerlingen secundair onderwijs (Jump naar Werk), aangepaste communicatiemiddelen op maat van jongeren en
kansengroepen …;
›› de ondersteuning voortzetten voor werkervaringstrajecten die gericht zijn op het verbeteren van de professionele en
sociale vaardigheden van werkzoekenden, voor een duurzame integratie op de arbeidsmarkt.

3.2. | HET ONDERWIJSCENTRUM BRUSSEL (OCB)
Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) heeft als operationele entiteit een centrale rol in de kwaliteitsondersteuning van het
Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het OCB biedt ondersteuning aan de Brusselse schoolteams in het omgaan met de
specifieke grootstedelijke uitdagingen: taal en meertaligheid, diversiteit en differentiatie, ouder- en buurtbetrokkenheid, ICT
en mediawijsheid, breed leren en Brede School, spel en spelen. Ook meer specifieke inhouden krijgen extra aandacht, zoals
transities, kleuterparticipatie en sociale vaardigheden. Een hoge onderwijskwaliteit in het Brussels Nederlandstalig onderwijs
zorgt voor optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen. Het OCB vormt daarin een belangrijke hefboom.
Door de intensieve aanwezigheid van de medewerkers op het werkveld heeft het OCB ook zicht op en voeling met wat leeft
en beweegt in de Brusselse onderwijswereld. Deze unieke positie tussen beleid, praktijk en wetenschap, geeft het OCB een
centrale rol binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

3.2.1. | Een krachtige en doelgerichte ondersteuning op maat van de school
Om de onderwijskwaliteit te garanderen, blijft het OCB inzetten op een krachtige en doelgerichte ondersteuning op maat
van de school die aansluit bij de reële noden van leerkrachten en leerlingen. Dat impliceert een grote diversiteit in aanpak en
intensiteit. Scholen waarderen de laagdrempelige begeleiding, de bottom-up aanpak en de voeling met de praktijk.

Aanbevelingen:
›› de intensieve vraaggestuurde ondersteuningstrajecten in het basisonderwijs en secundair onderwijs voortzetten;
›› scholen proactief contacteren en criteria bepalen om de scholen met de hoogste noden prioritair te ondersteunen;
›› nieuwe begeleidingsstrategieën ontwikkelen om ondersteuning mogelijk te maken op scholen met een lerarentekort;
›› aanbodgestuurd inzetten op de professionalisering van leerkrachtenteams op het vlak van meertaligheid;
›› aanbodgestuurd inzetten op de professionalisering van leerkrachtenteams op het vlak van omgaan met armoede.
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3.2.2. | Scholen stimuleren in hun ontwikkeling als lerende organisaties
Het OCB wil scholen stimuleren in hun ontwikkeling als lerende organisaties. Co-creatie, waarbij de school eigenaar is van het
ondersteuningstraject, is daarin een belangrijke factor. De scholen zijn medeverantwoordelijk voor het ondersteuningstraject.
Schoolteams en onderwijsondersteuners zijn gelijkwaardige partners.

Aanbevelingen:
›› binnen de ondersteuningsinhouden van het OCB en in afstemming met de pedagogische begeleidingsdiensten
(PBD) aandacht hebben voor de ondersteuning van beleidsvoerend vermogen en de uitbouw van professionele
leergemeenschappen. Draagvlak en beleidsvoerend vermogen zijn immers belangrijke voorwaarden voor een vlotte
implementatie en duurzame verankering van ondersteuning.
›› doorstroming van expertise stimuleren tussen leerkrachten en directies, zowel tussen scholen als binnen scholen
via uitwisseling, bevordering van samenwerking tussen leerkrachten (bijvoorbeeld via de onderwijsbibliotheek),
de organisatie van denktanks rond relevante thema’s … Digitale media kunnen daar ook een rol in spelen: online
chatsessies over concrete leervragen, een forum voor Brusselse leerkrachten, inspirerende getuigenissen en
lespraktijken delen via de website en sociale media …
›› binnen de werking van het OCB inzetten op het creëren van ambitie en engagement bij leerkrachten, onder meer via
ondersteuningstrajecten en projecten. Onderwijskwaliteit is immers een combinatie van onderwijskundige expertise
én engagement.

3.2.3. | Inhoudelijke ondersteuning van de Brede Scholen
De positieve impact van de 29 Brede Scholen in Brussel moet verder geconsolideerd en uitgebreid worden. Om dat te
realiseren is een bijsturing nodig van de huidige bredeschoolwerking. De ambitie is dat elk kind en elke jongere de kans krijgt
om op te groeien in een brede leer- en leefomgeving die gericht is op zijn maximale ontwikkeling.
Deze bijsturing stelt drie doelstellingen voorop:
1. bredere verspreiding van het bredeschoolconcept
2. diepere verankering, zowel lokaal als bovenlokaal
3. afstemming van de verschillende vormen van ondersteuning

Aanbeveling:
›› deze doelstellingen concretiseren in een nieuw concept, in samenwerking met de bredeschoolcoördinatoren en de
organisatoren. Het OCB blijft de centrale actor die de bredeschoolontwikkeling inhoudelijk aanstuurt.

3.2.4. | De onderwijsbibliotheek
De onderwijsbibliotheek blijft een populaire plek voor leerkrachten en studenten. Zij ervaren het ruime aanbod en de
expertise van de medewerkers als een belangrijke meerwaarde.

Aanbevelingen:
›› het aanbod van de onderwijsbibliotheek verder uitbreiden met een actieve rol voor het OCB op het vlak van digitale
leermiddelen;
›› de interactieve werking van de onderwijsbibliotheek voortzetten.
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3.2.5. | Leerkrachten aantrekken en behouden
Het lerarentekort en het grote lerarenverloop worden de grootste uitdagingen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in
de komende beleidsperiode.

Aanbevelingen:
›› inzetten op instroom in de Brusselse lerarenopleidingen met aandacht voor specifieke doelgroepen:
• Brusselse jongeren;
• neveninstromers;
›› de Brusselse lerarenopleidingen ondersteunen, rekening houdend met de Brusselse noden:
• flexibele opleidingstrajecten ontwikkelen op maat van diverse doelgroepen;
• de studenten expliciet voorbereiden om les te geven in Brussel;
›› initiatieven nemen om leerkrachten in Brussel te houden:
• leerkrachten intensief ondersteunen op de werkplek, met specifiek aandacht voor aanvangsbegeleiding;
›› een Brusselse leerkrachtencommunity creëren, waarin de leden ruimte krijgen om elkaar te ondersteunen en om
samen 'onderwijs in Brussel' te beleven.

3.2.6. | Inhoudelijke ondersteuning van de VGC-speelpleinen
De VGC-speelpleinen worden lokaal en op maat ondersteund op basis van het kwaliteitscharter.

Aanbevelingen:
›› de kernteams van het lokale speelplein ondersteunen op basis van een ondersteuningsnood;
›› de inclusietrajecten ondersteunen.

3.2.7. | Studiedienst van het OCB
De studiedienst van het OCB wordt verder uitgebouwd om te komen tot interne professionalisering, expertisedeling en
beleidsondersteuning. De studiedienst wil een brugfunctie vervullen tussen het wetenschappelijke veld, de praktijk en het
beleid.

Aanbevelingen:
›› onderzoek en data verzamelen en ontsluiten die relevant zijn voor onderwijs in een grootstedelijke en meertalige
context;
›› tools, instrumenten, communicatiedragers ontwikkelen om expertise te delen naar verschillende doelgroepen;
›› informatiemomenten en studiedagen organiseren om expertise te delen met verschillende doelgroepen.
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3.3. | DE VGC ALS INRICHTEND BESTUUR VAN ONDERWIJS
3.3.1. | De VGC is een kleine maar onmisbare en belangrijke inrichter van onderwijs
De VGC is sinds 1995 inrichtende macht van een aantal Brusselse Nederlandstalige onderwijsinstellingen als opvolger van de
voormalige provincie Brabant. In haar pedagogisch project vult zij leemten op in het Brussels Nederlandstalig aanbod en
onderneemt zij acties rond passend onderwijs voor iedereen, rond de verhoging van het welbevinden op school en rond de
aanpak van schoolverzuim.

Aanbevelingen:
›› Nog meer investeren in onderwijs op maat, zodat iedereen onderwijs kan volgen, ongeacht zijn of haar beperking.
Dit netoverschrijdende aanbod is nodig en de VGC is het best geplaatst om dit in te richten;
›› Actief inzetten op individuele trajecten, waarbij welzijns- en gezondheidspartners samenwerken met de school zodat
leerlingen niet meer thuis hoeven te zitten of uitgesloten worden als het (even) niet meer lukt;
›› De VGC profileert zich met haar buitengewoon onderwijs binnen het Ondersteuningsnetwerk als een
expertisecentrum voor inclusief onderwijs. Het aanbod moet ook verder ontsloten worden naar de vrije scholen en
dus naar de hele Brusselse onderwijsgemeenschap;
›› Met het CLB N-Brussel als actor de netoverschrijdende leerlingenbegeleiding vanuit de CLB’s verder kansen geven om
te komen tot een vlotte samenwerking en verdere expertise-ontwikkeling over alle CLB’s heen. Leerkrachten, jongeren
en hun ouders hebben recht op professionele dienstverlening ongeacht hun CLB. Door actief samen te werken
kunnen de CLB’s zich meer specialiseren, wat de dienstverlening ten goede komt.

3.3.2. | De VGC biedt met haar instellingen een antwoord op het toenemende aantal leerlingen met
gedragsmoeilijkheden in de klas
Als unieke aanbieder van type 3-onderwijs binnen zowel het basis- als het secundair onderwijs in Brussel, willen
we een expertrol opnemen. Dat vraagt de nodige specialisatie en omkadering bij zowel Kasterlinden, Zaveldal, het
Ondersteuningsnetwerk als bij CLB N-Brussel: voor de specifieke aanpak van deze doelgroep, in combinatie met de specificiteit
van de Brusselse context. Daarvoor is een passende school- en personeelsomkadering nodig. Bovendien zijn leerlingen met
gedrags- en/of emotionele stoornissen extra gevoelig voor omgevingsfactoren en beperkt hun problematiek zich niet tot de
schoolomgeving. Daarom is ook gepaste begeleiding buiten de schoolcontext cruciaal. Samenwerking met ouders en partners
om hen de nodige ondersteuning te bieden is bij deze doelgroep nog belangrijker.

Aanbevelingen:
›› Alternatieven voorzien voor voltijds onderwijs in de klas: mogelijkheden tot dagopvang vergroten, werk maken van
een passend time-out-aanbod en therapie. Leerlingen met een gedrags- en/of emotionele stoornis kunnen vaak niet
tot leren komen;
›› Unieke problematiek vraagt individuele benadering: werken met co-teaching of ondersteunend personeel naast de
leerkracht maakt meer individuele benadering haalbaar. Het is voor leerkrachten vaak onmogelijk om individuele
ondersteuning te bieden voor een hele groep leerlingen. Korte lesperioden in kleinere groepen zijn maatregelen om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Herstel na crisissen is intensief en tijdrovend. Een aangepaste organisatie
vraagt een aangepaste omkadering;
›› Samenwerking versterken of opstarten met beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin: gezins- en thuisbegeleiding
mogelijk maken, net als individuele therapie tijdens de lesuren. Een structurele samenwerking met multifunctionele
centra (MFC) voor leerlingen uit elke type 3-school is een must om in te spelen op de noodzaak aan therapie
en begeleiding. Het Brusselse welzijnsaanbod kan zich zo nog meer richten op de noden van de leerlingen
met gedragsmoeilijkheden in het volledige Brusselse onderwijs, in samenwerking met onze leerkrachten, CLBmedewerkers en ondersteuners uit het Ondersteuningsnetwerk;
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›› Door de hoge ondersteuningsbehoeften in het werkveld zijn er bijkomende professionaliseringsinitiatieven nodig
om experten te vormen. Bedoeling is dat het Ondersteuningsnetwerk en het CLB op termijn zelf experten kunnen
opleiden;
›› Het project De Meander, waarbij jongeren uit de secundaire scholen van het gemeenschapsonderwijs tijdelijk
socialevaardigheidstrainingen volgen in Zaveldal, heeft mooie resultaten opgeleverd met succesvolle re-integraties tot
gevolg. Een verankering en uitbreiding naar het basisonderwijs en naar scholen van alle netten is wenselijk omdat er
in heel Brussel behoefte is aan een dergelijk aanbod;
›› De projectmatige samenwerking met PAika, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Brussel, en de Brusselse
CLB’s, Zaveldal en Kasterlinden vraagt om structurele verankering. Screening, diagnostiek en begeleiding van
leerlingen zijn voorwaarden om passend onderwijs te bieden aan deze doelgroep. Binnen deze verankering moet er
bijkomende aandacht zijn voor de samenwerking met ouders;
›› Onderzoek naar type 5-onderwijs tijdens een langdurige ziekenhuisopname voor deze doelgroep is wenselijk.
UZ Brussel is het enige universitaire ziekenhuis dat geen onderwijsaanbod organiseert in samenwerking met een
onderwijsverstrekker. De VGC kan de rol van die onderwijsverstrekker opnemen.

3.3.3. | De VGC biedt innoverend onderwijs aan in de scholen om het maximale uit elke leerling te halen
Buitengewoon onderwijs betekent op maat van elke leerling doelgericht werken. Het einddoel bij de leerlingen is een
re-integratie in het gewone onderwijs, tewerkstelling of dagbesteding. Om dat te bereiken zijn individuele en flexibele
onderwijstrajecten nodig.
Daarnaast is het de opdracht van de VGC om leemten in het onderwijsaanbod verder in te vullen en om de weg naar haar
aanbod zeer toegankelijk te maken.

Aanbevelingen:
›› Innovatieve trajecten aanbieden in de onderwijsinstellingen die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen,
zoals deelnemen aan lessen uit verschillende opleidingsvormen of uit het arbeidsmarktgerichte aanbod van
instellingen van het gewoon onderwijs. Leerlingen kunnen een traject volgen in verschillende onderwijsinstellingen;
›› Het stelsel van duaal leren in de onderwijsinstellingen uitbreiden, aangezien deze aanpak jongeren bij wie het
schoolse leren niet past, extra motiveert;
›› Sommige leerlingen hebben de competenties om een diploma secundair onderwijs te behalen. De mogelijkheden
om daarvoor samen te werken met organisaties zoals LIFT en de aanbieders van tweedekansonderwijs, moeten
uitgewerkt worden;
›› Om de drempel tot de arbeidsmarkt te verlagen is de ondersteuning van een gespecialiseerde instelling wenselijk. In
Vlaanderen neemt GTB (gespecialiseerde trajectbegeleiding) die rol op. In Brussel bestaat een dergelijk aanbod niet.
Het is aan te bevelen dat Actiris in samenwerking met de VGC ook een gelijkaardig aanbod organiseert op maat van
het Brussels buitengewoon secundair onderwijs;
›› Onderzoeken of het mogelijk is om buitengewoon onderwijs OV1 type 9, OV4 type 3, 7 en 9 in te richten, zodat dit
aanbod ook in de Brusselse regio beschikbaar is;
›› Het etiket ‘buitengewoon onderwijs’ is voor veel ouders en leerlingen nog een drempel om te kiezen voor deze
onderwijsvorm. Dikwijls heeft het een negatieve bijklank en werkt het stigmatisering in de hand. Daarom is
het belangrijk om de perceptie van de VGC-onderwijsinstellingen bij te stellen tot een sterk merk dat de juiste
beeldvorming oproept, zoals andere inrichtende machten dat ook deden met een aangepaste benaming (Tander,
Leerexpert, enz.).
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3.3.4. | De VGC-onderwijsinstellingen richten zich naar het gewoon onderwijs als expertisecentrum voor leerlingen
met specifieke onderwijsbehoeften
Naast het uiterst nuttige ondersteuningswerk van het Onderwijscentrum Brussel om een positief klas- en schoolklimaat te
bevorderen op de niveaus 0 en 1 van het zorgcontinuüm, heeft de VGC met het Ondersteuningsnetwerk een uitgebouwde
ondersteuningsdienst om inclusief onderwijs gericht op de fasen 2 en 3 van het zorgcontinuüm te bevorderen. Onder
aansturing van Kasterlinden worden alle types van specifieke onderwijsbehoeften ondersteund op leerling-, leerkracht- en
schoolteamniveau.

Aanbevelingen:
›› Kasterlinden wil zich nadrukkelijker netoverschrijdend profileren;
›› Met de zogenaamde ‘kleine types’ wil Kasterlinden zich verder bovenlokaal profileren. Kasterlinden heeft als enige
aanbieder (uit het officieel onderwijs) een ruim werkingsgebied voor ondersteuning in type 2, type 4, type 6 en
type 7;
›› Met de zogenaamde ‘brede types’ willen Kasterlinden en Zaveldal zich verder lokaal profileren. Voor de types
basisaanbod, 3 en 9 kennen zij de grootstedelijke context en richten ze zich specifiek naar Brussel en de regio’s
daarbuiten die ook een Brussels publiek bereiken (arrondissement Halle-Vilvoorde);
›› Samenwerkingsovereenkomsten aanmoedigen tussen CLB N-Brussel en alle lokale besturen die onderwijs inrichten.
De toegang tot de dienstverlening van het Ondersteuningsnetwerk wordt immers bepaald door het CLB. Omdat
CLB N-Brussel en het Ondersteuningsnetwerk alle twee onder de VGC werken, is de afstemming, doorstroom en
dienstverlening vlotter en kwalitatiever samen te organiseren;
›› De aandacht voor inclusie reikt verder dan het onderwijsveld. De transfer van de expertise van de
onderwijsinstellingen kan ook gemaakt worden naar andere domeinen waar de VGC bevoegd voor is, in de
plaats van een beroep te doen op externe organisaties die vrijetijdsinitiatieven (speelpleinen, sport, jeugdwerk)
ondersteunen.

3.3.5. | De VGC investeert in een passend residentieel aanbod voor alle doelgroepen
In Kasterlinden Internaat kunnen leerlingen uit de basisschool en de secundaire school van Kasterlinden terecht. Een team
van opvoeders, een maatschappelijk assistent en een beheerder zorgen voor een professionele omkadering. De mogelijkheden
van de huidige werking binnen de onderwijsregelgeving zijn beperkt. Daardoor is het aanbod nog niet toegankelijk voor de
doelgroep type 3 en voor sommige leerlingen met een zware en complexe problematiek die les volgen in OV1. Daarnaast is het
residentiële aanbod ook alleen toegankelijk tijdens de schooldagen.

Aanbevelingen:
›› Aanvullende financiering uit het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin om meer geprofessionaliseerde
profielen aan te werven, die ook expertise hebben om de meest zorgbehoevende leerlingen te begeleiden;
›› Sommige leerlingen zouden ook tijdens schoolvrije momenten gebruik moeten kunnen maken van het aanbod.
Daarvoor is ook een erkenning nodig door het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin om de nodige
omkadering te voorzien;
›› De infrastructuur van het internaat tijdens de schooluren ter beschikking stellen voor leerlingen die geen voltijds
onderwijs kunnen volgen. Voor de begeleiding van deze leerlingen is er extra omkadering nodig.

3.3.6. | De VGC heeft aandacht voor haar personeel en neemt preventieve maatregelen om de draagkracht te
verhogen
De onderwijsinstellingen zijn op zoek naar voldoende gekwalificeerd en gemotiveerd onderwijspersoneel. De Brusselse
grootstedelijke context vraagt een hogere draagkracht van het personeel. Het personeel in onze onderwijsinstellingen krijgt
te maken met verschillende uitdagingen: een hogere prevalentie van ernstige meervoudige problematieken bij leerlingen,
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samenhangend met een multiculturele achtergrond en een lagere socio-economische status. Dat vraagt structurele
maatregelen in de schoolorganisatie en in de personeelsomkadering. Als bij leerkrachten de draagkracht overschreden is,
vraagt het veel meer tijd en middelen om die weer te verhogen dan wanneer er preventief initiatieven genomen worden.
Daarnaast is het belangrijk om de omkadering buiten de schooluren professioneel te laten verlopen door een goed kader te
voorzien voor de busbegeleiders en toezichters.

Aanbevelingen:
›› Bestaand onderzoek over bepalende factoren gebruiken om leerkrachten en ondersteuners aan te trekken en te
behouden in Brussel;
›› Werk maken van meer personeel op de klasvloer: co-teaching of extra opvoeders naast de leerkracht;
›› Zorgen voor mogelijkheden voor professionalisering en innovatie: de evoluties in de leerlingenpopulatie vragen om
een innoverend aanbod. Organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling zijn de sleutel om dagelijks sterk in de
klas of school te staan, om te gaan met de dagelijkse uitdagingen en krachtige leeromgevingen te creëren;
›› Een juridisch correct en waarderend kader uitwerken voor de organisatie van buitenschoolse toezichten door
personeel uit en buiten de scholen;
›› Verder professionaliseren van busbegeleiders zodat zij op een passende manier omgaan met de verschillende
doelgroepen, op weg van en naar de school;
›› Verder onderzoeken op welke manier het statuut van busbegeleider aantrekkelijker kan worden, om zo te komen tot
een meer stabiele personeelsbezetting.

3.3.7. | De administratieve processen worden vereenvoudigd zodat de onderwijsinstellingen zich kunnen richten op
hun kerntaken.
Als organiserend bestuur is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de onderwijsinstellingen zich kunnen richten op
hun kerntaken, namelijk het voeren van een pedagogisch beleid. Daarvoor moeten de administratieve processen van een
onderwijsinstelling vereenvoudigd worden.

Aanbevelingen:
›› Binnen de organisatie van de VGC moeten beslissingen op het juiste functionele niveau genomen worden rekening
houdend met het subsidiariteitsprincipe;
›› Implementatie van een aangepast financieel beheersmodel dat rekening houdt met de werking van een
onderwijsinstelling, met verduidelijking van rollen en waarbij de directies bestedingsvrijheid hebben van hun
enveloppe voor de onderwijsinstelling. Deze doelstelling moet deel uitmaken van de opdrachten binnen de directie
Financiën, Begroting en Aankoop, om de financiële processen te optimaliseren voor een aangepaste beheers- en
beleidscyclus;
›› In de onderwijsinstellingen werken personeelsleden in diverse statuten. Een harmonisering kan doorgevoerd worden
zodat iedereen met hetzelfde werk op dezelfde manier benaderd wordt en de administratieve procedures bij de
personeelssecretariaten en de directie Personeel en HRM sterk vereenvoudigd worden;
›› De handelingen die nog altijd horen bij de instandhouding van De ‘voorlopige beheerscel voor de
gemeenschappelijke goederen overgedragen van de provincie Brabant’ hebben weinig toegevoegde waarde. We
stellen voor om een traject op te starten voor de stopzetting van deze cel.
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4.1. | HET CULTUUR-, JEUGD- EN SPORTBELEID VAN DE VGC
4.1.1. |

Jeugd

De ondersteuning van het werkveld
De VGC ondersteunt het jeugdwerk inhoudelijk, praktisch en financieel. Het jeugdwerk in Brussel is rijk en divers. Lokaal
zijn jeugd- en jongerenbewegingen, kinder- en jeugdclubs, jeugdateliers, jeugdhuizen en werkingen voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren (WMKJ’s) actief. Daarnaast zijn er de hoofdstedelijke jeugdverbonden: Chiro Gewest Ket en
Scouts en Gidsen District Brussel. In totaal is er een budget van bijna 240.000 euro voorzien voor dit lokale en regionale
jeugdwerk. Op regionaal vlak erkent de VGC 15 regionale jeugdwerkpartners5. Met deze partners werden convenanten of
overeenkomsten afgesloten tot en met eind 2020. Voor alle partners samen is er een budget van ongeveer 3.595.000 euro
voorzien.

VGC-jeugddienst in cijfers (2018)
Jeugdhuizen en jeugdclubs
10
Regionale partners
15

Jeugd- en jongeren bewegingen
37

Jeugd

Hoofdstedelijke jeugdverbonden
3
Vakantie-initiatieven
35

Kinderclubs en jeugdateliers
22

Ook in de vakanties gebeurt er heel wat op het vlak van jeugdwerk. De speelweken en andere vakantie-initiatieven vertonen al
jaren een duidelijk stijgende trend. Daarvoor is er een budget van 100.000 euro voorzien.
De ondersteuning van jongeren met ideeën
Het Jongerenfonds À Fonds ondersteunt jongeren tussen 12 en 26 jaar om hun projecten voor Brussel te realiseren. À Fonds
combineert inhoudelijke, logistieke en financiële ondersteuning. Sinds de oprichting van À Fonds tot eind 2018 werden 46
projecten ondersteund met een subsidie tot 3.000 euro.
Het eigen aanbod
Verder organiseert de VGC ook zelf een aanvullend vrijetijds- en vakantieaanbod. VGC-Jeugdcentrum Aximax ligt op de
grens van Brussel-Stad en Sint-Joost-ten-Node. Maar liefst 908 kinderen genoten van een vakantieatelier in Jeugdcentrum
Aximax in 2018. Dat was meteen de maximale capaciteit. Naschools en in het weekend volgden 160 kinderen 17 verschillende
lessenreeksen in 2018. Ondanks het volle huis verhuurde Aximax ook 40 keer ruimtes aan andere initiatieven.

5

Namelijk: Art Basics for Children, Cultureghem, D’Broej, Fix, Foyer, GoodPlanet, Groep Intro, JES, Jeugd en Muziek Brussel, Jeugdhuizen
Ondersteuning Brussel, Het Neerhof, Roodebeekcentrum, Toestand, Trefcentrum Y’ en Zonder Handen
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4.1.2. | Sport
De ondersteuning van het werkveld
De VGC-sportdienst ondersteunt het duurzame sportaanbod van sportclubs. Dat gebeurt via subsidies en door de clubs op
verschillende andere vlakken bij te staan: eerstelijnshulp, begeleiding op maat, projectmatige begeleiding, hulp aan lesgevers,
logistiek, sportpromotie, infrastructuur. Dat laatste verloopt onder meer via eigen infrastructuur en via subsidies voor
naschoolse openstelling van schoolinfrastructuur.
Verder ondersteunt de VGC-sportdienst tal van andere organisaties die sportinitiatieven opzetten6. De sportdienst ondersteunt
hen om een sportief vrijetijdsaanbod te organiseren. Die ondersteuning kan heel verschillend zijn: financiële, logistieke,
professionele, materiële of promotionele ondersteuning. Om alles goed op elkaar te kunnen afstemmen, is het vooral
belangrijk dat de VGC hierin een regierol opneemt.
Het eigen complementaire aanbod
De VGC-sportdienst heeft zelf ook een eigen sport- en bewegingsaanbod, aanvullend bij het aanbod van derden en vaak
in partnerschap met andere organisaties. Een aanbod voor de jongsten die nog niet gekozen hebben voor een sporttak
(bewegingsscholen en multimove), sportacademies, een aanbod voor wie de weg nog niet vindt naar de club (of voor wie
er geen club bestaat), voor wie liever onder vrienden of individueel sport, voor leerlingen na school, een aanbod in eigen
sportinfrastructuren of in de gemeenschapscentra en in Jeugdcentrum Aximax, loop-, fiets- en zweminitiatieven, acties in
samenwerking met Logo, een aanbod voor doelgroepen zoals G-sport (voor personen met een beperking) en seniorensport.
De focus ligt op het duurzame aanbod en de doorstroom naar het reguliere aanbod. Bij lacunes in dat reguliere aanbod start
de sportdienst zelf initiatieven op om die nadien te verzelfstandigen, zoals de gymclub in Schaarbeek. We maken ook volop
werk van de uitbouw van een gevarieerd en kwaliteitsvol sportief vakantieaanbod.
De VGC is zelf eigenaar-beheerder van sportaccommodaties: de sporthal en de polyvalente zaal in Comenius, de sporthal
en de danszaal van KA Emanuel Hiel (naschools in VGC-beheer), twee sporthallen en verschillende sportlokalen bij de
gemeenschapscentra, sporthallen in VGC-scholen zoals Nieuwland en Kasterlinden.
De VGC zet samen met partners evenementen en eenmalige acties op touw voor specifieke doelgroepen en/of om bepaalde
sportdisciplines en sportclubs te promoten, zoals Stadskriebels, G-sportdagen, Sportsterrendagen, scholenzwemwedstrijden, de
50+-sportkaart met een uitgebreid sportaanbod overdag, Mei is jouw Sportmaand, veldlopen voor alle Brusselse lagere scholen
met als apotheose het Brussels Kampioenschap scholenveldlopen, Sportsnack, de SNS-pas en Sport Na de Bel om Brusselse
leerlingen na de schooluren te laten sporten. Dat gebeurt in samenwerking met verschillende partners waaronder Sport
Vlaanderen, MOEV, de sportclubs, de VUB, Brussels Ouderenplatform (BOp), de Brusselse dienstencentra, gemeenschapscentra,
gemeenten, federaties, scholen, Brede Scholen en hogescholen.

Sport in Brussel in cijfers (2018)
Sportkampen
64

Sporthallen
3

Sportverenigingen
169

G-Sportlessenreeksen
5

Sport

Sportlessenreeksen 50plus
22

6

Sportlessenreeksen
51

Waaronder: Brede Scholen, scholen, Foyer (BIS), vzw Zonder Handen, jeugdhuizen, gemeenten, dienstencentra, Brussels Ouderenplatform,
MOEV, D’Broej, IBO’s, Urban Center Brussel, Jeugdcentrum Aximax
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4.1.3. | Cultuur
Vrije tijd voor allen
Vrije tijd moet toegankelijk zijn voor allen. Daarom stimuleert de VGC de aandacht voor het imago van de sector, de
optimalisering van cultuurcommunicatie via een hoofdstedelijk samenwerkingsverband en de bevordering van kunsteducatie –
onder andere via de netwerkorganisatie Lasso. De VGC neemt maatregelen om een kansarm publiek te laten participeren
aan cultuur. De twee belangrijkste instrumenten zijn de Lokale Afsprakennota vrije tijd en de vrijetijdspas Paspartoe. Met
de Lokale Afsprakennota ondersteunt de VGC organisaties die kansengroepen toeleiden naar vrijetijdsactiviteiten en hen
aanmoedigen om eraan deel te nemen.
De VGC behandelt jaarlijks meer dan 60 dossiers van organisaties die speciale inspanningen doen op het vlak van participatie,
communicatie en educatie in de vrije tijd7. Paspartoe is sinds 2014 De ‘UiTPAS’ voor Brussel, een spaar- en voordelenpas om
de vrijetijdsparticipatie te verhogen door kortingen of andere voordelen voor activiteiten bij de aangesloten aanbieders. Eind
2018 waren er 427 groepspassen en 15.356 individuele pashouders, van wie twee derde mensen zijn die in armoede leven.
Kunsten
Brussel telt heel wat internationaal vermaarde opleidingen en experimentele werkplekken, gecombineerd met een superdiverse
en meertalige context. Bovendien zijn leef- en werkruimtes, in vergelijking met andere hoofdsteden, relatief betaalbaar. Brussel
is daardoor een aantrekkingspool en biotoop voor de instroom en de ontwikkeling van kunstenaars.
Ten opzicht van het kunstenbeleid van de andere overheden speelt de VGC een heel specifieke en aanvullende rol: een
eerstelijnsfunctie voor beginnend talent. Omdat we geen onderscheid maken op basis van disciplines of categorie, is de VGC
vaak de enige of eerste structurele partner voor multidisciplinaire of meer experimentele initiatieven, of voor ongewone
samenwerkingen. De VGC stemt haar kunstenbeleid af op de beslissingen van het Vlaamse Kunstendecreet en kent aanvullende
werkingssubsidies toe aan kunstorganisaties die zich engageren voor Brussel. Naast project- en trajectsubsidies bieden we
gericht individueel advies aan individuen of verenigingen en volgen we actief het werkveld op.
De VGC ondersteunt hiermee zowel prominente kunst- en cultuurhuizen en gevestigde kunstenaars als beginnende
kunstenaars. Voor deze laatsten is er een toegankelijke en korte procedure voor projectsubsidies tot 3.000 euro. Jaarlijks
behandelt de dienst meer dan 180 aanvraagdossiers. Het aantal toegekende subsidies voor jaarwerkingen, projecten (inclusief
korte procedures) en trajecten steeg van 109 in 2017 naar 139 in 2018.

Subsidies Kunsten

Jaarwerkingen

53
62

Projectsubsidies

51
71

Korte procedure

8
19

Trajectsubsidies

3
11
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De VGC stelt ook tijdelijke atelierruimte ter beschikking van kunstenorganisaties en steunt occasioneel inrichting en renovatie
van gedeelde werk- en presentatieplekken. Daarnaast heeft de VGC een kunstintegratiebeleid voor het eigen patrimonium.

7

Het betreft o.a. organisaties zoals Lasso, Art2work, SuperVliegSuperMouche, Arthis, Globe Aroma/artforall, HOBO, Beeldenstorm,
Visitbrussels, The Pride, Brussels Platform Armoede, Cinemaximiliaan, …
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Erfgoed
Het erfgoedlandschap in Brussel is rijk en divers: archiefinstellingen van alle groottes, erfgoedbibliotheken en
erfgoedverenigingen, de talrijke musea, het (zw)erfgoed in het bezit van erfgoedbeheerders en particulieren, de vele
erfgoedgemeenschappen die actief zijn.
De Erfgoedcel van de VGC voorziet dan ook in een ruim aanbod. We bieden erfgoedwerkers ondersteuning in de zorg voor
hun erfgoed door dagelijks advies, permanente vorming, trajectbegeleiding en door het frequent ter beschikking stellen van
specifieke materialen. Daarnaast dragen we bij tot een stevig netwerk en stimuleren we uitwisseling en kennisdeling tussen
erfgoedwerkers, zowel op het vlak van erfgoedzorg als op het vlak van erfgoedparticipatie. Dat doen we onder meer door
collega-groepen te organiseren. Jaarlijks doen we de coördinatie en de communicatie van de Erfgoeddag in Brussel.
Erfgoedgemeenschappen begeleiden in hun omgang met erfgoed, in het bijzonder immaterieel erfgoed, behoort ook tot onze
kerntaken. In een superdiverse stad als Brussel biedt werken vanuit erfgoed kansen tot interculturele dialoog. Vanuit de VGC nemen
we hier graag een voorbeeldfunctie op naar Vlaanderen door in te zetten op erfgoed als verbindend en gemeenschapsvormend
element tussen (erfgoed)gemeenschappen. De Erfgoedbank Brussel wordt gecoördineerd en begeleid vanuit de Erfgoedcel en is
intussen in 7 gemeentes actief met een lokale werking, gebaseerd op de inzet van 20 lokale partners en 24 vrijwilligers.
De Erfgoedcel staat niet alleen in haar rol als aanspreekpunt en makelaar in dat immense erfgoedveld. De VGC ondersteunt
partners als het AMVB, Be.Brusseleir en de Brusselse Museumraad om mee bij te dragen aan de ondersteuning van dit
veld, dat nog heel wat mogelijkheden heeft. Subsidies ondersteunen de werking van deze partners en zorgen ervoor dat
erfgoedinitiatieven financieel mee mogelijk gemaakt worden. Met dit aanbod bereiken we naar schatting 26 archieven, 27
musea, 2 erfgoedbibliotheken en 57 erfgoedgemeenschappen, zeer divers van aard.
Sociaal-cultureel werk en amateurkunsten
Sociaal-culturele verenigingen zijn een hoeksteen van het Vlaamse gemeenschapsleven in Brussel. Via ontmoeting,
ontspanning of ontplooiing versterkt sociaal-cultureel werk de persoonlijke competenties, verlicht het eventuele sociale
kwetsbaarheid en verbetert het de onderlinge verhoudingen. Daarom voert de VGC een beleid dat sociaal-cultureel werk
en minder geformaliseerde sociaal-culturele praktijken performanter maakt, nieuwe werkvormen stimuleert en de actoren
verbindt in een netwerk dat toegankelijker, dichter en meer verspreid is over de stad.
Hoewel amateurkunsten in se ook sociaal-culturele praktijken zijn, hebben ze een bepaalde eigenheid. Daarom biedt de VGC
extra ondersteuning aan bepaalde amateurkunstenverenigingen en kansen aan beloftevolle amateurkunstpraktijken.
Concreet kent de VGC jaarwerkingssubsidies toe aan ruim 600 lokale verenigingen en 22 regionale koepelverenigingen. Een
vooringevuld dossier beperkt de planlast voor lokale verenigingen tot een minimum.
Ook kent de VGC projectsubsidies toe aan initiatieven die vanwege hun kwaliteit, originaliteit of specifiek doelgroepenbeleid een
reële aanvulling betekenen op de reguliere werking. Dit geeft impulsen aan minder geformaliseerde sociaal-culturele praktijken.
De regionale volkshogeschool Citizenne, het Brussels Ouderenplatform (BOp), stadsbeweging Bral, vzw Regenbooghuis en het
Vlaams Huis voor Amateurkunsten Zinnema verstevigen het Brussels sociaal-cultureel netwerk: elk op hun eigen manier, maar
allemaal in opdracht van de VGC.

Sociaal-cultureel werk in cijfers (2018)
Verenigingen amateurkunsten
75

Regionale koepelverenigingen
22
Sociaal-culturele verenigingen
230

Seniorenverenigingen
85

Sociaal-cultureel werk

Culturele verenigingen
250
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4.1.4. |

Lokaal cultuurbeleid

De gemeenschapscentra
N22 is het netwerk van de 22 Brusselse gemeenschapscentra. De gemeenschapscentra staan gekend als open huizen voor
allerlei initiatieven. Het zijn noodzakelijke plekken waar burgers op een laagdrempelige manier kunnen bijeenkomen. Dat
blijkt ook uit de cijfers van 2018: 430.000 unieke deelnames, een stijging van bijna 7 procent tegenover het jaar daarvoor.
In totaal werden er meer dan 10.000 activiteiten georganiseerd door of in de 22 centra. Iets meer dan de helft daarvan was
door derden. Dat zijn voornamelijk verenigingen en vormingsinstellingen, zoals centra voor volwassenenonderwijs en deeltijds
kunstonderwijs. Maar evengoed sportclubs, lokale dienstencentra, burgercollectieven en kunstenaars in residentie.
Opvallend is dat de huizen vaker worden gebruikt door partners en dat de centra met hun eigen werking meer en meer naar
buiten trekken. De centra trekken pleinen, straten en parken in, maar ook naar privéwoningen, musea en theaters … Het werk
van de centra laat zich niet begrenzen.
Onderstaande grafieken geven een idee van de spreiding tussen eigen werking en activiteiten door derden. De cijfers geven het
totaal weer voor de 22 Brusselse Gemeenschapscentra.

Gemeenschapscentra activiteiten 2018 

Gemeenschapscentra deelnemers 2018
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Ondersteuning Bibliotheken in Brussel
Wat in 2007 startte als een gedeelde IT-infrastructuur van enkele bibliotheken, groeide op tien jaar tijd uit tot het netwerk
van de Brusselse bibliotheken, een volwaardig samenwerkingsverband tussen 19 gemeentelijke bibliotheken, Muntpunt en de
VGC. De VGC biedt voor dit netwerk de digitale basisinfrastructuur aan met een gemeenschappelijke lenerspas. In 2018 hadden
de 19 Nederlandstalige gemeentelijke bibliotheken en Muntpunt samen 44.156 leners. Die ontleenden 919.512 materialen.
De gezamenlijke collectie bevat 777.339 stuks.
De VGC stimuleert en faciliteert het inhoudelijke debat over de uitdagingen voor de bibliotheken in Brussel en de
zichtbaarheid en de vindbaarheid van het netwerk van Nederlandstalige bibliotheken. Ze begeleidt samenwerkingsverbanden
tussen de gemeenten. Daarbij gaat speciale aandacht naar schaalvergroting en samenwerking, kwaliteit en inclusieve
werking van de Nederlandstalige openbare bibliotheken. De VGC maakt leesbevorderingsacties mogelijk zoals Boekstart,
de Boekenbende, de Jeugdboekenmaand, de Voorleesweek, Brussels Reads Aloud en initieert nieuwe projecten zoals de
anderstalige collecties en het Europese project ‘Open the Door for Reading’. Binnenkort stapt Brussel in het Eengemaakt
Bibliotheeksysteem, de op Vlaamse schaal opgezette digitale basisinfrastructuur. Er wordt momenteel gewerkt aan afstemming
rond collecties op een bovenlokaal niveau, reglementen, tarieven …
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Het lokaal cultuurbeleid
Het lokaal cultuurbeleid is het strategische samenwerkingsverband in elke gemeente tussen de gemeentelijke cultuurdienst,
het gemeenschapscentrum en de Nederlandstalige openbare bibliotheek. Aangevuld met talloze lokale partners die het
mooie culturele weer maken: kunstenorganisaties, welzijnsinstellingen, het deeltijds kunstonderwijs lokale dienstencentra,
jeugdhuizen, Brede Scholen … De VGC moedigt de samenwerking aan en ondersteunt op het vlak van overleg, vorming,
strategische planning en werkingssubsidies voor de gemeenten.

4.2. | AANBEVELINGEN VOOR CULTUUR, JEUGD EN SPORT
In dit aanbevelingsrapport richten we ons consequent tot de Brusselaars. Die Brusselaars zijn voor ons de Nederlandstaligen
en iedereen die zich aangesproken voelt tot ons netwerk. Ze bestaan als een grote, bonte verzameling van mensen,
verenigingen, groepen en gemeenschappen.
Onder de verzameling Brusselaars verstaan we onder andere:
›› De Brusselaar als individu, als bewoner (resident) en als gebruiker of passant. Deze individuen hebben elk hun
behoeftes, hun noden gebaseerd op honderdduizenden identiteiten. Ze zijn jong, oud, man of vrouw, van steeds meer
diverse afkomst, allemaal met eigen dromen en aspiraties …
›› De Brusselaars in hun vrij gekozen verbanden, hun verenigingen, instellingen. Kortom, het vrij georganiseerde
middenveld in zo veel vormen en doelstellingen.
›› De Brusselaars in hun zo gevarieerde gemeenschappen, hun identiteitsgebonden groepen op etnisch-culturele, politieke,
religieuze basis of gekoppeld aan hun hobby’s, bekommernissen, sportieve en culturele voorkeuren …
›› De Brusselaars in hun sociaal-economische diversiteit, tussen armoede en rijkdom, werkend of werkzoekend,
schoolgaand of gepensioneerd …
›› De Brusselaars in hun buurten en gemeenten, ontelbaar veel of negentien.
De aanbevelingen zijn transversaal opgebouwd en dus niet volgens de onderscheiden sectoren, naar analogie met het traject
dat de afgelopen jaren is afgelegd in het kader van het strategisch meerjarenplan Cultuur, Jeugd en Sport.

4.2.1. | De kwalitatieve dienstverlening en het complementaire eigen aanbod voortzetten
Het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de VGC steunt op een divers en rijk gevuld werkveld. Waar nodig organiseren we
zelf een eigen en complementair aanbod. Dat is zo in alle (sub)sectoren van het beleidsdomein. Op die manier ontstaat een
omvattend geheel van inhoudelijke, financiële, materiële en logistieke ondersteuning en een uitgebreid cultuur-, jeugd- en
sportaanbod verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Een dergelijke kwalitatieve ondersteuning en dienstverlening, gecombineerd met een eigen complementair aanbod, moet
voortgezet worden. Door de combinatie van het opzetten van eigen activiteiten en het ondersteunen van een veelheid aan
partners, kan een overheid de vinger aan de pols houden en ontstaan er interessante wisselwerkingen. Een kwalitatieve
dienstverlening voor de Brusselaars staat voorop, zodat zij volop kunnen genieten van en participeren aan cultuur-, jeugd- en
sportactiviteiten, als deelnemer, vrijwilliger, bestuurslid of beroepskracht.
Hier ligt ook de kracht van onze domeinen: vanuit een ‘niet moeten’ krijgen mensen handvaten en creëren ze mee meerwaarde
voor deze samenleving, die ze mee vorm kunnen geven volgens hun inzichten. We geloven in de kracht van het niet-formele
die typisch is voor het cultuur-, jeugd- en sportaanbod. We erkennen de talenten van de Brusselaars en we bieden hen de
ruimte – letterlijk en figuurlijk – om het verhaal over hun talent te brengen.
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Aanbevelingen:
›› Zorgen voor sterke organisaties en verenigingen via vertrouwen, ondersteuning en co-creatie:
• kiezen voor eenvoud en duidelijkheid: aanvragers niet dwingen om te kiezen tussen verwante subsidiestromen,
maar intern en in overleg keuzes maken;
• zorgen voor voldoende zichtbaarheid van de dienstverlening van de VGC via diverse kanalen;
• de vrijetijdssector ondersteunen in het verduurzamen van zijn activiteiten door subsidies te voorzien, door
herbruikbare materialen ter beschikking te stellen via de uitleendienst …;
• ervoor zorgen dat kunstenaars en kunstinstellingen regelmatig en op een eenvoudige manier subsidies kunnen
aanvragen, met de steun van een evenwichtig samengestelde werkgroep, afgestemd op de regelgeving van de
Vlaamse overheid en met aandacht voor experiment en samenwerking over sectoren heen;
• collectiebeherende instellingen aanmoedigen in de zorg voor het erfgoed door een ruim ondersteuningsaanbod
te bieden en organisaties te ondersteunen bij de zorg voor het roerend en immaterieel erfgoed;
• de krachten bundelen door overkoepelende initiatieven op te zetten die het cultureel erfgoed zichtbaar maken;
• het AMVB en de Brusselse Museumraad ondersteunen als partners in het erfgoedbeleid van de VGC;
• voldoende middelen vrijmaken voor sociaal-culturele praktijken; ruimte en vertrouwen geven aan sociaal-culturele
verenigingen en praktijken; de administratie nog dichter bij sociaal-culturele verenigingen en praktijken brengen
via permanenties op locatie bij gemeenschapscentra, koepels …;
• sportclubs op verschillende manieren en ‘gedifferentieerd’ blijven ondersteunen, op maat van de clubs en
vertrekkend vanuit de noden van de clubs. Ook andere sportaanbieders blijven aanmoedigen en ondersteunen;
• de regionale jeugdpartners mede-uitvoerders maken van het nieuwe strategische meerjarenplan bij de
vernieuwing van hun convenanten in 2020;
• een dienstverlening aanbieden aan de gemeentelijke bibliotheken op het vlak van aankopen en kastklaar maken
van de bibliotheekmaterialen; specifieke opleidingen en vormingen geven rond thema’s zoals GDPR, zakelijk en
personeelsbeleid van de bibliotheek;
• de vzw’s gemeenschapscentrum ondersteunen rond goed bestuur;
• de vrijwilligers in de vzw’s Gemeenschapscentrum waarderen en versterken, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen
opnemen en dit versterken;
• de vzw’s Gemeenschapscentrum als partners valoriseren en inzetten op samenwerking en co-creatie met de vzw’s;
• een 23ste vzw oprichten voor de gemeenschapscentra, in functie van kostenbesparing (bv. goedkoper tarief van
diensten voor een vzw dan voor een overheid) en vereenvoudiging van processen.
›› inzetten op een eigen, complementair aanbod:
• vertrekken vanuit de klant: 1 loket maken voor inschrijvingen; afgestemde tarieven, kortingen en
inschrijvingstermijnen voor het eigen aanbod en zaalverhuur hanteren;
• zorgen voor voldoende zichtbaarheid van het aanbod;
• de afstand tussen de VGC en de gemeenschapscentra verkleinen: medewerkers van de administratie laten
gebruikmaken van werkplekken in de gemeenschapscentra en vice versa; ervoor zorgen dat medewerkers van de
administratie vaker in de gemeenschapscentra komen;
• verder investeren in doorgedreven fietscursussen voor kinderen en hun ouders, zodat ze zich veilig in Brussel
kunnen verplaatsen;
• inzetten op een buurtgerichte werking voor Jeugdcentrum Aximax en vanuit de lokale sportantennes.
›› het ‘om niet’ van de vrijetijds- en kunstensector erkennen:
• blijven inzetten op ontmoeting en op de uitbouw van een nieuw krachtig verhaal over Brussel via interessante,
inspirerende verhalen, onder meer met kunst en erfgoed;
• voluit gaan voor een integraal sport- en bewegingsbeleid, waar geen onderscheid of hiërarchie bestaat tussen
sport als middel of sport als doel en waar samengewerkt wordt met andere domeinen; zorgen voor fitte
Brusselaars en blijven inzetten op levenslang bewegen en sport;
• inzetten op sterk jeugdwerk waar jongeren zichzelf kunnen ontdekken en ontwikkelen zonder het jeugdwerk te
instrumentaliseren.
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›› verder investeren in infrastructuur en ruimte voor cultuur, jeugd en sport:
• werk maken van de langverwachte verbouwingen van gemeenschapscentra De Maalbeek, Ten Weyngaert,
Nekkersdal en WMKJ VMJ;
• de capaciteit van gebouw X op de Nieuwlandsite maximaal benutten als plek voor urban culture & sports;
• het COOVI-dossier bovenaan op de agenda zetten en het project bovenlokale sportinfrastructuur realiseren
(sporthal en kliminfrastructuur);
• zorgen voor meer zwemwater, al dan niet in openlucht;
• verder investeren in kwalitatieve jeugd(werk)- en sportinfrastructuur door de samenwerking met het
opleidingstraject van FIX voort te zetten en via investeringssubsidies;
• een tool ontwikkelen die het mogelijk maakt om het beheer van (jeugdwerk) infrastructuren op te volgen;
• de mogelijkheid onderzoeken om het project van FIX uit te breiden naar de hele cultuur-, jeugd- en sportsector;
• voortdurend blijven investeren in sportinfrastructuur om te garanderen dat elke sportliefhebber op een veilige en
kwalitatieve manier zijn of haar sport kan beleven (zowel in clubs, het aanbod van partners als het eigen VGCsportaanbod);
• de noden en behoeften van de Brusselse bibliotheken rond toegankelijkheid in kaart brengen (bv. fysieke en
mentale drempels voor bibliotheekgebruikers, verschillend gebruik van de infrastructuur, uitnodigende standen presentatiemeubelen, bewegwijzering en zichtbaarheid in het straatbeeld) en ondersteuning bieden door
bijvoorbeeld een concrete handleiding uit te schrijven. Bij co-financiering van infrastructuurprojecten van
bibliotheken wordt hier rekening mee gehouden en worden deze aspecten afgetoetst;
• werk maken van de langverwachte nieuwe bibliotheek in Sint-Lambrechts-Woluwe;
• een oplossing op lange termijn zoeken voor de huisvesting van het AMVB;
• investeren in (tijdelijke) werkruimtes voor kunstenaars;
• (her)gebruik van materialen, uitrusting, enz. aanmoedigen via stedelijke deelplatformen.
›› zorg dragen voor vrijwilligers en begeleiders en ervoor zorgen dat zij optimaal ondersteund en aangemoedigd
worden:
• verenigingen een duidelijk kader bieden en hen ondersteunen in hun vrijwilligerswerking waar mogelijk, door
kennisdeling en door tools ter beschikking te stellen;
• de ontmoeting tussen (potentiële) vrijwilligers en organisaties aanmoedigen;
• vrijwilligers regelmatig in de bloemetjes zetten als blijk van waardering voor hun inzet voor Brussel en de
Brusselaar;
• het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel verder uitbouwen als dé draaischijf voor het vrijwilligersweefsel in Brussel;
• zorgen voor kwaliteit, omkadering, vorming en een correcte vergoeding voor begeleiders, lesgevers, trainers en
animatoren want deze mensen zijn van fundamenteel belang; naast De (sport)technische vorming ook meer en
meer aandacht besteden aan andere, meer sociale skills;
• jongeren aanmoedigen om engagement als begeleider op te nemen in het eigen VGC-aanbod en dit faciliteren via
een animatorendatabank.

4.2.2. | Werk mee aan een gedeelde stad
Brussel is een stad met 181 nationaliteiten, waar talen en gemeenschappen hoe langer hoe meer door elkaar lopen. Brussel
is een majority-minority city: de meerderheid van de bevolking behoort tot een minderheid. Brussel is ook een stad waar
verschillende organisaties en overheden actief zijn. Een metropool waar veel mensen samenleven op een beperkte oppervlakte.
Dagelijks zijn duizenden Brusselaars – in meer of mindere mate georganiseerd – in de weer om hun eigen leefwereld, de
omgeving en dus ook de stad vorm te geven.
Het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de VGC kan helpen in het samenleven in deze gedeelde stad. Het ruime cultuur-, jeugden sportaanbod, verzameld door het N-logo, wordt als kwalitatief ervaren door jong en oud, voor wie hier al even is of voor
wie pas aankomt, of ze nu van jongs af aan Nederlands spreken of nog maar net hun eerste stappen zetten in de Nederlandse
les. We geloven in een positieve en open benadering voor deze diversiteit op het vlak van taal, origine of gemeenschap. Deze
diversiteit is een rijkdom voor een stad als Brussel en het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de VGC zorgt mee voor het
vormgeven van een samenleving.
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Een overheid, hoe alomvattend ook, maakt de stad niet. Dat doen de Brusselaars. Het is wel de rol en de plicht van elke
overheid om ondersteuning te bieden en zo de dromen van de Brusselaars mee mogelijk te maken. Steun van buitenaf kan van
doorslaggevend belang zijn om die dromen en pogingen tot een succes te maken. Daarnaast zitten participatie, samenwerking en
inspraak in het DNA van de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Een stad als Brussel, vandaag nog steeds verdeeld, heeft
blijvend nood aan voorvechters van samenwerking en co-productie, waarbij het initiatief ook vaak buiten de overheid ligt.

Aanbevelingen:
›› prioriteit geven aan jongeren door samenwerking en een gecoördineerde aanpak:
• nog meer aandacht schenken aan naschoolse cultuur-, jeugd- en sportactiviteiten en toeleiding vanuit de school
naar een duurzaam aanbod. Hierbij is een goede structurele samenwerking met verschillende partners binnen en
buiten de VGC een must;
• van À Fonds hét merk maken voor alles wat te maken heeft met creativiteit en jongeren. Een sterk merk wordt
gedragen door een veelheid van partners die via workshops, events en fysieke plekken mogelijkheden bieden aan
jongeren om hun talenten te ontdekken;
• werken aan talentdetectie en -ontwikkeling van jongeren, onder meer in de gemeenschapscentra, het jeugdwerk,
sportsector en de musea;
• jongeren inzetten in de gemeenschapscentra om hun Nederlands te oefenen, in samenwerking met Actiris en
partners zoals Art2Work.
›› de impact van en het draagvlak voor beleid vergroten door te experimenteren met andere of nieuwere vormen van
inspraak en participatie:
• de inspanningen om jongeren te bereiken via andere vormen van participatie voortzetten;
• transversaal denken tussen de adviesraad cultuur, de jeugd- en de sportraad aanmoedigen door gezamenlijke
adviesraden en bijhorend voorzittersoverleg te organiseren.
›› de gemeenschapscentra versterken als makelaars tussen gemeenschappen en mensen, ruimtes voor ontmoeting en
voelsprieten van de VGC in de stad en haar wijken:
• nieuwe praktijken rond (burger)participatie in het inhoudelijke beleid van de gemeenschapscentra aanmoedigen
en ontsluiten;
• alle geledingen van de gemeenschapscentra versterken, zowel vrijwilligers als beroepskrachten, als ambassadeurs
van het sociaal-cultureel werk en ook hun kennis, vaardigheden en attitudes versterken; de gemeenschapscentra
trainen om maatschappelijke noden uit hun omgeving op te pikken als bron voor hun werkingsprogramma.
›› ruimte voor experiment en autonomie creëren en meer nieuwe broedplekken van innovatie ondersteunen:
• inzetten op kansen voor de creatie, productie en spreiding van muziek, theater, dans … via (repetitie)ruimte,
podiumkansen, administratieve ondersteuning;
• een start-up-space creëren voor jonge culturele ondernemers;
• collectiebeherende instellingen en erfgoedgemeenschappen inspireren om hun erfgoed maatschappelijk te
waarderen, in samenwerking met andere sectoren zoals het onderwijs en de zorg;
• blijven investeren in (jonge) kunstenaars, bijvoorbeeld door onderwijsinstellingen en kunstscholen aan te
moedigen om hun ateliers vaker open te stellen voor jonge, beginnende kunstenaars; daarvoor een beroep doen
op de gemeenschapscentra die ervaring hebben met het werken met autodidacte jongeren;
• inzetten op een sport- en beweegaanbod tijdens de zomerbars van de gemeenschapscentra;
• via ‘Stadskunstkriebels’ iedereen laten proeven van het ruime aanbod van amateurkunsten;
• van iedereen een kunstenaar maken door via een muziekinstrumenten-uitleendienst iedereen op zoek te laten
gaan naar het voor hem/haar meest geschikte instrument;
• innovatiedurf in de gemeenschapscentra aanmoedigen en versterken.
›› structurele samenwerkingen aangaan met andere overheden die Brussel mee maken:
• ervoor zorgen dat er spel- en sportelementen mee opgenomen worden bij de inrichting van openbare ruimte;
• onderzoeken of er een grotere samenwerking met Franstalige clubs mogelijk is om zo een ruimer sportaanbod in
clubverband te creëren;
• de realisatie ondersteunen van een Sport Vlaanderen-centrum in Brussel door de Vlaamse overheid;
• verder mee werk maken van een degelijk sportkadaster op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
• samenwerken met de gemeenten in functie van het lokaal sportaanbod en de gemeentelijke sportinfrastructuur;
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• gemeenten ondersteunen op het vlak van kindvriendelijkheid en jeugdbeleidsparticipatie van kinderen en
jongeren;
• de invulling van het metropolitaan gebied rond de hoofdstad en de wisselwerking met de rand rond Brussel
faciliteren, bijvoorbeeld via samenwerking tussen de scholenwerking van de gemeenschapscentra en vzw
De Rand;
• investeren in samenwerking met de Franstalige culturele centra en La Concertation – Action Culturelle Bruxelloise;
een onderzoek opzetten naar de inplanting van de gemeenschapscentra samen met de centres culturelles en een
mogelijk organisatiemodel hiervoor;
• inzetten op kunstprojecten die over de gemeenschappen heen kunst zichtbaar maken;
• met de Vlaamse overheid onderhandelen over een sterk kunstenveld in Brussel dat internationaal kan bloeien;
• met de Vlaamse overheid en met het Brussels Gewest afstemmen rond de zorg voor het roerend en immaterieel
erfgoed;
• zorgen voor wisselwerking rond interessante praktijken en beleidsontwikkelingen tussen Vlaanderen en Brussel,
overtuigd van de mogelijkheden van het rijke Brusselse erfgoed.
›› werk maken van een sterk bibliotheeknetwerk waarbij de gebruiker centraal staat:
• bibliotheken laten experimenteren met het betrekken van lokale gemeenschappen, bijvoorbeeld bij het
samenstellen van hun collecties en aanbod;
• alle mogelijke fysieke en logistieke drempels wegwerken: eengemaakte tarieven, uitleentermijnen, boeken gelijk
waar kunnen terugbrengen …;
• de samenwerking met het Franstalige netwerk van bibliotheken versterken.
›› verder inzetten op multifunctionele infrastructuur en toekomstige gebruikers en buurtbewoners betrekken vanaf de
ontwerpfase:
• het fuifzalenplan uitbreiden met nieuwe samenwerkingen en extra investeringen;
• een tool ontwikkelen om de participatie van kinderen en jongeren bij grote bouwprojecten vanaf het begin te
faciliteren;
• een tool ontwikkelen om in kaart te brengen aan welke voorwaarden goede multifunctionele infrastructuur moet
voldoen;
• leegstaande en beschikbare ruimtes inventariseren in samenwerking met andere overheden en deze ruimtes, al
dan niet tijdelijk, inzetten voor de vrijetijdssector;
• een project uitwerken rond ‘vliegende conciërges’ om gedeelde infrastructuren te openen en te sluiten
(sleuteldragers, vrijwilligerswerkingen …).
›› inzetten op een helder taalbeleid én op het verwerven van het Nederlands:
• cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, organisaties en partners aanmoedigen om na te denken over de positie
van het Nederlands en andere talen in hun werking en inzetten op een actiegericht taalbeleidstraject binnen hun
organisatie;
• oefenkansen Nederlands aanbieden in het eigen activiteitenaanbod, bij partners en in de gemeenschapscentra;
• werken aan kennisvergaring en kennisdeling over taaltoegankelijk en taalstimulerend begeleiden van cultuur-,
jeugd- en sportactiviteiten;
• nieuwe en bredere benaderingen van het lezen integreren in leesbevorderingsprojecten van het netwerk van
Brussels Bibliotheken. Het doel is om de weg naar het leren lezen gemakkelijker te maken voor zoveel mogelijk
Brusselaars, met speciale aandacht voor kansengroepen.
Lezen is een cruciale vaardigheid in onze zeer geletterde samenleving. Er is hiervoor geen one size fits all-aanpak.
Maatwerk en nog meer transversaal werken zijn hierbij essentieel.
• inzetten op taaltoegankelijkheid en taalafspraken in de werking van de diensten Cultuur, Jeugd en Sport.
›› een inhaalbeweging maken op het vlak van digitaliteit in de brede zin van het woord:
• zorgen voor visieontwikkeling rond digitaliteit; hiervoor ruimte maken via inzet van mensen en middelen;
• een digitale pool creëren met meer aanbod rond fablab, gaming, app-making en programmeren;
• (proef)projecten opzetten rond thema’s zoals mediawijsheid, privacy, fake news en open data. De Nederlandstalige
bibliotheken en Muntpunt kunnen burgers en in het bijzonder jongeren helpen bij het omgaan met informatie.
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4.2.3. | Maak van Brussel een inclusieve stad
Brussel is een kosmopolitische, meertalige en superdiverse stad, met bijhorende grootstedelijke uitdagingen zoals (kans)
armoede, vereenzaming, vergroening en vergrijzing van de bevolking. Het cultuur-, jeugd- en sportbeleid van de VGC zorgt
ervoor dat iedereen zich welkom voelt en volop kansen krijgt om te participeren en zichzelf te ontplooien.
We sluiten niemand uit en gaan, afhankelijk van de noden en de wensen, voor een integrale of een doelgroepspecifieke
benadering. Die gedachte is aanwezig in het hele beleid zodat iedereen kan deelnemen en deelhebben. Het is niet alleen onze
ambitie om samen aan de start te komen, maar ook om iedereen aan boord te houden.
We focussen doelbewust op een beperkt aantal doelgroepen, maar ook hier geldt dat we niemand willen uitsluiten. Ook in het
CJS-beleid mag er meer aandacht gaan naar ouderenbeleid en genderbewust beleid.
Gemeenschapsvorming in Brussel gaat over heel veel gemeenschappen. De kunst is om die allemaal te laten samenleven, met
respect voor een aantal basiswaarden. Vanuit die te delen basiswaarden is gemeenschapsvorming een verantwoordelijkheid
voor iedereen.

Aanbevelingen:
›› van Brussel een kindvriendelijke stad maken:
• een stad die geschikt is voor inwoners van 8 en voor inwoners van 80 jaar, is geschikt voor iedereen: deze focus
hanteren bij de diverse infrastructuurprojecten;
• tijdelijke ingrepen voor de vrijetijdssector ondersteunen, zoals een bouwplaats voor kinderen;
• het vrijetijdsaanbod gericht communiceren naar kinderen, via een eigen label;
• het vakantie- en vrijetijdsaanbod in al zijn diversiteit uitbreiden;
• blijven inzetten op een brede multidisciplinaire beleving voor kinderen, en niet te snel sporttakspecifiek werken;
• kinderen in aanraking laten komen met erfgoed;
• de gemeenschapscentra ondersteunen om een kindvriendelijk beleid te voeren op het vlak van het gebruik van de
infrastructuur.
›› ervoor zorgen dat alle Brusselaars hun vrije tijd kunnen beleven:
• werken aan een overkoepelende cultuurcommunicatie en een coherente strategie uitbouwen om alle Brusselaars
te motiveren om deel te nemen aan het rijke culturele aanbod in Brussel;
• verder inzetten op de vrijetijdspas Paspartoe (bijvoorbeeld naar jongeren) en één pas maken voor het
Nederlandstalige vrijetijdsaanbod door de integratie van Paspartoe en de bibliotheekpas;
• de spaarmogelijkheden van Paspartoe uitbreiden om duurzaam gedrag te promoten, zoals bijvoorbeeld het
gebruik van Villo-fietsen;
• verder investeren in toeleiding en publieksbemiddeling voor de participatie aan het aanbod.
›› voor mensen in armoede vertrekken vanuit het universele recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing:
• de procedures voor mensen in armoede vereenvoudigen en hun kansentarief automatisch toekennen door
Paspartoe te koppelen aan de Kruispuntdatabank;
• kiezen voor laagdrempelige communicatie en doelgroepencommunicatie zodat iedereen bereikt wordt; inzetten
op laagdrempelige en leesbare informatie over rechten;
• investeren in ‘outreachend’ werken vanuit CJS en de gemeenschapscentra naar de vele Brusselaars in armoede.
›› blijven inzetten op een kwalitatief aanbod voor gedetineerden:
• een vernieuwend cultuur-, bibliotheek- en sportaanbod uitwerken voor de nieuwe gevangenis in Haren, met
aandacht voor de kinderen van gedetineerden.
›› maximaal inzetten op een inclusief en waar nodig een exclusief beleid voor personen met een beperking:
• blijven inzetten op een inclusief aanbod in de vrije tijd en het goede voorbeeld geven, bv. via het eigen
sportaanbod;
• nog meer inzetten op de samenwerking en de afstemming tussen de vrijetijdssector, de organisaties en de
instellingen die werken met personen met een beperking en initiatieven die trajecten opzetten rond toeleiding
naar de vrijetijdssector;
• het eigen aanbod en de eigen infrastructuur screenen op toegankelijkheid; organisaties ondersteunen waar
mogelijk.
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›› de rijkdom van etnisch-culturele diversiteit in de stad erkennen en ervoor zorgen dat niemand uitgesloten wordt van
het vrijetijdsaanbod:
• ervoor zorgen dat het vrijetijdsaanbod toegankelijk is voor alle Brusselaars, ongeacht hun afkomst;
• verenigingen en organisaties een diversiteitsbeleid laten voeren en hiervoor ondersteuning voorzien;
• erfgoedgemeenschappen in al hun diversiteit aanmoedigen om hun erfgoed te benoemen, ermee aan de slag te
gaan en het te delen;
• kansen geven aan nieuwe urbane en multi-etnische kunstcreatie en beleving.
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5.1. | WELZIJN EN GEZONDHEID
5.1.1. | Situering
De zesde staatshervorming heeft het grondwettelijk kader voor de welzijns- en gezondheidssector niet vereenvoudigd.
Het vergt veel van organisaties om zich te herpositioneren in een landschap dat voortdurend in beweging is. Maar ook de
Brusselaar evolueert. De stad groeit, de welzijns- en gezondheidsnoden groeien mee. Superdiversiteit is een realiteit die vraagt
om een denk- en werkkader in welzijn en gezondheid.
In Brussel zijn zowel de Vlaamse Gemeenschap als de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor het erkennen en
ondersteunen van Nederlandstalige initiatieven op het gebied van welzijn. Het Vlaamse welzijnsbeleid transformeerde de
afgelopen jaren van sterk aanbodgestuurd naar een beleid waar vermaatschappelijking van de zorg, persoonsvolgende
budgetten en eigen zorgregie steeds meer centraal staan.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertoont zowel op het vlak van de gezondheid van de Brusselaar als op het vlak van
gebruik en organisatie van de gezondheidsdiensten een aantal eigen dynamieken die een Brussel-specifieke aanpak vereisen
van de verschillende overheden bevoegd voor gezondheid in Brussel.
De grootste uitdagingen op het vlak van gezondheid voor de volgende jaren zijn:
›› het terugdringen van de gezondheidsongelijkheden ten gevolge van de verschillen in sociaal-economische status;
›› het versterkt inzetten op gezondheidspromotie en preventie met als doel een significant deel van de chronische ziekten
te voorkomen;
›› meer aandacht besteden aan de problematiek rond geestelijke gezondheid;
›› het ondersteunen van zowel de Vlaamse als de bicommunautaire reorganisatie van de eerste lijn.

5.1.2. |

Samenwerking met andere overheden

De Vlaamse Gemeenschap zette haar beleidskeuze voor vermaatschappelijking van de zorg kracht bij door bestaande
decreten te hervormen (lokaal sociaal beleid, geestelijke gezondheidszorg, woonzorgdecreet, persoonsvolgende financiering
voor personen met een handicap) en door nieuwe decreten in te voeren (Vlaamse Sociale Bescherming, decreet over de
organisatie van de eerstelijnszorg). Al deze decreten zijn van toepassing in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dat
vraagt een implementatie op maat van Brussel, gezien de context met complexe institutionele kaders (onder andere de
belangrijke rol van gemeentes en OCMW’s), superdiversiteit, hoge armoede- en werkloosheidscijfers … Het Vlaamse welzijns- en
gezondheidsbeleid uitvoeren in Brussel vraagt daarom een aangepast regelgevend en ondersteunend kader.
Naast het geprivilegieerde partnerschap met de Vlaamse Gemeenschap beweegt de VGC zich in het Brusselse tussen
verschillende andere overheden met bevoegdheden in welzijn en gezondheid. De zesde staatshervorming maakte het
onderscheid tussen gewest- en gemeenschapsbevoegdheden vager. Samenwerking en afstemming tussen de verschillende
overheden is meer dan ooit noodzakelijk.

Aanbevelingen:
›› actief participeren aan de uitvoering van het gezondheidsplan van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
(GGC);
›› in dialoog gaan met de Vlaamse Gemeenschap over de impact van de Vlaamse Sociale Bescherming op het
Nederlandstalige aanbod in Brussel om de toegankelijkheid te bewaken;
›› afspraken maken met de verschillende overheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodat de sociale
grondrechten van alle Brusselaars gerealiseerd kunnen worden. Het Nederlandstalige welzijnsaanbod stuit nog te
vaak op drempels wanneer het gaat om sociale grondrechten doordat de VGC hier geen bevoegdheid over heeft;
›› vanuit het VGC-beleid deelnemen aan de Interministeriële Conferentie Gezondheid met het oog op een efficiënte
coördinatie tussen de verschillende overheden.
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5.1.3. | Kwaliteitsvol werken in welzijn en gezondheid
Ondanks gezamenlijke inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC via De ‘Ik ga ervoor’-campagne, blijft Brussel
kampen met een significant tekort aan Nederlandskundige huisartsen, verpleegkundigen, logopedisten, kindbegeleiders,
verzorgenden, ergotherapeuten … Tegelijkertijd zijn heel veel Brusselaars op zoek naar een geschikte job of opleiding. Als het
personeelsbestand van de welzijns- en gezondheidssector een weerspiegeling is van de samenstelling van de stad, verlaagt dat
drempels naar welzijn en zorg.

Aanbevelingen:
›› het werkveld ondersteunen bij het vinden én behouden van een divers team van gekwalificeerde hulp- en
zorgverleners met voeling voor Brussel en het valoriseren van praktijkkennis in de opleidingen;
›› aandacht hebben voor de uitdagingen die werken in de Brusselse grootstedelijke context met zich mee brengt: het
inbedden van hulp- en dienstverleningsorganisaties in de wijk en het aansluiten bij het lokaal netwerk;
›› het diversiteitsdenken binnen de hulpverlening stimuleren: organisaties ondersteunen bij het omgaan met diversiteit
op het vlak van kwaliteitsmanagement, dienstverlening en personeelsbeleid;
›› blijven stimuleren van initiatieven die jongeren (en zij-instromers) motiveren om te kiezen voor een zorgopleiding/
carrière in Brussel.

5.1.4. | Lokaal sociaal beleid en toegang tot sociale grondrechten
Centraal in het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid staat de grondrechtenbenadering. Kiezen voor basisrechten is kiezen
voor de meest kwetsbaren. Het voorzien in basisrechten heeft ook een preventief karakter. Het kan voorkomen dat mensen
terechtkomen in een langdurig en complex zorgtraject. Zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben, is een eerste
voorwaarde om de armoede en de uitgesproken kinderarmoede in Brussel structureel aan te pakken.

Aanbevelingen:
›› werken aan structurele participatie van mensen in armoede en aan beleidsdialoog, in samenwerking met de
verenigingen waar armen het woord nemen;
›› een beleidskader uittekenen dat gericht is op een aanvullende subsidiëring van de verenigingen waar armen het
woord nemen;
›› initiatieven ondersteunen die de realisatie van grondrechten bij mensen in een kwetsbare situatie bevorderen;
›› aanmoedigen van de inbreng van ervaringsdeskundigheid in de ondersteuningsstructuren welzijn en zorg voor een
betere eerstelijnsondersteuning in het bereiken en bedienen van mensen in armoede en om nieuwe publieksgerichte
initiatieven in de sector te ontwikkelen;
›› het VGC-subsidiereglement armoedebestrijding evalueren;
›› ervoor zorgen dat het zorgaanbod begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen, met bijzondere aandacht voor de
kwetsbare groepen;
›› extra investeren in tolken en interculturele bemiddelaars, zodat de Brusselaars de zorg en ondersteuning krijgen
waar ze recht op hebben.

5.1.5. | Een buurtgerichte samenwerking op de nulde en eerste lijn
Buurtgerichte zorg is de zorg van de toekomst. Het betekent dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de persoon met
een nood of vraag worden georganiseerd. Dat vraagt meer dan ooit om buiten de hokjes van de traditionele welzijns- en
gezondheidssector te denken en te handelen. Een buurtgerichte zorg gaat samen met een zorggerichte buurt.
Bij de start van de nieuwe beleidsperiode heeft de VGC twee belangrijke projecten op de agenda staan die de zorg-, hulpen dienstverlening dichter bij de burger moeten brengen. In uitvoering van het Vlaams decreet voor de organisatie van de
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eerstelijnszorg wordt de eerstelijnszone Brussel (BruZEL) uitgewerkt waarbinnen buurtgericht zal worden gewerkt. Daarnaast
wordt ook het geïntegreerd breed onthaal (Vlaams decreet Lokaal Sociaal Beleid) uitgewerkt op maat van Brussel. De twee
processen worden maximaal op elkaar afgestemd.

Aanbevelingen:
›› werken aan laagdrempelige ontmoetingsplekken (lieux de liens) en aanspreekpunten die mensen in de buurt
verbinden en die hen toeleiden naar de juiste ondersteuning en zorg. Daarbij is het belangrijk om formele en
informele zorgnetwerken dichter bij elkaar te brengen;
›› de uitwerking van de eerstelijnszone BruZEL en het geïntegreerd Brussels breed onthaal procesmatig ondersteunen
en de samenwerking met lokale besturen en OCMW’s in het kader van deze processen faciliteren. Ook het ijveren
voor een specifiek Brussels traject met steun van de Vlaamse Gemeenschap blijft een aandachtspunt;
›› werken aan zorgcoördinatie, bijvoorbeeld via ‘casemanagers’. De meest kwetsbare Brusselaars, voor wie het niet
evident is om zelf volledig de regie van hun zorg op te nemen, hebben daar nood aan;
›› CAW Brussel verder ondersteunen bij het outreachender en decentraler maken van zijn aanbod;
›› ondersteuning bieden aan organisaties bij de reorganisatie van hun dienstverlening die voortvloeit uit nieuwe
opdrachten die ze krijgen door het decreet voor de organisatie van de eerstelijn (BruZEL, hervorming regionaal
niveau) en door het decreet Lokaal Sociaal Beleid;
›› een lokaal welzijnscoördinator introduceren in elk van de 19 Brusselse gemeenten, om de lokale sociale kaart
optimaal te mobiliseren om een antwoord te bieden op de lokale welzijnsnoden. Het samenspel dat hieruit kan
ontstaan tussen cultuurbeleids-, welzijns- en bredeschoolcoördinator, is een mooie stap in de richting van meer
samenwerking in de gemeenschapsdienstverlening.

5.1.6. | Zorg op maat ondersteunen
De welzijns- en gezondheidssector organiseert zich traditioneel op verschillende lijnen van toegankelijkheid, van outreach tot
zeer gespecialiseerde zorg. Een goede interactie tussen de verschillende lijnen is een belangrijk aandachtspunt. Netwerking en
multidisciplinair samenwerken zijn van essentieel belang om het zorgcontinuüm te garanderen. Ondersteuningsorganisaties
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Interdisciplinair werken betekent gebruikmaken van elkaars kwaliteiten en niet
vasthouden aan het eigen referentiekader.

Aanbevelingen:
›› een zorgaanbod ondersteunen dat afgestemd is op de wensen van de individuele zorg- of hulpvrager. Het centraal
plaatsen van het cliënt/patiëntperspectief is daarbij van onschatbare waarde en moet gestimuleerd worden;
›› initiatieven aanmoedigen die de interactie/netwerkvorming/interdisciplinaire samenwerking tussen de verschillende
lijnen bevorderen;
›› initiatieven van tweede- en derdelijnsorganisaties ondersteunen die specifiek inzetten op Brusselse noden op het vlak
van gezondheid;
›› supportieve en palliatieve zorg ondersteunen.

5.1.7. | Jeugdwelzijn

“Toegankelijkheid is voor mij kleur geven aan mijn bestemming”, Illiass, 18 jaar, Project Toegankelijkheid in de Jeugdhulp (2018)
Nog te veel kinderen, jongeren en hun omgeving blijven in Brussel in de kou staan als zij nood hebben aan hulp. Tegelijkertijd
stellen hulpverleners vast dat de problematieken waarmee zij geconfronteerd worden, steeds complexer zijn en dat de
jeugdhulp te versnipperd is om tot pasklare oplossingen te komen. We zijn het aan de jongste generaties Brusselaars verplicht
om de inspanningen voor meer preventie, een voldoende en toegankelijk aanbod, empowerment en outreach vol te houden of
beter nog, te verhogen.
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Aanbevelingen:
›› een actieve rol blijven opnemen in de samenwerking en de afstemming met de Vlaamse Gemeenschap en de
sectoren uit de Integrale Jeugdhulp om een jeugdhulp op maat van Brussel te realiseren;
›› preventieve acties ondersteunen om zo escalatie en crisis te voorkomen. De vraag naar ondersteuning en de
wachtlijsten blijven groeien. Daardoor gaat er veel energie naar het oplossen van crisissituaties die misschien te
vermijden waren geweest als er eerder in het traject was ingegrepen;
›› outreachende hulpverleningsinitiatieven aanmoedigen die jongeren weten te bereiken;
›› inspanningen leveren om het jeugdhulpverleningsaanbod in Brussel overzichtelijker en toegankelijker te maken voor
cliënten en toeleiders. Aandacht voor de Brusselse cliënt in al zijn diversiteit moet daarbij voorrang krijgen op de
institutionele organisatie;
›› intersectorale samenwerking versterken om een antwoord te kunnen bieden op de multi-problematieken waarmee
kinderen en jongeren worden geconfronteerd. Daarbij verdient het leggen van bruggen tussen onderwijs en welzijn
bijzondere aandacht;
›› blijvend valoriseren van initiatieven die de overgang van de jeugdhulpverlening naar de jongvolwassenheid vlotter
doen verlopen.

5.1.8. | Personen met een beperking
De effecten van de evolutie naar een beleid waarin vermaatschappelijking van de zorg centraal staat, laten zich het sterkst
voelen in de sector personen met een beperking. De rugzakfinanciering werd in deze sector als eerste op de sporen gezet
en dwingt organisaties om hun werking fundamenteel te herzien. Maar ook de cliënten, die plots de regie over de eigen
zorg in handen krijgen, komen voor gigantische uitdagingen te staan. Het is niet evident om de modale Brusselaar zomaar
in te passen in de hele beweging naar het vermaatschappelijken van de zorg. Het betekent overschakelen naar (soms vrij
te besteden) zorgbudgetten gekoppeld aan een VAPH-erkenning (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
in een grootstad waar de armoedecijfers de pan uit swingen, het sociaal isolement groot is, waar cliënten zowel van het
Nederlandstalige als van het Franstalige aanbod gebruikmaken, waar handicap nog te vaak een taboe is en waar er nog altijd
een historische achterstand is qua aanbod.

Aanbevelingen:
›› een groter aanbod Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) mogelijk maken door in overleg te gaan met de
Vlaamse Gemeenschap zodat die de capaciteit in Brussel versterkt en door de opstart van nieuwe initiatieven
RTH te faciliteren. Via RTH kunnen voorzieningen mensen met een (vermoeden van) handicap specifieke zorg en
ondersteuning bieden (VAPH-middelen). Dit aanbod kan taboedoorbrekend werken en verlaagt de drempel naar de
hulpverlening en naar een erkenning aanzienlijk;
›› de organisaties in de sector personen met een beperking ondersteunen bij het zich herpositioneren in het
veranderde landschap, met aandacht voor het omgaan met de vermarkting van de zorg, de capaciteit en diversiteit
van het aanbod;
›› intersectorale netwerken versterken zodat professionals in het Nederlandstalig gemeenschapsnetwerk de nodige
tools en vaardigheden hebben om handicaps te herkennen en om mensen accuraat te kunnen toeleiden naar de
juiste diensten. Een duurzame versterking van het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap
(BrAP), om zijn rol als aanspreekpunt optimaal waar te maken, is daarbij aangewezen;
›› inzetten op initiatieven die inspelen op de uitdagingen waarmee mensen met een beperking en hulpverleners in de
sector worden geconfronteerd in de grootstad (netwerkversterking, omgaan met diversiteit);
›› impulsen geven aan organisaties en scholen om inclusie voor personen met een beperking een duurzame plaats te
geven in hun werking.
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5.1.9. | Arbeidszorg
Arbeidszorg richt zich op mensen die moeilijk toegeleid kunnen worden naar werk of die (tijdelijk) niet in staat zijn om
betaalde arbeid te verrichten, door medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problemen (MMPPS). Dat zijn
stuk voor stuk problematieken waarop Brussel hoog scoort in vergelijking met de andere gewesten. De vraag is groot, het
aanbod beperkt en het is moeilijk werken doordat deze materie zich bevindt op het kruispunt van werk en welzijn, gewest- en
gemeenschapsbevoegdheden.

Aanbevelingen:
›› uitklaren van de rol van de VGC met betrekking tot de thema’s arbeidszorg en inclusie door tewerkstelling, die zich
op het kruispunt van verschillende bevoegdheden bevinden;
›› inzetten op een geïntegreerde intersectorale en intergouvernementele aanpak voor mensen die zich in een kwetsbare
positie bevinden door MMPPS en mensen met een beperking.

5.1.10. | Woonzorg en ouderenwelzijn

“En nu is er niemand meer, ze zijn allemaal dood. (Madeleine, 88 jaar).
Maar ge hebt toch uw dochters en uw kleinkinderen nog? (Edith)
Maar die werken ook nog.” Van mens tot mens. Staten Generaal Welzijn en Zorg 2019.
De alsmaar stijgende kansarmoede bij Brusselse ouderen verhoogt hun risico op beperkingen in het dagelijks leven,
gezondheidsproblemen, psychisch onwelzijn, zorgafhankelijkheid en sociaal isolement. De Brusselse ouderen van morgen, de
vijftigers en zestigers van vandaag, zijn superdivers. Het uittekenen van het welzijns- en zorgaanbod dat gericht is op deze
groepen, betekent nog meer het verlaten van de gekende paden.
Hoe omgaan met de vergrijzing en de verzilvering van de bevolking? Het is een vraagstuk waar ook de VGC en haar netwerk
van welzijns- en zorgvoorzieningen zich de afgelopen jaren in verdiepten. Met de uitbouw van een netwerk van 19 lokale
dienstencentra werd sterk ingezet op aanwezigheid in de Brusselse buurten en het uitdragen van buurtgerichte zorg als model
voor de toekomst. De uitdagingen en de kansen die voor Brussel gepaard gaan met het nieuwe woonzorgdecreet, zijn gekend.
Haalbare oplossingen liggen klaar. De Vlaamse Gemeenschap blijkt een onmisbare partner om te kunnen blijven innoveren op
het vlak van woonzorg in de grootstad.

Aanbevelingen:
›› versterken van basisvoorzieningen voor ouderen en mensen met extra zorgnoden in de Brusselse buurten. De lokale
dienstencentra zijn de belangrijkste lokale ankerpunten voor het welzijnsbeleid van de VGC en ideale partners om
een buurtgerichte zorg te realiseren;
›› een audit lanceren die gericht is op de versterking van de lokale dienstencentra in hun outreachende en
buurtzorggerichte werking, de inhoudelijke samenwerking, de doorgedreven organisatie-efficiëntie en de zakelijke
bedrijfsvoering;
›› het ondersteunende aanbod voor de lokale dienstencentra versterken met specifieke aandacht voor de coaching
van nieuwe centrumleiders en voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven die gericht zijn op het versterken van
ouderen en hun netwerk in hun thuisomgeving;
›› bij de Vlaamse Gemeenschap ijveren voor het omzetten van programmatieplaatsen voor residentiële
woonzorgvoorzieningen naar extra capaciteit, om te werken aan buurtgerichte zorg en zorg in het thuismilieu. Er
is in Brussel een relatief overaanbod aan rusthuisbedden terwijl er een grote ondersteuningsnood is bij de lokale
dienstencentra en de diensten gezinszorg voor het versterken van de personeelsomkadering voor buurtgerichte
en outreachende werking. Het omzetten van de middelen biedt kansen om versterkt in te zetten op de zorg en de
ondersteuning van kwetsbare groepen;
›› het subsidiereglement voor de diensten gezinszorg vernieuwen en daarbij meer inzetten op organisatie-efficiëntie en
samenwerking, outreachend werken en een versterkt aanbod op maat van Brussel;
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›› overleggen met de Vlaamse Gemeenschap over een aangepaste reglementering en financiering voor de
woonzorgdiensten in Brussel zodat budget ingezet kan worden voor bekendmaking, interculturalisering en
positionering van de diensten in Brussel. Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor het effect van de
implementatie van de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel.

5.1.11. | Gezondheidsbevordering en preventie voor álle Brusselaars
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden de uitgesproken sociaal-economische ongelijkheden weerspiegeld in
ongelijkheden op het vlak van gezondheid. Ze starten al voor de geboorte, zijn van alle leeftijden en we vinden ze terug voor
de meeste gezondheidsproblemen. De strijd tegen deze ongelijkheden veronderstelt een geheel van coherente maatregelen
op alle levensdomeinen. Om gezondheidsongelijkheid te verkleinen, moet het principe van ‘proportioneel universalisme’ in
alle gezondheidsinterventies toegepast worden. Dat betekent dat het gezondheidsbeleid op alle burgers gericht is (universeel),
maar dat de toepassing ervan intensiever is naarmate doelgroepen kwetsbaarder zijn en meer obstakels moeten overwinnen
(proportioneel).
Tal van ziektes en gezondheidsproblemen waarmee Brusselaars te maken krijgen, zijn vermijdbaar. Door in te zetten op
preventie kunnen gezondheidswinsten geboekt worden en verhoogt ook het welbevinden. Preventie kan het best gebeuren in
de verschillende levenscontexten van de bevolking: thuis, op school, op het werk, in de vrije tijd, in de lokale gemeenschap,
binnen zorg en welzijn. Om het effect te verhogen zijn zowel ingrepen nodig op het vlak van educatie, als structurele
maatregelen (omgevingsinterventies en afspraken), begeleiding en zorg.

Aanbevelingen:
›› draagvlak creëren voor Health in all Policies binnen alle VGC-beleidsdomeinen;
›› blijven inzetten op initiatieven die zich richten op gezondheidsproblematieken die meer voorkomen in de grootstad
en veelal Brusselaars in een kwetsbare situatie treffen (zoals tuberculose, HIV);
›› verder inzetten op een laagdrempelig perinataal aanbod (vanaf de zwangerschap tot het moment dat het kind 18
maanden is) en daarbij aandacht hebben voor het uitbreiden van het sociale netwerk van ouders;
›› jaarlijks één leefstijlthema (tabak, alcohol, bewegen, gezonde voeding, mentale veerkracht …) naar voren schuiven
waaraan alle VGC-diensten, direct of indirect, werken. Zo werk maken van een integraal preventief gezondheidsbeleid:
interventies op verschillende niveaus (educatie, omgevingsinterventies, regelgeving en zorg/begeleiding) en binnen
verschillende levensdomeinen (vrije tijd, onderwijs, zorg …). Door een goede mix van acties tijdens een langere
periode, wordt de kans op een blijvende gedragsverandering bij de Brusselaar veel groter. Logo Brussel krijgt vanuit
zijn expertise in gezondheidsbevordering en ziektepreventie het mandaat om de verschillende VGC-diensten hierin te
coachen;
›› investeren in strategieën die het bereik van preventieve gezondheidsprogramma’s vergroten (verbrusselen, benaderen
vanuit de buurt of gemeenschap);
›› initiatieven nemen om de gezondheidsvaardigheden (over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om gezonde
keuzes te maken) van Brusselaars te versterken, in het bijzonder voor kwetsbare groepen.

5.1.12. | Geestelijke gezondheidszorg
40% van de Brusselaars ouder dan 15 jaar geeft aan te kampen te hebben met psychische problemen in de loop van zijn/
haar leven (ten opzichte van 35% in Wallonië en 29% in Vlaanderen). Dat zijn alarmerende cijfers die een aanpak vragen
die aandacht heeft voor factoren die in Brussel net iets meer voorkomen, zoals psychische problemen gelinkt aan het
migratieproces, sociaal isolement, (kans)armoede en de moeilijkheid om door het bos de bomen te zien in het versnipperde
welzijns- en gezondheidslandschap.

77

AANBEVELINGSRAPPORT 2019 | SAMEN VOOR BRUSSEL

Aanbevelingen:
›› inzetten op sensibiliserende, preventieve en taboedoorbrekende initiatieven die geestelijke gezondheid bespreekbaar
maken, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare Brusselaars;
›› het verhogen van de kennis over geestelijke gezondheid bij professionals en bij de brede bevolking via een aanbod
van activiteiten (lezingen, acties) dat actief inzet op psychisch welzijn, waarbij rekening gehouden wordt met
mogelijke taalbarrières of analfabetisme;
›› initiatieven stimuleren die de veerkracht versterken bij kinderen en hun ouders;
›› initiatieven aanmoedigen die aandacht hebben voor het psychisch welzijn van mensen met een migratiegeschiedenis
en het stimuleren van cultuurgevoelige dementiezorg. Omstandigheden voor, tijdens of na het migratieproces
kunnen een invloed hebben op de geestelijke gezondheid van personen met een migratiegeschiedenis. Bij deze
doelgroep wordt er een verhoogde prevalentie van psychose en suïcide vastgesteld;
›› lotgenotencontact stimuleren en uitbreiden voor verschillende doelpublieken (zowel de naaste omgeving als de
patiënten zelf). Door ervaringen uit te wisselen met mensen die hetzelfde meegemaakt hebben, kunnen mensen op
een veilige en gelijkwaardige basis herkenning en steun vinden en wordt het sociaal netwerk versterkt;
›› initiatieven ondersteunen die tegemoetkomen aan de grote nood aan laagdrempelige ontmoetingsplekken voor
psychisch kwetsbare volwassenen en personen met een psychiatrische problematiek;
›› intersectorale projecten ondersteunen die inzetten op het versterken van het netwerk van mensen met psychische
problemen en het bieden van contextgerichte zorg en ondersteuning.

5.1.13. | Infrastructuur
De VGC investeerde de afgelopen jaren sterk in het patrimonium van de Brusselse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen.
Deze inspanning was broodnodig omdat bij heel wat van de ondersteunde organisaties de kwaliteit van de dienstverlening
en zelfs hun erkenning bij de Vlaamse Gemeenschap (vooral bij de lokale dienstencentra) in het gedrang kwamen. Deze
inspanningen brachten ook enkele aandachtspunten aan de oppervlakte zoals de hoge kostprijs van (ver)bouwen en kopen
van onroerend goed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de impact van het realiseren van bouwprojecten door vzw’s en de
nood aan actualisatie van de huidige reglementering.

Aanbevelingen:
›› blijven investeren in het realiseren van kwaliteitsvolle infrastructuur voor welzijns- en gezondheidsvoorzieningen;
›› aandringen bij de Vlaamse Gemeenschap op een Brusseltoets van de regelgeving van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgeboden Aangelegenheden;
›› de investeringsreglementen herbekijken die gelden in de sectoren welzijn en gezondheid;
›› aandacht hebben voor de begeleiding van organisaties bij het realiseren van infrastructuurprojecten.

5.1.14. | Vrijwilligers
Vrijwilligers vormen een onderdeel van het sociaal en menselijk kapitaal in veel welzijns- en zorgorganisaties. Maar vrijwilligers
inzetten is niet altijd eenvoudig. Het vraagt een kwaliteitsvolle omkadering. En dat is niet alleen in het belang van de vrijwilligers,
maar ook in het belang van de beroepskrachten, van de organisatie en uiteraard van de gebruikers van de organisaties.
Het engagement van de vrijwilligers vraagt dus een goede begeleiding en ondersteuning door de organisatie.

Aanbevelingen:
›› deskundigheidsbevordering van de organisaties die werken met vrijwilligers verder stimuleren en blijvend inzetten op
de ondersteuningsbehoeften rond informatieverstrekking, vorming, werving, expertisedeling …
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5.2. | GEZINSBELEID IN BRUSSEL
5.2.1. | Situering
Brussel is een jonge stad. Het aantal gezinnen met kinderen blijft stijgen en de voorbije tien jaar is het aantal alleenstaande
ouders sterk toegenomen.
De uitdagingen waar gezinnen met kinderen in Brussel dagelijks mee geconfronteerd worden, zijn talrijk. De (kinder)armoede
ligt hoog, het stijgende aanbod aan kinderopvang volgt het toenemende aantal kinderen maar net waardoor tekorten blijven
en de versnippering van het gezinsondersteunende aanbod zorgt voor drempels waardoor gezinnen de weg amper vinden.
De meest ernstige gevolgen voor de gezinnen en de kinderen in een stad als Brussel zijn sociaal isolement, het missen van
ontwikkelingskansen en vicieuze cirkels van armoede.
Toch zijn er nu en in de nabije toekomst een aantal opportuniteiten die er mee voor kunnen zorgen dat Brussel een
aantrekkelijke plek is voor gezinnen met jonge kinderen en waar het goed is om op te groeien.
Voor alle grote sectoren binnen het gezinsbeleid is er of komt er nieuwe regelgeving op Vlaams niveau. Het decreet Preventieve
Gezinsondersteuning, met als speerpunt de Huizen van het Kind, is in voege sinds 1 april 2014. De uitwerking in Brussel is
volop aan de gang, de financiering komt op een redelijk niveau en er is draagvlak voor een sterk, geïntegreerd aanbod naar
de gezinnen. Ook het decreet Kinderopvang voor baby’s en peuters is in voege sinds 1 april 2014 en heeft intussen een aantal
effecten gehad in Brussel: het Lokaal Loket Kinderopvang zorgt voor een toegankelijker aanbod kinderopvang en draait op
volle toeren. Tegelijk zorgen nieuwe normen en financieringsvormen voor een hogere druk op de organisatoren en is er een
verplichting voor organisatoren om pedagogische ondersteuning te voorzien om de kwaliteit te verhogen.
Ten slotte is er een nieuw decreet over de organisatie van de buitenschoolse opvang en de afstemming van buitenschoolse
activiteiten op komst dat vanaf 1 januari 2021 in voege gaat. Het huidige aanbod van IBO’s (initiatieven buitenschoolse opvang)
valt onder dit decreet.
Deze evoluties, in combinatie met een sterke regierol voor kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en
kinderarmoedebestrijding, geven de VGC de slagkracht om een prominente rol op te nemen in de ondersteuning van gezinnen
in Brussel.
Middelen daarvoor zijn: een degelijk investerings- en subsidiebeleid, een goede ondersteuning van en dialoog met het
middenveld en gebruikers en een continu inzetten op innovatie en wetenschappelijke onderbouw.
Het gezinsbeleid van de VGC steunt op twee belangrijke wetenschappelijk onderbouwde redeneringen.
Het investeren in de jongste kinderen verdient zichzelf meer dan terug op latere leeftijd. Daarmee wordt bedoeld dat wanneer
de overheid ervoor kiest om de middelen voornamelijk in te zetten voor aanbod en maatregelen naar gezinnen met kinderen
van 0-3 jaar (de zogenaamde ‘eerste 1000 dagen’), het maatschappelijk effect veel groter is dan bij investeringen op latere
leeftijd. Het effect van investeringen in de jongste kinderen staat of valt echter met de kwaliteit van de voorzieningen. Daarom
én omdat de uitdagingen voor het werkveld in Brussel groter zijn dan in Vlaanderen, zet de VGC al jarenlang in op het
ondersteunen van het werkveld om de pedagogische kwaliteit van de gezinsvoorzieningen in Brussel te verhogen.
De tweede redenering is: integratie van en samenwerking tussen gezinsondersteunend aanbod heeft een positief effect op alle
gezinnen. Recente internationale onderzoeken (Intesys, Isotis …) tonen dat heel sterk aan. De VGC kan daartoe bijdragen door
de inzet van middelen voor gezinsondersteuning bij te sturen van versnipperde subsidies en ondersteuning naar stimuleren
van samenwerking, afstemming en in zijn meest uitgewerkte vorm, integratie en samengaan van diensten.

5.2.2. | Gezinnen in Brussel ondersteunen: geïntegreerd gezinsbeleid
Het Huis van het Kind Brussel heeft de opdracht om de ondersteuning voor gezinnen met kinderen (van de zwangerschap tot
24 jaar) af te stemmen. Sinds 2016 is er de vzw Huis van het Kind – Ket in Brussel. De vzw bestaat momenteel voornamelijk
uit partners preventieve gezinsondersteuning in Brussel. De vzw heeft drie hoofdopdrachten: eigen aanbod naar gezinnen
aanbieden (Baboes/Babyboost/Breastfriends), lokaal aanbod faciliteren door partners te stimuleren (in zogenaamde Lokale
Gezinsondersteunende Netwerken) en zorgen voor een bovenlokale organisatie van Huis van het Kind (structureel via een vzw,
maar ook op het vlak van financiering, communicatie en visieontwikkeling). Zowel op het vlak van bovenlokale organisatie,
lokale organisatie en eigen aanbod moet de werking geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

79

AANBEVELINGSRAPPORT 2019 | SAMEN VOOR BRUSSEL

Bovenlokaal ondervindt de vzw moeilijkheden om taken naar Brusselbrede visie-ontwikkeling, subsidiebeleid en communicatie
naar partners en gezinnen te stroomlijnen. De schaal van de opdracht komt niet overeen met de draagkracht van de vzw.

Aanbevelingen:
›› Een sterkere regierol voor de VGC, een gezamenlijk traject tussen VGC en middenveld en lessen uit andere
overkoepelende initiatieven (bv. Lokaal Loket Kinderopvang, Brede School) leiden tot een bijgestuurd model voor de
bovenlokale werking van Huis van het Kind Brussel;
›› Binnen alle niveaus van de werking van het Huis van het Kind staan de noden van de gezinnen centraal: zowel in de
organisatiestructuur, als in de lokale en fysieke werking van het Huis van het Kind wordt participatie van gezinnen
ingebed. De communicatie naar gezinnen wordt herkenbaar (onder één noemer) en houdt rekening met de meest
kwetsbaren.

Lokaal zijn er een aantal zeer vruchtbare initiatieven genomen door samenwerkende partners, maar de Lokale
Gezinsondersteunende Netwerken (LGN) worden te weinig ondersteund. De lopende aanwervingen van een aantal
netwerkondersteuners zouden een verbetering van de lokale werking moeten betekenen. Daarnaast zouden een aantal fysieke
Huizen van het Kind partners kunnen stimuleren om infrastructuur te delen, om samen te werken en om het aanbod lokaal af
te stemmen op de gezinnen. Ten slotte zou het goed zijn, in het kader van kinderarmoedebestrijding, dat in elk netwerk het
aanbod verder verbreed wordt, van preventieve gezinsondersteuning, naar alle vormen van ondersteuning die gezinnen nodig
hebben (zie transversaal deel rond kinderarmoede).

Aanbevelingen:
›› De inzet van de netwerkondersteuners wordt geëvalueerd aan de hand van het lokale aanbod dat meer afgestemd
en waar mogelijk geïntegreerd wordt. Hoofdfocus is het stimuleren van ontmoeting tussen gezinnen, het bieden van
opvoedingsondersteuning aan gezinnen en het integreren van de diensten van de consultatiebureaus in de lokale
werkingen van het Huis van het Kind;
›› De VGC investeert verder in nieuwe fysieke Huizen van het Kind, in samenspraak met de lokale partners, en werkt
daarrond een plan voor Brussel uit over het wat (visie), hoe en waar. Er wordt onderzocht of gezinsondersteunend
aanbod een plaats kan hebben in bestaande infrastructuur van de VGC. Partners die de lokale doelgroep bereiken,
worden via subsidies aangemoedigd om hun infrastructuur open te stellen en te delen onder de vlag van Huis van
het Kind;
›› Binnen de Lokale Gezinsondersteunende Netwerken worden partners aangetrokken die werken rond sociale
grondrechten van gezinnen: onderwijs, huisvesting, tewerkstelling, materiële ondersteuning, ontmoeting,
kinderopvang, gezondheid, vrije tijd, geletterdheid en taalbevordering …;
›› In het kader van Lokaal Sociaal Beleid en de evoluties op het vlak van Jeugdwelzijn kan Huis van het Kind een
belangrijkere rol als toegangspoort opnemen. Dat moet onderzocht worden.

Het eigen aanbod (Baboes en Babyboost) wordt druk bezocht maar is momenteel te weinig afgestemd op de visie van Huis van
het Kind Brussel en de noden van gezinnen rond ontmoeting.

Aanbeveling:
›› Het eigen aanbod van de vzw Huis van het Kind – Ket in Brussel fungeert als voorbeeldfunctie voor samenwerking en
partnerschap en stemt zich lokaal beter af op de acties van de Lokale Gezinsondersteunende Netwerken, zowel naar
inhoudelijke werking, als naar infrastructuur.
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5.2.3. | Ondersteuning van het werkveld: Opgroeien in Brussel
De VGC ondersteunt het werkveld Gezin op twee manieren: via subsidies (zie verder) en via het ondersteuningsaanbod
Opgroeien in Brussel.
Het ondersteuningsaanbod Opgroeien in Brussel is een pedagogisch en taalondersteuningsaanbod voor medewerkers van de
Nederlandstalige kinderopvang voor baby’s en peuters, de buitenschoolse kinderopvang en de preventieve gezinsondersteuning
in Brussel.
Het aanbod is heel populair en heeft twee luiken:
›› een open aanbod aan cursussen, introductietrajecten, intervisies, labo’s en lezingen;
›› een gesloten aanbod aan advies en begeleiding op maat.
Dit aanbod wordt gecoördineerd binnen de entiteit Gezin. Er zijn momenteel negen ondersteuners Gezin in dienst bij de VGC.
Daarnaast gaat de VGC partnerschappen aan om een deel van het aanbod uit te besteden. De coördinatie van het aanbod
gebeurt vanuit de regierol van de VGC op het vlak van kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning.
De interne ondersteuners zijn overbevraagd en het cursusaanbod is zo goed als volzet.
Er zijn uitdagingen op het vlak van doelgroep, thema’s en methodieken.
Basisvoorwaarde om als organisator aan kwaliteit te kunnen werken is een stabiele personeelsploeg, met goede instroom en
sterk leiderschap. Door de versnipperde middelen, de intensieve capaciteitsuitbreiding, een aantal maatregelen binnen het
nieuwe decreet kinderopvang en een tekort aan instroom van kinderbegeleiders, staat die voorwaarde onder druk. Naast
maatregelen die VGC kan nemen vanuit haar regierol (die komen verder aan bod in de sectorspecifieke aanbevelingen), kunnen
een aantal aanbevelingen geformuleerd worden voor het pedagogisch ondersteuningsaanbod Opgroeien in Brussel:

Aanbevelingen:
›› Het aanbod Opgroeien in Brussel wordt continu bijgestuurd op het vlak van methodieken. De ondersteuning wordt
vaker op de werkvloer aangeboden, volgens het principe van ‘Train the trainer’, om een impact te hebben op de
volledige vestiging en om de draagkracht bij de vestiging zelf te leggen. Met innovatieve methodieken probeert
Opgroeien in Brussel het effect van de ondersteuning te vergroten. Het uitlenen en ter beschikking stellen van
pedagogische materialen wordt een nieuwe aanbodsvorm van Opgroeien in Brussel. De subsidies voor studiedagen
worden geëvalueerd en beter afgestemd op het aanbod;
›› Het aanbod Opgroeien in Brussel wordt continu bijgestuurd op het vlak van thema’s. Om tegemoet te komen aan
de bezorgdheden van de medewerkers, kan de ondersteuning rond veerkracht, burn-outpreventie, communiceren in
team en organisatiestructuur uitgebreid worden. Om organisaties te stimuleren om in te spelen op nieuwe evoluties
zoals netwerkvorming rond gezinnen, samenwerking in de buurt, educare en doorgaande pedagogische lijn wordt
het aanbod rond deze thema’s uitgebreid. Ook taalstimulering in een meertalige omgeving moet blijvend aandacht
krijgen;
›› Het aanbod Opgroeien in Brussel wordt bijgestuurd op het vlak van doelgroepen. Om het beleid van organisaties
rond kwaliteit te verbeteren, zal het aanbod zich ook richten op coördinerende personeelsleden en leden van raden
van bestuur van organisaties kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning;
›› Om het ondersteuningsaanbod van de VGC te stroomlijnen met het net opgerichte Ondersteuningsnetwerk
Kinderopvang moet Opgroeien in Brussel aansluiting zoeken bij dit ondersteuningsnetwerk, op voorwaarde dat
de uitbreiding van de doelgroep die gevraagd wordt, gecompenseerd wordt door het netwerk (hoger aantal
kinderdagverblijven –> meer ondersteuners nodig) met als basis de Brusselnorm. Het engagement moet ook passen
binnen de visie over sociaal ondernemen in de kinderopvang van de VGC.
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5.2.4. | Sectorspecifieke aanbevelingen
Kinderopvang voor baby’s en peuters
De kinderopvang voor baby’s en peuters blijft kampen met een capaciteitstekort. Jarenlange investeringen van de VGC in
infrastructuur en werking hebben een grote impact gehad, maar het tekort blijft groot. Monitoring van de capaciteit verliep
tot nu toe via een vijfjaarlijkse Cartografie, uitgevoerd door Universiteit Gent. De cijfers evolueren echter zo snel dat een meer
intensieve monitoring nodig is.
Onderstaande grafiek geeft de huidige capaciteit aan inkomensegerelateerde en niet-inkomensgerelateerde opvangplaatsen
weer.
Standaardcapaciteit niet-IKT
2.359

Kinderopvang
baby’s en peuters
capaciteit 2018

Standaardcapaciteit IKT
4.704

Aanbeveling:
›› De VGC werkt aan een eigen wetenschappelijke monitoring van de capaciteitscijfers en het in kaart brengen van de
noden aan kinderopvang. Dat kan via een betere inzet van wetenschappelijk instrumentarium en gegevensdeling
met relevante stakeholders (Kind en Gezin en Lokaal Loket). Wij adviseren om de keuzes rond de uitbreiding van de
capaciteit en infrastructuur te baseren op:
• huidige capaciteit op gemeente- en wijkniveau, met onderscheid van de capaciteit met inkomens- en niet
inkomensgerelateerde kinderopvang (IKT-niet-IKT);
• lopende infrastructuurprojecten kinderopvang;
• demografische ontwikkelingen;
• de vraag naar opvang binnen het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel.

Om een antwoord te bieden op de stijgende vraag naar kinderopvang in Brussel, blijft de uitbreiding van capaciteit van
kinderopvang met inkomenstarief cruciaal.

Aanbevelingen:
›› De VGC blijft investeren in werkingsmiddelen voor kinderopvang met IKT en dringt er bij de Vlaamse Regering op
aan om meer middelen in te zetten in Brussel. Nieuwe afspraken worden gemaakt met Kind en Gezin: uitwisseling
gegevens, overname subsidiëring …;
›› De VGC blijft investeren in infrastructuur voor kinderopvang en overtuigt de Vlaamse Regering om dat ook te doen.
Waar dat opportuun is, kan de nieuwe infrastructuur multifunctioneel zijn, binnen de visie rond geïntegreerd
gezinsbeleid. Ook de integratie van infrastructuur voor kinderopvang en kleuteronderwijs kan gestimuleerd worden.

De forse uitbreidingen van de voorbije jaren, met inzet van middelen uit het Stedenfonds en geco-werknemers, zetten een
grote druk op de organisatoren. Problemen die rijzen zijn: het moeilijk vinden van geco-werknemers uit Brussel mét de
nodige kwalificaties, een permanente monitoringsnood binnen de VGC en Actiris en de stabiliteit van personeel (veel verloop,
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financiële onzekerheid bij niet-invulling …). De doelen die het geco-statuut nastreeft, zijn hiermee ver weg van de realiteit.
Daardoor kunnen minder kindplaatsen door 1 VTE geco-werknemer gerealiseerd worden dan met subsidies zouden kunnen
gecreëerd worden.

Aanbeveling:
›› Net zoals in Vlaanderen kan ook in Brussel gestreefd worden naar een omzetting van de middelen voor geco’s naar
subsidies voor capaciteit. De VGC kan hier een voortrekkersrol in spelen om het overleg te starten met Actiris en Kind
en Gezin.

De moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden in Brussel zijn algemeen, maar de VGC kan haar steentje bijdragen
wanneer het gaat over het aantrekken van potentiële werknemers in en naar Brussel.

Aanbeveling:
›› De VGC zet via Werken voor Ketjes verder in op het aantrekkelijk maken van het werken in de kinderopvang
en preventieve gezinsondersteuning in Brussel. Daarnaast werkt de VGC aan innovatieve projecten om nietgekwalificeerde Brusselaars trajecten aan te bieden naar kwalificatie binnen de Brusselse gezinssector.

Het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel is sinds 2015 actief en heeft de opdracht om het aanbod en de opvangvraag van
ouders te centraliseren en het werkveld te stimuleren om te werken rond de sociale functie van kinderopvang. De VGC is de
grootste financierder van het Loket, dat door het middenveld (vzw-structuur) georganiseerd wordt.

Aanbeveling:
›› De VGC ondersteunt het Lokaal Loket Kinderopvang verder in zijn opdrachten en stuurt aan op een verdere
uitbreiding naar alle kinderdagverblijven in Brussel. Een overeenkomst met de vzw rond gegevensuitwisseling om een
beter zicht te krijgen op de vraag naar kinderopvang, is daarbij een must.

Het Lokaal Loket Kinderopvang neemt een partnerrol op binnen Opgroeien in Brussel, om de kinderopvang te ondersteunen
in zijn sociale functie via werkgroepen en vormingen. Om de toegankelijkheid van de kinderopvang voor gezinnen in een
kwetsbare positie te verhogen, wordt met intermediaire organisaties gewerkt, maar is nog meer mogelijk.

Aanbevelingen:
›› Het Lokaal Loket Kinderopvang zoekt via samenwerking binnen het Huis van het Kind Brussel naar mogelijkheden
om een fysiek onthaal te realiseren om gezinnen in een kwetsbare positie te bereiken. We denken aan fysieke locaties
Huis van het Kind, inloopteams en armoede-organisaties;
›› Het Lokaal Loket Kinderopvang zorgt binnen het Huis van het Kind Brussel voor toeleiding van gezinnen naar
andere ondersteuningsvormen waar gezinnen nood aan hebben. Bijvoorbeeld: de toeleiding van en naar de
gezinsondersteuners van Kind en Gezin.

Buitenschoolse kinderopvang
Het huidige aanbod van de IBO’s (initiatieven buitenschoolse opvang) vertegenwoordigt een 1000-tal plaatsen op ongeveer
20 locaties in Brussel. Binnen het IBO-aanbod is er een grote diversiteit aan personeelssamenstelling en personeelsbeleid,
opnamebeleid, prijzen en openingsuren. De financiering is heel divers en gebeurt door Kind en Gezin, de VGC en door middel
van geco’s en andere kleinere subsidievormen. Het nieuwe decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de
afstemming tussen buitenschoolse activiteiten betekent voor de IBO’s een totaal nieuw kader. De VGC kan als regisseur een
belangrijke rol spelen in het vernieuwen van het aanbod, het verhogen van de capaciteit en het behouden van de kwaliteit van
de IBO’s.
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Het project Toekan is een aanbod van buitenschoolse opvang voor kinderen van het buitengewoon basisonderwijs. Dit aanbod
speelt in op een specifieke nood van gezinnen maar is niet erkend door Kind en Gezin en VAPH (Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap). Bijkomende ondersteuning is nodig.

Aanbevelingen:
›› Het Lokaal Loket Kinderopvang wordt ingezet om samen met de IBO’s te werken rond sociale functie en om een
traject te lopen richting digitalisering en centrale registratie van de opvangvragen. Ook hier is gegevensoverdracht
van het Lokaal Loket naar de VGC noodzakelijk om een goed zicht te krijgen op de vraag van de gezinnen;
›› Zoals in de kinderopvang baby’s en peuters, kan ook hier aan een regulariseren van de personeelsmiddelen gewerkt
worden om het aantal kindplaatsen en het coördinerende kaderpersoneel binnen het werkveld te verhogen;
›› De VGC neemt het initiatief om innovatieve projecten buitenschoolse kinderopvang te stimuleren en op zoek te
gaan naar kwaliteitsvolle erkenning en ondersteuning van dergelijke projecten binnen de contouren van het nieuwe
decreet opvang en vrije tijd van schoolkinderen;
›› De VGC behoudt de prioritaire focus van de IBO’s op kleuteropvang en de zogenaamde nest- en webfunctie, ook in
het kader van een nieuw decreet;
›› De expertise en de begeleiding van een wetenschappelijke partner worden ingezet om de IBO’s te stimuleren om zich
aan te passen aan de bovenstaande nieuwe uitdagingen.

Preventieve gezinsondersteuning
Op dit moment financiert de VGC het aanbod preventieve gezinsondersteuning via de vzw Huis van het Kind – Ket in Brussel.
Een deel van het aanbod preventieve gezinsondersteuning wordt rechtstreeks door VGC gefinancierd, aanvullend op de
Vlaamse subsidies. De visie op geïntegreerd gezinsbeleid heeft ertoe geleid dat meerdere subsidievormen de voorbije jaren
overgeheveld zijn naar Huis van het Kind.

Aanbevelingen:
›› De VGC toetst de subsidies preventieve gezinsondersteuning af aan de opdrachten binnen Huis van het Kind en
zet via bijsturing van de subsidies in op een geïntegreerd gezinsbeleid. De subsidies aan de consultatiebureaus
worden in samenspraak met het werkveld en met Kind en Gezin bijgestuurd, rekening houdend met de visie rond
geïntegreerd gezinsbeleid;
›› De subsidies van de VGC voor opvoedingsondersteunend aanbod worden afgetoetst aan de opdracht van Huis van
het Kind rond opvoedingsondersteuning en waar nodig bijgestuurd in functie van de ambities voor een geïntegreerd
gezinsbeleid.

5.2.5. | Inspraak, participatie en innovatie
Gezien de bovenstaande evoluties en de snel veranderende realiteit, is het cruciaal om samen met de doelgroep en het
werkveld flexibel te reageren op de noden van gezinnen in Brussel. De complexiteit die Brussel typeert, zorgt ervoor dat
de VGC een belangrijke rol moet opnemen voor eenvormige en heldere communicatie naar gezinnen, het wegnemen van
drempels voor gezinnen en het zoeken naar innovatieve aanbodsvormen om het leven van gezinnen in Brussel gemakkelijker
te maken.

Aanbevelingen:
›› De VGC organiseert op een dynamische en efficiënte manier inspraak en participatie van het werkveld;
›› De VGC zet in op wetenschappelijke onderbouw van gezinsbeleid door monitoring van aanbod en capaciteit,
registratie van bereik van het aanbod en kwalitatief onderzoek in het kader van nieuwe evoluties;
›› De VGC werkt aan innovatie door inspiratie te zoeken in binnen- en buitenland en door het werkveld aan te
moedigen om te experimenteren met nieuwe aanbodsvormen.
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6.1. | FINANCIËN EN BEGROTING
6.1.1. |

De financiële middelen van de VGC

Om een beeld te geven van de middelen van de VGC, worden hieronder enkele grafieken weergegeven die een beeld geven van
de grootteorde van de middelen waarover de VGC beschikt.
Gewone begroting
Voor 2019 beschikt de VGC over 189,51 miljoen euro om haar beleid te voeren voor wat de gewone begroting betreft.
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de beschikbare middelen voor de gewone begroting sinds 2016.

Gewone begroting (mio EUR)
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De herkomst van die middelen ziet er als volgt uit:

Herkomst middelen (mio EUR)
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Bovenstaande tabel maakt duidelijk dat de middelen van de VGC voor het grootste deel afkomstig zijn van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. In tweede instantie zijn de middelen afkomstig van de Vlaamse overheid, in derde instantie van de
federale overheid.
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Gewone uitgaven
De uitgaven in de gewone begroting zijn als volgt verdeeld:

Economische verdeling middelen (mio EUR)
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De functionele verdeling van de middelen (exclusief overboekingen) ziet er als volgt uit:

Functionele verdeling middelen (mio EUR)

2016
2017
2018
2019

Totaal
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uitgaven
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128,43
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4,70
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2,15
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36,62
37,16
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31,87
31,76
32,81

12,66
13,10
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14,15

4,21
4,35
4,81
6,96

Buitengewone middelen (investeringsuitgaven)
Voor 2019 beschikt de VGC over 93,40 miljoen euro voor de investeringsuitgaven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de evolutie van de investeringsuitgaven in de periode 2016-2019.
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6.1.2. | Naar een meerjarenbegroting op maat van de VGC
Vanuit een meerjarig perspectief een helder budgettair beleid vormgeven en uitvoeren, om een doelmatige inzet van de
middelen te bevorderen en om de begrotings- en beleidsdoelstellingen van de VGC te realiseren
De VGC werkt volop aan de voorbereiding van een nieuw begrotings- en rekeningstelsel, gebaseerd op het concept van de
beleids- en beheerscyclus (BBC) dat de Vlaamse Gemeenschap invoerde voor de lokale besturen. Tegelijk werd onlangs de
financiële werking van de VGC grondig doorgelicht.
De begrotingen en jaarrekeningen van de VGC zijn zeer gedetailleerd, transparant en beleidsgericht. Toch is er nog ruimte
voor een verdere evolutie naar meer afstemming tussen de beleidsdoelstellingen en beleidsprestaties en de daarvoor ingezette
middelen. Dat moet zowel het beleid als de administratie meer aanknopingspunten bieden voor een resultaatgericht financieel
beleid en management.
Op het niveau van de VGC hoeft dit niet noodzakelijk een exacte kopie te zijn van de beleids- en beheerscyclus (BBC)
zoals die door de Vlaamse Regering werd opgelegd bij de Vlaamse lokale overheden. Er kunnen aanpassingen in
de begroting en jaarrekening van de VGC worden doorgevoerd, samen met een reeks vereenvoudigingen, zonder de
kerngedachte van de koppeling van doelstellingen, prestaties en middelen geweld aan te doen en tegelijk te voldoen aan de
rapporteringsverplichtingen voor de Vlaamse en federale overheid.
Voor de realisatie van een doelstellingen- en meerjarenbegroting zijn al een aantal stappen gezet. Zo maakte de VGCadministratie al eerder een inhoudelijke oefening met als doel beleid en begroting beter op elkaar af te stemmen door middel
van inhoudelijke structuurelementen. Daarnaast werden er in 2018, in de marge van de voorbereiding van het Brusseldecreet,
ook een aantal externe en interne stuurgroepen opgericht. Zij doen dienst als technisch platform dat de administratie van de
VGC ondersteuning moet bieden bij de invoering van een nieuwe begrotingsstructuur.
In de volgende bestuursperiode wordt het proces uiteraard voortgezet om, aan de hand van die inhoudelijke
structuurelementen, te komen tot een betere koppeling tussen beleid en begroting. Het is de bedoeling om de nieuwe
begrotingsstructuur gefaseerd te realiseren en volledig te implementeren bij de begrotingsopmaak vanaf 2021.
Een belangrijke voorwaarde om dit te realiseren, is dat de VGC zich hier goed op voorbereid. Voor de overgang naar een
meerjaren- en doelstellingenbegroting dienen nog heel wat stappen gezet te worden.
Enkele randvoorwaarden voor een goed traject zijn:
›› de belangen tussen de verschillende partijen (intern en extern) zijn wisselend en soms tegenstrijdig. Daarnaast werken
de verschillende organisatieonderdelen (zowel beleidsdirecties als ondersteunende directies en diensten) van de VGC nog
te veel in silo’s. Een traject naar een gezamenlijke meerjarenplanning en doelstellingenbegroting vormt een uitgelezen
kans voor een sterkere transversale samenwerking in de VGC. Er dient een traject te worden afgelegd om te komen tot
een meer gezamenlijke aanpak;
›› de budgethouders in de VGC beschikken over veel vrijheidsgraden en autonomie. In de toekomst dient een best practice
ontwikkeld te worden die goed werkbaar is voor de VGC;
›› voldoende autonomie en ruimte voor de administratie bij de beleidsvoorbereiding en uitvoering, noodzakelijk voor het
invullen van haar rol en opdrachten;
›› de VGC moet nog beter leren plannen op (middel)lange termijn;
De figuur hieronder schetst verschillende veranderingen die nodig zijn op het niveau van de VGC.
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Fase 3

Systemen

Processen =
structuur volgt strategie
Fase 2
Cultuurverandering op
politiek niveau = geen
micromanagement

Cultuurverandering = Transversaal werken =
Duidelijke strategie definiëren = Gemeenschappelijke taal

Cultuurverandering
op ambtelijk niveau =
minder silodenken

Fase 1

De basis van bovenstaande piramide is fase 1, de cultuurverandering. Daarin staat transversaal denken en werken over de
verschillende beleidsdomeinen en tussen de ondersteunende diensten centraal. Die verandering is noodzakelijk op zowel het
politieke als het ambtelijke niveau om te komen tot een ‘verhaal’ dat organisatie-breed gedragen wordt.
Het is duidelijk een gedeelde verantwoordelijkheid om die cultuurverandering te organiseren. Het is de verantwoordelijkheid
van iedereen binnen de organisatie, ook die van de beleidsverantwoordelijken om hier mee op in te zetten. De doelstelling om
te kiezen voor een inhoudelijk meerjarenbudget, gekoppeld aan een uitgebouwde analytische boekhouding, vergt dan ook
een duidelijke strategie waarbij iedereen een gemeenschappelijke taal spreekt en alle belangen op elkaar worden afgestemd.
De wil om inhoud aan cijfers te koppelen is alleen maar mogelijk als deze eerste fase (cultuurverandering) voldoende
verankerd wordt in de organisatie en door het beleid mee wordt ondersteund.
Fase 2 bestaat uit het vormen van de ondersteunende processen om gemaakte keuzes te implementeren. Het principe
dat de structuur hierbij de strategie volgt is cruciaal. Eerst wordt de richting bepaald en dan wordt gekeken naar de
onderliggende processen om de gekozen strategie te ondersteunen. Het bepalen van de (dienst)specifieke en gezamenlijke
informatiebehoeften moet er ook voor zorgen dat een duidelijk eigenaarschap wordt opgenomen binnen de verschillende
beleidsdomeinen.
In fase 3 wordt bepaald welke (IT-)systemen nodig zijn om aan de informatiebehoefte te voldoen, op basis van de resultaten
van fase 1 en 2.
Een transparant, duurzaam en geïntegreerd financieel beleid realiseren, met het oog op een efficiënt en effectief beheer van
de middelen
De slagkracht van een organisatie bestaat erin om op een effectieve en efficiënte manier haar middelen en mensen in
te zetten om de interne en externe doelstellingen te kunnen bepalen, op te volgen en dat zowel op de korte als op de
middellange termijn. De VGC heeft nood aan een concept dat haar in staat stelt om de decretale en strategische opdrachten
te formuleren en hier op een degelijke manier over te rapporteren, zowel intern als extern.
De voorbije jaren zijn al een aantal belangrijke stappen gezet in de modernisering van de werking, zowel inhoudelijk als
technisch, en het stroomlijnen van de financiële/administratieve processen van de VGC. Uiteraard moet hier in de volgende
bestuursperiode verder op ingezet worden, in het bijzonder voor de verdere digitalisering van het personeelsbeheer, de
boekhouding en de thesaurie, om te komen tot een nog meer doorgedreven digitalisering, automatisering en stroomlijning
van financiële processen en verrichtingen.
De specifieke financieringsstructuur van de VGC brengt uiteenlopende interne en externe rapporteringsnoden met zich mee,
van micro- tot macroniveau, zowel vanuit het beleidsdomein zelf als over de beleidsdomeinen en ondersteunende diensten
heen. Ook in de volgende bestuursperiode wordt hier verder werk van gemaakt, om te komen tot een meer doorgedreven
optimalisatie. Zo kunnen de betrokken directies, het management en de beleidsverantwoordelijken zich nog beter baseren op
eenduidige en geverifieerde gegevens om beleidsbeslissingen voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen.
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Complementair aan het doelstellingen- en meerjarenbudgetkader en door de behoefte aan een gedetailleerde rapportering,
zal een analytische boekhouding op maat van de VGC worden opgezet. Daardoor kan de VGC beter sturen op budget,
mee vanuit de boekhouding. Dat is binnen een klassieke BBC-omgeving minder aan de orde, maar is noodzakelijk, door de
gedetailleerde graad van rapportering die vaak gevraagd wordt.
De doelstelling is dan ook om op basis van de huidige werking voor begroting en boekhouding te evolueren naar een
begroting en boekhouding gestuurd door een meerjarige inhoudelijke context. Dat moet leiden tot een organisatiebreed
transparant financieel beleid, zoals aangehaald, geïnspireerd op de beheers- en beleidscyclus die van toepassing is op alle
lokale besturen in Vlaanderen. Daarnaast moeten begroting en boekhouding worden opgebouwd vanuit een doordachte
analytische structuur. Dat moet ertoe leiden dat de overvloed aan extracomptabele opvolgingen kan worden vervangen door
informatie vanuit een eenduidige financiële bron, namelijk de boekhouding.

Aanbevelingen
›› Omdat het de bedoeling is om een strategisch plan uit te werken voor een langere termijn, moet de VGC evolueren
van een eerder korte termijn-georiënteerde organisatie, naar een organisatie met een duidelijke langetermijnvisie.
Binnen deze langetermijnvisie dienen inhoud en financieel beheer beter op elkaar te worden afgestemd. Deze
langetermijnvisie dient vanzelfsprekend in overleg met het politieke niveau vertaald te worden in eenduidige
en weldoordachte strategische doelstellingen, waaronder de middellange- en kortetermijnvisie kunnen worden
geconcretiseerd in actieplannen en acties.
›› Dit model zal geïnspireerd zijn op de beheers- en beleidscyclus die in alle Vlaamse lokale besturen is opgezet. Bij
de opstart van deze cyclus is het aan te raden om niet te kiezen voor een te complexe aanpak, maar om eerder
te opteren voor een ‘light’-versie die in de loop van de tijd verder verfijnd kan worden, rekening houdend met de
behoeften. Daar dienen kwalitatieve beleidseffecten en kwantitatieve beleidsindicatoren aan gekoppeld te worden.
›› De mogelijkheid om transversale doelstellingen te integreren in de strategische doelstellingen is in deze opbouw
onontbeerlijk. In de VGC wordt er immers nog te sterk binnen de silo’s van de beleidsdomeinen gedacht. Hier liggen
veel kansen tot het versterken van het transversaal werken. Tegelijkertijd stelt zich ook de vraag of er een nieuwe
organisatiestructuur moet worden opgezet waardoor een betere opvolging en een beter ownership kan worden
gegarandeerd.
›› Omdat in dit proces veel verschillende stakeholders een budgettaire verantwoordelijkheid dragen en omdat de
budgethouders hierop moeten kunnen sturen, is de opbouw van een analytische financiële structuur noodzakelijk.
De uitrol van een analytische structuur in de organisatie moet de verschillende budgethouders in staat stellen om
afstand te nemen van de grote hoeveelheid aan extracomptabele opvolging. Op termijn zou alle nodige financiële
informatie uit de boekhoudkundige rapporteringslijsten moeten kunnen komen.
›› Het lijkt noodzakelijk om de processen, de rollen en de verantwoordelijkheden van de financiële dienst binnen de
huidige structuur in vraag te stellen en waar nodig aan te passen. Bepaalde processen kunnen door de beperkte
ingrepen veel efficiëntiewinsten opleveren. Dat zal de nodige tijd en ruimte creëren om te evolueren van een
backoffice-dienst naar een dienst die transversaal nog beter kan opereren.

6.2. | GEBOUWEN EN PATRIMONIUM
6.2.1. | Situering
Het investeringsbeleid van de VGC bestaat uit drie pijlers:
›› investeringen in eigen patrimonium (zie bijlagen ‘Overzicht Lopende Bouwdossiers’ en ‘Lijst Eigen Patrimonium’);
›› investeringen door het verlenen van investeringssubsidies;
›› beheer van eigen patrimonium.
De eerste twee pijlers zijn gericht op effectieve investeringen en hebben betrekking op de buitengewone dienst van de VGC.
De derde pijler is een afgeleide van investeringen (in eigen patrimonium) en vindt voornamelijk zijn weerslag in de gewone
dienst.
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In wat volgt worden de drie pijlers in detail behandeld. De eerste en de derde pijler kunnen niet afzonderlijk bekeken worden.
Investeringen in eigen patrimonium hebben immers hun weerslag op het beheer van dat patrimonium, zowel financieel als op
het vlak van operationele opvolging.

6.2.2. | Investeringen
Planning van de investeringen
De investeringen (eerste en tweede pijler) maken deel uit van het investeringsplan. Voor de voorbije legislatuur werd in 2015
een plan opgesteld voor een termijn van vijf jaar. Daarin staan alle investeringsuitgaven. Daarbij wordt een een-op-een-relatie
met de begroting gehandhaafd. Dat betekent dat elke uitgave in de begroting ook in het investeringsplan moet staan en
omgekeerd.
Het huidige investeringsplan omvat de periode 2016-2020 en overschrijdt de legislatuur dus één jaar. Op die manier wordt de
continuïteit gegarandeerd. Deze meerjarenplanning is geen statisch gegeven. Door de jaren heen wordt ze aangepast: op basis
van evoluties van bouwprojecten en opportuniteiten, en op basis van de beschikbaarheid van financiële middelen.
De tabel hieronder geeft een overzicht van de uitgavenenveloppes uit het Investeringsplan 2016-2020. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen investeringen in eigen patrimonium en investeringssubsidies.

Investeringsplan 2016-2020
Totale uitgaven
Eigen administratie
VGC transversaal
Cultuur, Jeugd en sport*
Onderwijs en Vorming
Welzijn, Gezondheid en Gezin
Totaal

Mio EUR
9,68
13,55
44,83
211,37
40,14
3,19,57

Waarvan eigen patrimonium

%
3,03
4,24
14,03
66,14
12,56
100,00

Mio EUR
9,68
13,55
39,14
35,38
6,66
104,41

%
100
100
87,31
16,74
16,59
32,67

Waarvan investeringssubsidies
Mio EUR

%

5,69
175,99
33,48
215,16

12,69
83,26
83,42
67,33

* Inclusief muntpunt

Om het investeringsbeleid te plannen wordt de ontwikkelde methodiek voortgezet, met verdere verfijningen.
Dat wil zeggen dat er in 2020 een nieuw plan moet worden opgesteld voor de periode 2021-2025, op basis van 3 pijlers:
1. Beschikbare middelen:
2. Lopende investeringen:
›› finaliseren van gestarte projecten en engagementen;
3. Nieuwe investeringen:
›› voortzetting van de inhaalbeweging om de bouwfysische kwaliteit van het eigen patrimonium op te krikken;
›› inspelen op nieuwe opportuniteiten om het gebruik van eigen patrimonium te optimaliseren: efficiënter
ruimtegebruik, koppeling van verschillende functies, uitbreiding van sommige bestaande sites en verkoop van andere;
›› inspelen op nieuwe opportuniteiten en noden door investeringssubsidies te verlenen.
Algemeen gesteld wordt bij investeringsprojecten gestreefd naar een transversale en multifunctionele invulling. Wij pleiten
ervoor om de centrale uitgangspunten of beleidslijnen van het Investeringsplan 2016-2020 voort te zetten in het nieuwe
investeringsplan en om te focussen op een efficiënte realisatie ervan:
››
››
››
››
››
››
››

capaciteitsuitbreiding (kinderdagverblijven, kleuter-, basis- en secundair onderwijs)
kwaliteitsvolle gemeenschapsinfrastructuur (bouwfysisch, veiligheids-gerelateerd, energetisch)
integraal en/of functioneel toegankelijke gemeenschapsinfrastructuur
ruimte voor sport en spel
slim/multifunctioneel ruimtegebruik
bijdrage leveren aan stadsontwikkeling
patrimoniumbeleid (globaal infrastructuurbeleidsplan)
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Belangrijk daarbij is dat het financiële kader, zoals weergegeven bij de prognoses over de financiële situatie, sluitend is. Dat
betekent dat uitgaven alleen kunnen worden opgenomen als daarvoor de nodige middelen zijn voorzien en dat inkomsten
alleen beschikbaar worden gesteld als ze verworven zijn, door overeenkomst of door effectieve beslissingen, bijvoorbeeld
verkopen. Infrastructuurprojecten dienen alleszins nauwgezet gemonitord te worden op basis van de kostenplanning: van bij
de start en tijdens de hele doorlooptijd.
VGC-patrimonium
De projecten die in het huidige investeringsplan zijn opgenomen en opgestart, worden verder afgewerkt, minstens tot
wanneer een werkbaar geheel klaar is.
We pleiten ervoor om de opmaak van een coherent ‘infrastructuurbeleidsplan’, als onderdeel van een globaal VGCmeerjarenplan, voor het eigen patrimonium op te starten en te finaliseren in de loop van de eerste maanden van de nieuwe
legislatuur. Met de opmaak van dit plan willen we transparantie en houvast bieden voor de belanghebbenden op het gebied
van infrastructuur. Een aantal van deze doelstellingen en acties hebben reeds in het verleden een gedeeltelijke opstart of
uitwerking gehad en worden binnen dit plan geïntegreerd.
Een overzichtelijke en geobjectiveerde samenvatting van de belangrijkste ‘fysische’ en ‘ruimtelijke’ patrimoniumkenmerken is
essentieel om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen voor toekomstige ontwikkeling en toekomstig beheer, rekening
houdend met de beschikbare budgetten, de beleidsdoelstellingen en de wensen van de gebruikers. Momenteel zijn er op
het vlak van infrastructuur veel gegevens beschikbaar, maar ze zijn niet altijd even objectief, accuraat, gestructureerd en
doelgericht geïnterpreteerd. Bovendien zijn er verschillende deelaspecten van infrastructuur waarover momenteel nog weinig
of geen gegevens beschikbaar zijn maar die toch nodig zijn, zowel op het vlak van onderhoud als op het vlak van ruimtelijke
optimalisaties en strategische vastgoedtransacties.
Met ‘fysische patrimoniumkenmerken’ worden bouwfysische, veiligheids-gerelateerde en energetische aspecten bedoeld. Deze
kenmerken kunnen zeer objectief in kaart gebracht worden via ‘conditiemetingen voor gebouwen’ die recent ontwikkeld
werden. Dat gebeurt best volgens de NEN 2767-norm. Hierbij wordt de conditie van een gebouw, terrein of installatie
objectief bepaald via vastgelegde meet- en registreermethoden. Zo krijgt de bouwheer een cijfer te zien dat uniform is en dat
geen subjectieve informatie bevat. Hiermee kan dus bepaald worden hoeveel onderhoudsgeld voor welk gebouw of project
moet vrijgemaakt worden. Verder kan de score van een conditiemeting ook gebruikt worden bij de prijsbepaling van een
verhuur of verkoop. Belangrijk is om een juiste afweging te maken tussen de detailgraad van screening versus vereiste tijd en
de beoogde doelstelling.
Met ‘ruimtelijke patrimoniumkenmerken’ worden onder andere de volgende aspecten bedoeld: graad van efficiënte
afstemming tussen gebruik en infrastructuur, typologie, constructiewijze, ouderdom, herbestemmingsmogelijkheden,
vastgoedwaarde, ligging en bereikbaarheid, graad van multifunctioneel gebruik, capaciteit, zichtbaarheid, erfgoed- en/of
architecturale waarde, herkenbaarheid, toegankelijkheid, stedenbouwkundige bestemming, wijze van inplanting, verdichtingsen herontwikkelingspotentieel, buitenruimte, gebruiksintensiteit, enzovoort.
Deze ‘ruimtelijke patrimoniumkenmerken’ kunnen ook zo objectief mogelijk in kaart gebracht worden. Voor een aantal
ervan is het van belang om via een gepaste visuele weergave en een participatieve zoektocht conclusies te kunnen trekken.
Onderzoeksmethodes zoals ontwerpend onderzoek, bevraging en marktverkenning vinden steeds meer ingang in vergelijkbare
overheidsinstellingen met uitgebreide vastgoedportefeuilles.
Het samenspel van juiste inzichten, zowel in het fysische als in het ruimtelijke aspect van het patrimonium, zal de VGC in
staat stellen om haar infrastructuur stapsgewijs functioneel te verbeteren en om op een meer afgewogen manier tegemoet te
komen aan de noden van de gebruikers. Tegelijk bieden deze inzichten de VGC een kader om strategisch om te gaan met haar
volledige vastgoedportefeuille op het vlak van mogelijke verkopen, verhuisbewegingen, valorisaties, externe opportuniteiten,
enzovoort.
Parallel met de opmaak van een strategische planning die de verschillende uitdagingen aan elkaar koppelt, moet er verder
geïnvesteerd worden in de digitale verwerking en de toekomstige monitoring van de verkregen gegevens. Om daarin te
slagen is het nodig om het huidige Facilitair Management Systeem (Planon) verder te optimaliseren en af te stemmen op een
realistisch gebruik en een realistische werking van de directie Gebouwen en Patrimonium, de mobiele ploeg en de gebruikers.
Om een goed globaal plan uit te werken, moet voldoende aandacht besteed worden aan de opmaak ervan. De hierboven
geschetste inventarisaties, onderzoeken, optimalisaties en interpretaties vragen inzet van tijd, budget en personeel.
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Naar aanleiding van een meer structurele aanpak bij de opmaak van het nieuwe investeringsplan, heeft de directie Gebouwen
en Patrimonium een aantal sites prioritair onderzocht. Het gaat over de sites GC De Maalbeek, GC Nekkersdal, GC Ten
Weyngaert en COOVI-campus. Verder en diepgaander onderzoek is vereist, maar de eerste resultaten vanuit het ontwerpend
onderzoek tonen al aan dat deze sites een groot herontwikkelingspotentieel hebben voor multifunctioneel en transversaal
gebruik.
In de drie gemeenschapscentra zou de huidige gemeenschapsinfrastructuur aangevuld kunnen worden met een volwaardige
basisschool (inclusief gedeelde sportinfrastructuur) en eventueel een kinderdagverblijf. Daarvoor is wel een volledige
reorganisatie nodig en samenwerking met de naburige partners. Voor GC De Maalbeek kan een samenwerkingsverband gezocht
worden met het DKO GO! Muziekacademie Etterbeek, voor GC Nekkersdal met de Luisterpuntbibliotheek Laken en voor GC Ten
Weyngaert met de vzw Kinderdagverblijf Mallemuis Vorst. De bestaande infrastructuur op de drie sites bevindt zich momenteel
in slechte tot zeer slechte staat. GC Nekkersdal is het dringendst aan renovatie toe, zowel op bouwfysisch, veiligheidsgerelateerd als energetisch vlak.
Op de COOVI-campus kan een bovenlokale multifunctionele sportinfrastructuur gerealiseerd worden. De ruimtelijke
inpassing ervan moet verder bekeken worden binnen een globale ontwikkelingsvisie voor de campus. Naast de inplanting
van sportinfrastructuur is het wellicht mogelijk om ook andere bijkomende functies op een doordachte manier op de
site te integreren en met elkaar te verweven. De focus zou bijvoorbeeld kunnen liggen op een aanzienlijke uitbreiding van
onderwijscapaciteit (basis- en secundair onderwijs met circa 1.700 leerlingen en kinderopvang met circa 100 plaatsen).
Daarnaast is er ruimte voor samenwerkingsverbanden met andere publieke of private partners voor eventuele ontwikkeling
van kennis-gedreven economie, start-ups, studentenhuisvesting, enzovoort.
In het kader van het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur diende de Vlaamse
Gemeenschapscommissie al in september 2017 een aanvraag in voor het project ‘Schoolsportcomplex COOVI’. Eind 2017 werd
deze subsidieaanvraag goedgekeurd door de Vlaamse overheid voor een bedrag van circa 1 miljoen euro. In het decreet is
een uitvoeringstermijn voorzien van 3 jaar vanaf de toekenning van de investeringssubsidie. Door noodzakelijk bijkomend
onderzoek rond de COOVI-site, zoals hierboven geschetst, en door de lopende mobiliteitsstudie in samenwerking met de
COCOF voor de hele campus, heeft het VGC-College aan de Vlaamse overheid gevraagd om deze termijn te verlengen.
Voor de uitvoering van nieuwe investeringen ziet de VGC voor zichzelf een rol weggelegd als facilitator en projectregisseur.
De VGC blijft in de toekomst inzetten op de professionalisering van opdrachtgeverschap als bouwheer. Dat houdt in dat
de VGC elke keer zal afwegen welk proces het beste past bij het te verwezenlijken doel. Het type, de schaal en de context
van potentiële VGC-infrastructuurprojecten variëren zeer sterk. Het is belangrijk om hierbij het nodige maatwerk te kunnen
inbouwen, gebaseerd op de reeds opgebouwde ervaring. Specifieke samenwerkingsovereenkomsten voor grootschalige
projecten zoals de DBF(M)-overeenkomsten voor Kasterlinden (DBFM: Design, Build, Finance en Maintenance) en ‘Pieter en
Pauwel’ (DBF: Design, Build en Finance) en andere PPS-constructies (Publiek-Private Samenwerking) zoals voor de sites
Comenius, Gallait, Saint-Michel en Pacheco zullen geoptimaliseerd worden. Daarnaast moet verder gezocht worden naar de
juiste formule voor het realiseren van kleinere opdrachten, zoals de samenwerking met het ‘team Brussels Bouwmeester’, het
opzetten van een eigen architectenpool, afsluiten van raamcontracten met gespecialiseerde aannemers, ingenieurs, enzovoort.
Het in kaart brengen, analyseren en zoveel mogelijk standaardiseren van mogelijk te volgen processtructuren en
participatietrajecten vergt opnieuw inzet van tijd, budget en personeel.
Investeringssubsidies
Investeringssubsidies verlenen blijft een zeer belangrijke pijler van het VGC-beleid. De algemene beleidsdirecties krijgen
ondersteuning en advies bij het toekennen van investeringssubsidies. In de eerste plaats doet de directie Gebouwen en
Patrimonium het administratieve nazicht van het investeringsdossier. Daarnaast kijkt zij ook het inhoudelijk-technische
gedeelte van de investering kritisch na. En als dat nodig is, begeleidt ze externe organisaties bij het gebruik van de toegekende
subsidies.
Net zoals voor het eigen patrimonium ontwikkelt de VGC ook hier een methodologie om, in overleg met de subsidieaanvrager, te komen tot een volledige trajectplanning en monitoring. Die planning en monitoring vinden hun neerslag in de
‘investeringsfiches’. De investeringsfiche monitort het verloop van de projecten die investeringssubsidies krijgen: van bij de
start tot en met de uiteindelijke uitbetaling en realisatie van het project.
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6.2.3. | Beheer van het patrimonium van de VGC
De derde pijler van het investeringsbeleid gaat over het beheer van het eigen patrimonium: zowel het gewoon als het
buitengewoon onderhoud en de exploitatie van gebouwen. Zoals eerder aangegeven ligt het beheer van het eigen
patrimonium in het verlengde van investeringen in eigen patrimonium. Het al dan niet investeren in patrimonium heeft
immers implicaties voor het onderhoud en de exploitatiekosten van een gebouw.
Een groot deel van het patrimonium van de VGC is nog steeds verouderd en functioneel onaangepast. Dat betekent dat
het een grote uitdaging is om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, normen en wetgeving op het gebied van
brandveiligheid, toegankelijkheid, energiehuishouding …
In de voorbije legislatuur was een van de beleidskeuzes om meer te investeren in het buitengewoon onderhoud van
achterstallige infrastructuur in de verschillende gemeenschapscentra en jeugdhuizen.
De ambitie om vanaf 2016 jaarlijks 1 miljoen euro te besteden aan deze inhaalbeweging heeft al geleid tot verschillende
realisaties in de centra.
Als voorbereiding daarop maakte de administratie in 2016 eerst een analyse per locatie. Die analyses zijn gebaseerd op
een aantal reeds bestaande technische screenings (brandweerverslagen, milieuvergunningen, audits …), plaatsbezoeken en
opportuniteitsafwegingen.
In veel gevallen gaat het over kleinere maar noodzakelijke ingrepen voor veiligheid en comfort, onder meer op het vlak van:
››
››
››
››
››
››

brandveiligheid (branddetectie, brandhaspels …)
veiligheid (camerabewaking, alarmcentrale …)
HVAC (vuilwaterpompen, drukvaten, sturingsmodules, verluchting …)
gas (kleppen, gasdetectie …)
elektriciteit (ledverlichting, meetborden …)
rioleringswerken

Zoals hierboven al aangehaald bij het globale infrastructuurbeleidsplan, moet er verder onderzocht worden welke bijkomende
technische screenings (conditiemetingen) vereist zijn om tot een meer planmatige, objectieve en duurzame aanpak komen.
Hoewel er een inhaalbeweging gestart is, blijven er nog veel uitdagingen op het vlak van buitengewoon onderhoud. Het gebrek
aan een geobjectiveerde en professionele screening enerzijds en het gebrek aan voldoende middelen anderzijds, resulteerde
vaak in een restrictieve aanpak waarbij alleen de hoogst noodzakelijke aanpassingen werden gerealiseerd en er te weinig
proactief geïnvesteerd werd in onder andere energie-efficiënte maatregelen.
Om de gebouwen zo efficiënt mogelijk te onderhouden en te beheren, worden de bestaande contracten gereorganiseerd
(bijvoorbeeld gebouwtechnisch onderhoud en keuringen) in eigen raamcontracten of schrijft de VGC in op contracten van
andere overheden. De doelstelling is om voor het onderhoud van het VGC-patrimonium te werken met kleinere, flexibele en
meer specifieke onderhoudscontracten, met nadruk op de belangrijkste bouwfysische onderdelen. In deze contracten kan
onder andere gefocust worden op de volgende interventies: ‘te vervangen’, ‘te onderhouden zodat de huidige staat verbeterd
wordt tot een vooropgesteld niveau’, en ‘te onderhouden zodat de huidige staat wordt behouden’, op basis van de objectieve
conditiestaatmetingen en het daaraan gekoppelde plan van aanpak. Dat betekent dat deze contracten ruimer zullen
opgevat worden dan louter het periodieke en curatieve onderhoud en dus ook zullen instaan voor de ‘inhaalbeweging’ en
‘verduurzaming’ op het vlak van bouwfysische, veiligheids-gerelateerde en energetische gebouwkenmerken.
Naast de optimalisatie in functie van raamcontracten zal er ook voldoende aandacht gaan naar de opmaak van
duidelijke en transparante interne beheerstructuren. Er zullen interne afsprakenkaders uitgewerkt worden op het vlak van
verantwoordelijkheden en taken rond zakelijk en financieel beheer tussen de dienst Gebouwen en Patrimonium, de mobiele
ploeg, de plaatselijke klusjeskrachten, de zakelijk beheerders in de beleidsdomeinen, de locatieverantwoordelijken, de
gebruikers en andere ondersteunende organisaties zoals Fix vzw. Ook hier pleiten we voor voldoende inzet van tijd, middelen
en personeel.
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6.2.4. | Aanbevelingen

›› De projecten die in het huidige investeringsplan zijn opgenomen en opgestart, worden verder afgewerkt, minstens
tot wanneer een werkbaar geheel klaar is.
›› Voor een overzicht van de belangrijkste realisaties en lopende projecten verwijzen we naar bijlage 1 bij dit
aanbevelingsrapport.
›› We pleiten ervoor om de opmaak van een globaal infrastructuurbeleidsplan (als onderdeel van het globaal
meerjarenplan van de VGC) voor het eigen patrimonium op te starten en te finaliseren in de eerste maanden van
de nieuwe legislatuur. Dat willen we doen om het nieuwe investeringsplan voor te bereiden dat in de loop van 2020
moet worden opgesteld voor de periode 2021-2025 en om nieuwe investeringen zo gefundeerd mogelijk te kunnen
inzetten in functie van beschikbare middelen, rekening houdend met de reeds lopende investeringen.
In dat plan kunnen de volgende punten centraal staan (zie bijlage 2 met de patrimoniumlijst):
• mogelijkheden tot clustering en multifunctioneel gebruik van locaties;
• bouwfysische en energetische optimalisatie van het patrimonium op basis van de conditiestaatmeting;
• integrale toegankelijkheid;
• capaciteitsuitbreiding van het onderwijs;
• het optimaliseren van het aantal in gebruik genomen m2, afgestemd op een meer functioneel en energetisch
performant patrimonium;
• het patrimonium dat niet langer deel uitmaakt van de kernopdrachten van de VGC, afstoten via verkoop of
erfpacht.
›› Parallel met de opmaak van het worden een aantal onderzoeken die al opgestart zijn, verder geconcretiseerd:
• GC De Maalbeek – afhankelijk van het ontwikkelingsscenario varieert de noodzakelijke gemeenschappelijke
investering (VGC en GO!) tussen 8,5 miljoen euro en 14 miljoen euro
• GC Nekkersdal – afhankelijk van het ontwikkelingsscenario varieert de noodzakelijke investering (VGC) tussen 7
miljoen euro en 18 miljoen euro
• GC Ten Weyngaert – afhankelijk van het ontwikkelingsscenario varieert de noodzakelijke investering (VGC) tussen
7 miljoen en 17 miljoen euro
• COOVI-campus – afhankelijk van het ontwikkelingsscenario varieert de noodzakelijke investering (VGC) tussen 5
miljoen euro en 60 miljoen euro
›› Jaarlijks wordt minimaal 1 miljoen euro gereserveerd voor buitengewoon onderhoud voor de voortzetting van de
‘inhaalbeweging’ en de ‘verduurzaming’.
›› We sluiten kleinere, flexibele en meer specifieke onderhoudscontracten af.
›› Aanbestedingsprocedures en participatietrajecten voor de optimale realisatie van infrastructuurprojecten worden
in kaart gebracht, geanalyseerd en zoveel mogelijk gesystematiseerd. We streven zoveel mogelijk naar weloverwogen
maatwerk.

6.3. | COMMUNICATIE, ICT, MEDIA EN MUNTPUNT
6.3.1. | Communicatie
Algemeen
De VGC is een open overheid die burgers en voorzieningen centraal plaatst in haar beleid. Dat uit zich in een aangepaste
overheids- en gemeenschapscommunicatie. De VGC communiceert op maat van alle burgers en organisaties die interesse
hebben voor het Nederlandstalige aanbod in Brussel. Ze informeert open en laagdrempelig over haar beleid, beslissingen en
dienstverlening. De VGC wil dat mensen snel en gemakkelijk hun weg vinden naar het VGC-aanbod en naar het aanbod van
haar partners. Op die manier versterken we de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van het N(ederlandstalige)-netwerk, en de
positieve associaties met Brussel en met het Nederlands.
Door haar institutionele complexiteit, culturele en sociale diversiteit en meertaligheid, stelt Brussel hoge eisen aan het
communicatiebeleid van een overheid. Informatie verzamelen, verwerken en ontsluiten, beoogde doelgroepen bereiken, diensten
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en producten promoten, met de bevolking communiceren: stuk voor stuk eisen deze communicatie-acties kwaliteitsstandaarden
en een efficiënte aanpak. Een gedegen overheids- en gemeenschapscommunicatie versterkt zo ook het democratische gehalte van
het beleid, zowel qua participatie aan het aanbod als qua inbreng van burgers bij de uittekening van dat beleid.
De communicatie van de VGC is uitgegroeid tot een complex, geïntegreerd geheel van kanalen, van structurele communicatie,
campagnes, project- en eventcommunicatie, van instrumenten gericht op verschillende doelgroepen. De VGC zet in grote mate
in op digitale communicatie met de centrale vgc.be-website voor de overheidscommunicatie, een 40-tal themawebsites voor
gemeenschapscommunicatie en daaraan gekoppeld thematische en doelgroepgerichte digitale nieuwsbrieven. De VGC is ruim
aanwezig op sociale media: Facebook, en de afgelopen legislatuur werd voor het eerst ingezet op Instagram en Youtube. Het
gedrukte aanbod blijft een centrale rol spelen in de gemeenschapscommunicatie. Om de informatie bij de burger te brengen,
is de VGC zowel lokaal als bovenlokaal zichtbaar. Het VGC-drukwerk wordt verspreid bij talloze partners en de VGC is ook
aanwezig met stands op beurzen en events. Voor campagnes wordt ook geïnvesteerd in advertenties in gedrukte media en
digitale kanalen, met BRUZZ als bevoorrechte partner.
Al die uiteenlopende communicatie-acties zijn herkenbaar door het gebruik van de VGC-huisstijl en meer bepaald door het
N-Brussel-logo dat we sinds 2015 zichtbaar maken in Brussel. Denken we maar aan de N-gevelborden in het straatbeeld. Het
logo verschijnt ook meer en meer op bestickering op infrastructuur en voertuigen, op promotiemateriaal enzovoort.

Aanbevelingen:
›› In 2015 introduceerde de Vlaamse Gemeenschapscommissie het N-Brussel-logo: een visuele identiteit en een
gemeenschappelijk logo voor de VGC en het hele Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen op het
vlak van onderwijs, vorming, cultuur, sport, jeugd, welzijn, gezondheid en gezin … in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Het N-Brussel-logo is een vlag die vele ladingen dekt. Daardoor bestaat, vooral bij mensen die de VGC en/of Brussel
minder goed kennen, het risico dat overheids- en gemeenschapscommunicatie met elkaar worden verward. Het
is aangewezen om de huidige situatie grondig te analyseren en bij verschillende stakeholders te peilen naar hun
verwachtingen over de toepassingen en de verdere uitwerking van het N-Brussel-logo én de community building
rond het logo.
Deze analyse moet uitmonden in een communicatieplan (inclusief vernieuwde huisstijlrichtlijnen) dat de weg
uittekent voor de volgende grote fase van het N-Brussel-verhaal.
›› Inzetten op doelgroepencommunicatie (zoals voor laaggeletterden, personen in armoede, personen met een
beperking, nieuwe inwoners, jongeren, senioren, studenten, etnisch-culturele minderheden …) om de effectiviteit van
de communicatie te verbeteren. In het najaar van 2019 verwachten we de resultaten van het onderzoekstraject aan
de Thomas More Hogeschool over de VGC-communicatie met aandachtsgroepen. Dat traject mondt uit in een aantal
adviezen op het vlak van expertise-ontwikkeling.
Door het behalen van het AnySurferlabel, het kwaliteitslabel voor toegankelijke websites, voor al onze websites
verkleint de VGC digitale kloof. De centrale vgc.be-website behaalde in 2018 het AnySurferlabel. We willen dit label
uitbreiden naar alle mogelijke VGC-websites en -platformen.
›› De gebruiker (burger, professional, organisatie …) centraal blijven stellen in de communicatie. Dat vertaalt zich in:
• Het toepassen van de principes van inclusieve of laagdrempelige communicatie in de online en offline
communicatie. Burgers en partners vinden de informatie vlot, ze is helder geformuleerd, herkenbaar en
aantrekkelijk vormgegeven.
• De aandacht voor doelgroepencommunicatie en inclusieve communicatie vertaalt zich in een multikanaal-beleid
waarbij online en offline communicatie (drukwerk, events, stands) complementair en doelgroepgericht worden
ingezet. Het uitgangspunt daarbij is dat alle nuttige informatie voor de burger online beschikbaar is op publieke
kanalen met de VGC-websites als centrale digitale omgeving. Die communicatie wordt ondersteund en versterkt
via andere kanalen (online en offline).
• De VGC ontwikkelt zich verder als converserende overheid en gaat meer in interactie met de burger.
• Het onderzoeken van de invoering van een klantenbeheerssysteem;
• De ontwikkelingen in de advertentiemarkt worden opgevolgd en waar nodig wordt de strategie aangepast.
›› Op het vlak van digitale communicatie:
• Voortzetten van de ingezette technisch-inhoudelijke vernieuwing van de websites die loopt in de periode 20192021: migratie naar een nieuwe Drupal8-omgeving, technische integratie van de VGC-websites in een multisiteplatform, integratie van de websites met nieuwe e-government platformen (e-loket subsidies);
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• Het opvolgen van de principes van usability (onder meer het toegankelijk maken van de websites voor mobiel
gebruik);
• De ontwikkelingen op het vlak van de digitale communicatie van het Brusselse vrijetijdsaanbod worden
opgevolgd in contacten met onder andere Publiq (UITdatabank, Cultuurnet) en Visit Brussels (agenda.brussels) om
het Nederlandstalige en VGC-aanbod optimaal te ontsluiten. Daarvoor is het belangrijk dat strategische afspraken
ook vertaald worden naar technische afspraken over structuur en taxonomie om de informatiestroom tussen
platformen te verbeteren.
• Digitale communicatietrends blijven opvolgen op strategisch en technisch vlak, en opportuniteiten invoeren in de
VGC-communicatie.

Promotie van Brussel als leef-, leer-, woon- en werkstad

Aanbevelingen:
›› De vernieuwing van Wonen in Brussel zet zich verder met een verruiming van de doelgroep naar
laatstejaarsstudenten en pas afgestudeerden of jong professionelen. In de steigers staan een vernieuwd aanbod van
woon- en thematours en de lancering van een nieuwe digitale omgeving voor Wonen in Brussel. Die plannen kunnen
verder uitgewerkt worden.
Citymarketing: De VGC is er voorstander van om op het vlak van citymarketing meer samen te werken met andere
Brusselse overheden en relevante partners om eventuele campagnes meer op elkaar af te stemmen.
›› De VGC stuurt jaarlijks onthaalpakketten naar nieuwe inwoners vanuit het Vlaams Gewest. Een evaluatie van dit
onthaalbeleid is aan de orde om het bij te sturen en/of uit te breiden.

Muntpunt
Muntpunt is, naast belevenisbibliotheek en informatiepunt, een belangrijke partner voor het Nederlandstalige netwerk om de
zichtbaarheid van dat netwerk te vergroten. In de eerste jaren van haar bestaan heeft Muntpunt terecht ingezet op het zichzelf
in de markt zetten. Dat is succesvol verlopen. Nu dient zich een fase aan van verdieping én van nauwere afstemming op het
globale beleid van de VGC (en van de Vlaamse Gemeenschap). Vanuit een netwerkgedachte heeft Muntpunt een cruciale rol
om aan een verhoogde zichtbaarheid van het Nederlandstalige aanbod in Brussel te bouwen en om het netwerk te versterken,
onder meer door haar informatiefunctie, haar functie als megafoon en door haar expertise te delen.

Aanbevelingen:
›› Voor de periode 2020-2025 wordt er over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst onderhandeld tussen Muntpunt,
de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Muntpunt wil een zichtbare en sterke centrale operator zijn van alle
informatie en communicatie over het Nederlandstalige en meertalige aanbod in Brussel. Die rol kan Muntpunt maar
vervullen als het proactief inspeelt op de behoeften van de partners en hun zichtbaarheid versterkt vanuit een
netwerkgedachte. Het is daarbij essentieel dat de verwachtingen van organisaties in het netwerk, en die van de VGC
en de Vlaamse Gemeenschap, in kaart worden gebracht vooraleer projecten worden gedefinieerd. Vooraf afstemmen
met het netwerk is dus noodzakelijk, net als inspraak in de uitwerking van de projecten.
›› Muntpunt wil de zichtbaarheid van het Nederlandstalige aanbod vergroten en het netwerk versterken door een
geïntegreerde communicatiewerking en informatiefunctie uit te bouwen. Een nieuwe merkenstrategie wordt
onderzocht. Die merkenstrategie moet leiden tot een verhoogde zichtbaarheid van het netwerk op de huidige en de
nieuwe kanalen. Hierover wordt best een afsprakenkader ontwikkeld.
›› De baliewerking van Muntpunt is goed uitgebouwd. De VGC vraagt dat Muntpunt blijft inzetten op een goede
kennis van het N-netwerk bij de onthaalmedewerkers en op het doorverwijzen naar de juiste partner. Op dit vlak
dienen zich kansen voor kennisdeling aan, bv. qua adressenbestand, informatiefiches, op het vlak van vraag- en
klachtenregistratie, via informatiedagen voor onthaalmedewerkers. Ook inschrijvingen bij Muntpunt zijn een
belangrijke focus. Doel moet zijn dat het publiek in Muntpunt zo goed mogelijk geholpen wordt om in te schrijven
voor activiteiten en aanbod van de VGC en van het Nederlandstalige netwerk. Op dit vlak is het ook zinvol voor
Muntpunt om haar eigen informatiefunctie te promoten.
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6.3.2. | Media
Op 1 januari 2015 fusioneerden de vzw’s TV Brussel, FM Brussel en Brussel Deze Week. De nieuwe vzw Vlaams-Brusselse Media
(VBM) verenigde de bestaande merken met als doel een eigentijds Brussels mediamerk in de markt te zetten, dat zich op
meerdere interne en externe platformen als de referentie voor Brussel zou profileren.
De strategische doelstellingen 2016-2020 werden als volgt gedefinieerd:
1.
2.
3.
4.

deel uitmaken van het leven van de Brussel-gebruikers;
transformeren van een mediumgerichte naar een contentgerichte aanpak met digitaal hart;
samenwerkingen opzetten met meerdere partners;
een geloofwaardige referentie voor Brussel worden dank zij kwalitatieve onafhankelijke journalistiek.

Deze doelstellingen werden vastgelegd in een beheersovereenkomst met de VGC en de Vlaamse Gemeenschap voor de periode
2016-2020.
In de periode 2015-2019 heeft dat geleid tot de volgende resultaten:
››
››
››
››

de introductie en het gebruik van één merk, BRUZZ, met 38% naambekendheid in Brussel en de Rand;
het opzetten van één centrale redactie, digital first en volledig geïntegreerd;
nieuwe formats voor tv en radio, een eengemaakt BRUZZ-magazine, een nieuwe website, een app;
structurele samenwerkingen met VRT, RINGtv, Muntpunt, Metro … en diverse ad-hocsamenwerkingen.

Aanbevelingen:
›› Een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse Gemeenschap en de vzw VlaamsBrusselse Media legt het kader vast waarbinnen de vzw VBM over meerdere jaren (2021-2025) zal werken en geeft aan
welke beleidsopdrachten de vzw moet vervullen.
De uitdagingen zijn onder andere:
• Het bereik verhogen, rekening houdend met de grote verscheidenheid en complexiteit van de markt
(anderstaligen, jeugd …) en met een positionering complementair aan de grote nationale en internationale
netwerken;
• BRUZZ wil zich nog meer profileren als een oefenkans en een brug naar het Nederlands in Brussel: door
al haar gebruikers in het Nederlands te informeren, haar video-aanbod drietalig te ondertitelen en door
anderstaligen ook in hun eigen taal aan bod te laten komen. BRUZZ wil intensief samenwerken met het Huis
van het Nederlands Brussel om na te gaan welke initiatieven mogelijk zijn om BRUZZ te introduceren in andere
taalgemeenschappen.
• De relevantie binnen het Brusselse weefsel nog verhogen en de rol als service platform voor (cultuur)
communicatie waarmaken;
• De pioniersrol van BRUZZ als multimediaal merk verder waarmaken. BRUZZ zal in de komende jaren radicaal
voorbij de huidige traditionele mediakanalen en -aanpak moeten denken om haar relevantie te behouden en
te versterken. Co-creatie van content, mengvormen en integratie van digitale en niet-traditionele kanalen (zoals
YouTube en podcasts) zijn daarbij sleutelwoorden.
• BRUZZ laten erkennen en herkennen als dé informatiebron als het over Brussel gaat, zowel in Brussel als in
Vlaanderen.
›› De mediasubsidies van de VGC vallen uiteen in twee onderdelen: enerzijds de jaarlijkse subsidie voor de vzw VlaamsBrusselse Media in uitvoering van de beheersovereenkomst 2016-2020 (jaarlijks 1.489.000 euro), en anderzijds een
budget voor de subsidiëring van mediaprojecten (jaarlijks 81.000 euro in de afgelopen jaren).
De voorbije jaren ontving de VGC alleen projectaanvragen van de vzw Vlaams-Brusselse Media, en werd het
jaarbudget telkens volledig toegekend voor terugkerende projecten (Brussel Helpt, de Brusselquiz, de verslaggeving
van de verkiezingen …) en/of voor eenmalige acties (de Ronde van Brussel).
Dat leidt tot een vervaging van de grens tussen de uitvoering van de opdrachten in de beheersovereenkomst en de
specifieke projectsubsidie. Het is aan te raden om in de volgende beheersovereenkomst de terugkerende opdrachten
die in de afgelopen jaren werden ingediend als project, duidelijk te omschrijven als deel van de structurele
opdrachten, en daarvoor de nodige middelen te voorzien. De subsidie voor mediaprojecten kan ofwel geschrapt
worden ofwel een nieuwe, exclusieve invulling krijgen.
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6.3.3. | ICT
ICT geeft vorm aan de manier waarop de VGC werkt en aan de manier waarop ze haar doelstellingen behaalt. Verdergaande
digitalisering van processen, hoge kwaliteitsstandaarden, nadruk op een optimale gebruikerservaring en brede
toegankelijkheid, kostenefficiëntie, een optimaal beveiligde omgeving zijn daarbij haast vanzelfsprekende uitgangspunten.

Aanbevelingen:
›› Een systematische vernieuwing/vervanging van hard- en software op basis van een ICT-kalender en in het kader van
nieuwbouw- en verbouwprojecten, met aandacht voor een inhaalbeweging in een aantal VGC-instellingen. Onder
andere het voorzien van gratis en kwalitatieve wifi in alle infrastructuur onder VGC-beheer is een project dat verder
moet worden afgewerkt.
›› In de voorbije legislatuur werden ICT-projecten opgezet die organisatiebrede processen digitaliseren of vernieuwen:
de digitalisering van de subsidieprocedure, de volledige vernieuwing en uitbreiding van de software voor
personeelsbeheer en HR-management, een geïntegreerd platform voor inschrijvingen en ticketverkoop voor het
VGC-aanbod, een beeldbank voor het beheer van het audiovisuele communicatiemateriaal van de VGC … Een verdere
realisatie van deze projecten is essentieel.
›› Daarnaast zijn nieuwe projecten wenselijk rond het financieel beheer (digitale vertaling van een analytische
boekhouding en meerjarenbegroting) en rond een organisatiebrede oplossing voor data-integratie, -verwerking
en -rapportering (Business Intelligence). Ook de stijgende digitalisering van gebouwen en gebouwbeheer
(gebouwbeheersystemen, toegangssystemen, alarmsystemen …) biedt opportuniteiten voor een efficiënt beheer en
voor de realisatie van inhoudelijke ambities (multifunctioneel gebruik en openstellen van infrastructuur).
›› Werk maken van digitalisering en digitale maturiteit in de organisatie houdt in:
• Analyse en kritische doorlichting van werkprocessen uitvoeren als essentieel onderdeel van
digitaliseringsprojecten;
• Change management voorzien bij digitalisering. ICT geeft vorm aan de manier waarop de organisatie werkt,
digitalisering transformeert de organisatie. Het uitbouwen en ondersteunen van digitale competenties (voor
personeelsleden en externe gebruikers), de aandacht voor gebruikerservaring en brede toegankelijkheid van
digitale platformen, zijn belangrijke randvoorwaarden voor een succesvolle digitalisering.
• De laatste jaren zet de VGC belangrijke stappen in de digitalisering van organisatiebrede en centrale
ondersteunende processen. In de organisatie van de administratie moet ruimte gecreëerd worden voor een
centraal inhoudelijk beheer van deze processen, de bijhorende digitale platformen en de hiermee verbonden
data. Dat is een voorwaarde voor een succesvolle acceptatie door de gebruikers en voor een blijvende business-ITalignment.
›› Naast de digitalisering van de VGC en haar dienstverlening, kan de VGC digitaliteit in een bredere maatschappelijke
context ondersteunen en faciliteren:
• door investeringen in voor het publiek toegankelijke computers in de gemeenschapscentra, bibliotheken en
andere Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen;
• door subsidies te voorzien voor investeringen in ICT-middelen in het Nederlandstalige netwerk (onder andere in
de scholen).

6.4. | PERSONEEL EN HRM
6.4.1. | Situering
De rol van de directie Personeel en HRM bestaat erin het personeelsbeheer en het personeelsbeleid zo te sturen dat de VGC
altijd en waar nodig over het gepaste aantal medewerkers met de vereiste competenties beschikt. Op die manier realiseren we
de opdrachten die voortvloeien uit de missie en de visie van de VGC en de beleidsopties van het College.
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De afgelopen legislatuur heeft het College ingezet op een aantal beleidsmaatregelen over personeelsaangelegenheden:
›› het opstellen van een nieuwe rechtspositieregeling (organisatiebesluit en rechtspositiebesluit), met bijbehorende
arbeidsreglementen, een deontologische code en een delegatiebesluit voor de administratie;
›› het invoeren van motiverende loopbaanmogelijkheden (taakverantwoordelijken en coördinatoren);
›› het selecteren met aandacht voor elders verworven competenties: via elders verworven competenties kan een kandidaat,
zelfs al heeft hij of zij niet het vereiste diploma, toch op niveau A, B of C tewerkgesteld worden. Op die manier worden
competenties gevaloriseerd, onafhankelijk van de context waarin ze worden verworven.
›› het uittekenen van een ziekteverzuim- en re-integratiebeleid;
›› het inzetten op talent en de persoonlijke ontwikkeling van personeelsleden;
›› het uittekenen van een diversiteitsbeleid.
De verdere implementatie van onder meer deze beleidsmaatregelen staat centraal in het personeelsbeleid van de komende
legislatuur.

6.4.2. | Kengetallen
Op 31 december 2018 bedroeg de totale personeelsomvang van de VGC 1.206 personen (1.028,7 VTE).
Het gaat over:
›› 793 personen (675 VTE) die betaald worden met VGC-middelen. Zij werken in de kernadministratie en de operationele
diensten8.
›› 413 personen (353,7 VTE) die betaald worden met middelen van het departement Onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap9.

793 personen
(675 VTE)
VGC middelen

413 personen
(353,7 VTE)
onderwijsmiddelen

184 niveau A
147 niveau B
144 niveau C
192 niveau D

378 contractueel
202 statutair
169 gesc0
14 mandaat

8

Zij vallen, net als de statutaire personeelsleden die gedetacheerd zijn naar Muntpunt en het GO!, onder de toepassing van hetzij het
collegebesluit nr. 20162017-0664 van 30 maart 2017 houdende de rechtspositieregeling van het personeel van de administratie van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie, hetzij het collegebesluit nr. 97/251 van 17 juli 1997 houdende vaststelling van het administratief
statuut van sommige categorieën personeelsleden van de onderwijsinstelllingen, het internaat en het PMS-centrum van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.

9

Zij werken in de onderwijsinstellingen waarvan de VGC de inrichtende macht is (Kasterlinden BuBaO, Kasterlinden BuSO, Kasterlinden
Internaat, Zaveldal BuSO, CLB N-Brussel). Hun rechtspositie wordt bepaald door het Vlaams decreet van 27 maart 1991 betreffende de
rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding.
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6.4.3. | Inzetten op competenties
Een dynamisch personeelsplan en anders werken
Een duurzame organisatie legt de klemtoon op duurzaam in plaats van op louter strategisch HR-beleid. Een dergelijk beleid
overstijgt het klassieke HR-denken in termen van ‘de juiste man of vrouw op de juiste plaats zetten tegen het juiste loon’.
Duurzaam HR-beleid focust op de uitdagingen die gepaard gaan met een omgeving die voortdurend in verandering is:
krapte op de arbeidsmarkt, mobiliteitsproblematieken, langer werken, de balans werk-privé en de individuele veerkracht
van medewerkers … Een duurzaam HR-beleid houdt daarbij rekening met hoe medewerkers willen zijn (authentiek kunnen
zijn, verantwoordelijkheid mogen opnemen, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daartoe opgeleid worden) en hoe
ze denken. De verwachtingen van de organisatie in overeenstemming brengen met de verwachtingen van haar individuele
medewerkers, vereist binnen de huidige arbeidscontext coachend leiderschap.
Nadenken over wat de opdrachten van een duurzame organisatie zijn en hoe je die vertaalt in een organisatiemodel, in VTE
en in verloning, vereist een visie die gedeeld wordt door het management en door het beleid, en het vergt moed.
Het hertalen van de klassieke indeling naar diploma en bijbehorende verloning is een aandachtspunt, net als het inzetten op
competenties verworven buiten het klassieke diploma. Voor dat laatste moeten ook de selectiemethoden aangepast worden.
Er kan ook gedacht worden aan junior-, senior- en expertenfuncties, en meer flexibele vormen van verloning (en ook andere
voordelen, zoals aanvullende pensioenverzekeringen).
Om een duurzaam HR-beleid te realiseren, moeten de klassieke werkvereisten kritisch onder de loep genomen worden.
Anders werken biedt kansen aan de organisatie om talent aan te trekken en te behouden, om tegemoet te komen aan
de verwachtingen van (jongere) generaties, om het evenwicht in de work-life balance en de individuele veerkracht van
medewerkers te verhogen. Medewerkers willen zelf regisseur zijn van hun tijd: de organisatie kan de verwachtingen van
medewerkers laten overeenstemmen met de eigen verwachtingen naar optimale resultaten, onder meer via een doordacht
mobiliteitsbeleid en door in te zetten op plaats- en tijdsonafhankelijk werken.

Aanbevelingen:
›› jaarlijks een dynamisch personeelsplan opstellen op basis van de begroting van het dienstjaar (en dat dus een
onderdeel is van het globale meerjarenplan van de VGC), en eventueel bijsturen in functie van begrotingswijzigingen.
Het personeelsplan beantwoordt aan de behoeften van de VGC, stemt de verwachtingen van de VGC en
de verwachtingen van haar medewerkers op elkaar af en koppelt hieraan kansen tot ontwikkeling en een
overeenstemmende verloning.
›› voorzien in een aanvullend pensioen (‘tweede pijler’) voor contractuele medewerkers. Er wordt voorgesteld om een
beroep te doen op een externe partner om de opbrengsten (in kapitaal) voor de werknemers in kaart te brengen, net
als de kosten voor de VGC als werkgever.
›› verder inzetten op anders werken, met inbegrip van een aangepast mobiliteitsbeleid en het onderzoeken van de
mogelijkheid van flexibele verloning.

Competentiemanagement
Competenties zijn ontwikkelbare sociale en professionele vaardigheden, die zich vertalen in observeerbaar of meetbaar gedrag.
Met een combinatie van competenties kan elke medewerker in zijn of haar eigen functie bijdragen aan de opdracht, visie en
missie van de VGC. Competenties zijn de rode draad in het VGC-personeelsbeleid.
Competenties worden altijd gedefinieerd in relatie tot de opdrachten die elke medewerker moet uitvoeren. Het uitgangspunt
is altijd wat de organisatie nodig heeft. Een benadering vanuit individueel perspectief spreekt over talenten. Dat zijn ‘gaven’,
patronen in het (individueel) denken en handelen die van nature sterk ontwikkeld zijn. Bij talenten kijken we naar het
potentieel van mensen.
Dat de VGC de keuze maakte voor competentiemanagement, betekent niet dat zij geen oog moet hebben voor de talenten van
elke medewerker of kandidaat-medewerker. Een maximale match tussen de twee is een lonende evenwichtsoefening.
In elk van de processen van werving, doorstroming, evaluatie, vorming en persoonlijke ontwikkeling worden zowel
competenties als talenten tegen het licht gehouden met het oog op inzet en ontwikkeling.
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Aanbevelingen:
›› het competentiemanagement blijven optimaliseren in functie van het ontwikkelen van zowel individuele
competenties als talenten, en meer aandacht voor een (positieve) feedback-cultuur (dus aandacht voor
communicatie naar en met medewerkers, vertrouwen geven en krijgen);
›› de competenties blijven hanteren als basis voor functioneringsgesprekken, die leidinggevenden minstens één keer
per jaar voeren met hun medewerkers en waarin de jaarlijkse werkafspraken worden vastgelegd.
›› het formele kader van de evaluatieprocedure alleen hanteren bij medewerkers die bijgestuurd moeten worden in
hun attitude en/of professionele inzet;
›› een expertisepool van collega-procesbegeleiders creëren die bedreven zijn in creatieve werkvormen voor overleg
en brainstorm. Deze mensen kunnen worden ingezet als begeleiders, intern en extern, zodat de medewerkers op
een meer gedifferentieerde en vooral creatieve manier kunnen discussiëren, reflecteren, informeren, brainstormen,
naar verwachtingen peilen. Deze vaardigheid kan worden opgenomen in de functiebeschrijving van (toekomstige)
stafmedewerkers.
›› talentuitwisseling mogelijk maken binnen de VGC en met andere overheden;
›› investeren in de expertise van de medewerkers, onder meer door hen terreinkennis te laten opbouwen in
dialoog met het werkveld. Deze expertise kan vervolgens gevaloriseerd worden in de beleidsvoorbereiding en de
beleidsuitvoering.

Aanwervings- en bevorderingsexamens
Momenteel organiseert de VGC op onregelmatige basis aanwervings- en bevorderingsexamens waarin eerst de niveaugebonden
competenties en daarna de functiegebonden competenties worden getoetst. Kandidaten die slagen, komen in aanmerking
voor vaste tewerkstelling (naargelang de aard van de functie via een statutaire aanstelling of met een arbeidsovereenkomst
van onbepaalde duur) of voor bevordering naar een hoger niveau.
Deze procedures zijn aan strikte regelgeving onderworpen. Flexibiliteit, net als afstemming op maatschappelijke
ontwikkelingen en verwachtingen van (kandidaat)medewerkers, zijn bijzondere aandachtspunten.
Voor elke vacante functie zou een meer ideaal traject kunnen zijn:
›› een toetsing van de niveaugebonden competenties (via een te ontwikkelen aangepast selectie-instrument);
›› kandidaat-medewerkers en medewerkers van wie de niveaugebonden competenties werden getest, kunnen deelnemen
aan een functiegebonden gedeelte (waarbij de punten of de rangschikking van de testing van de niveaugebonden
competenties niet meer telt).
Bij het selecteren vormen elders verworven competenties een aandachtspunt. Via elders verworven competenties kan een
kandidaat, zelfs al heeft hij of zij niet het vereiste diploma, toch op niveau A, B of C tewerkgesteld worden. Op die manier
worden competenties gevaloriseerd, onafhankelijk van de context waarin ze worden verworven.
De vacatureberichten en de wervingskanalen zijn cruciale elementen om de meest geschikte kandidaat te vinden.
Bijzondere aandacht moet gaan naar hoe de VGC nog meer een afspiegeling kan zijn van de Brusselse leefwereld en
arbeidsmarkt: wij werken dagelijks voor de Brusselaars en moeten ons dan ook kunnen spiegelen aan hun noden en
behoeften.

Aanbeveling:
›› de instroom en doorstroom naar vaste tewerkstelling en bevordering vereenvoudigen door aangepast (flexibel) te
selecteren.
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6.4.4. | Inzetten op motivatie en welbevinden, op welzijn en betrokkenheid
Inspelen op maatschappelijke evoluties
De VGC ondervindt een impact van verschillende arbeidsmarkt- en tijdsgebonden evoluties, zoals:
›› een gestage vergrijzing in de opbouw van het personeelsbestand;
›› het verdwijnen van het ‘lifelong employment’;
›› de instroom van (meestal) jongere personeelsleden met hoge verwachtingen naar dagelijkse opdrachten,
verantwoordelijkheid en loopbaanontwikkeling;
›› een verhoogde vraag naar een duurzame en langere inzetbaarheid van medewerkers;
›› een toenemende diversifiëring als gevolg van migratiebewegingen en tendensen zoals verjonging;
›› de digitalisering van de samenleving en de daarmee gepaard gaande ‘digitale ongeletterdheid’ van een deel van de
medewerkers.

Aanbeveling:
›› ontwikkelen van een duurzaam HR-beleid.

Welzijn op het werk
De VGC besteedt aandacht aan het monitoren van het welzijn van haar personeelsleden. In het kader van het welzijnsbeleid en
in opvolging van de tweede tevredenheidsenquête van 2016 wordt een nieuwe bevraging voorbereid (2020).
Cijfers van 2018 leren dat 41,9% van het aantal ziektedagen gelinkt is aan psychosociale oorzaken. (Voor 2018 betekende dit
2.255 werkdagen ziekteverzuim.)
De organisatie heeft dringend nood aan inzicht in de oorzaken daarvan. Het is noodzakelijk dat de VGC een preventief en
curatief stress- en burn-outmanagement ontwikkelt.

Aanbevelingen:
›› om de drie jaar een tevredenheidsenquête organiseren en de resultaten opvolgen;
›› een preventief en curatief stress- en burn-outmanagement ontwikkelen.

Ziekteverzuim
De VGC gaat op een bewuste manier om met haar (langdurig) zieke personeelsleden, voor het welzijn van de betrokkenen en
voor de productiviteit op de werkvloer. In de vorige beleidsperiode maakte de VGC werk van een geïntegreerd ziekte- en reintegratiebeleid. De VGC moet antwoorden ontwikkelen voor medewerkers die niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen
opnemen, al dan niet na langdurige ziekte.

Aanbeveling:
›› verder inzetten op een aangepast re-integratiebeleid en een traject van visie-ontwikkeling opzetten voor
medewerkers die niet langer hun oorspronkelijke functie kunnen opnemen, al dan niet na langdurige ziekte.

6.4.5. | Inzetten op een geïntegreerd HR-beleid
Personeelsinformatie en de ontwikkelde instrumenten over personeelsbeleid moeten vlot toegankelijk zijn voor alle
personeelsleden. In het bijzonder de leidinggevenden moeten hier directe toegang toe hebben, zodat zij over de tools en de
knowhow beschikken om het kapitaal van hun medewerkers ten volle te gebruiken en te ontwikkelen, om zo een optimale
dienstverlening te garanderen.
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Momenteel gebruikt de directie Personeel en HRM de systemen ‘Aphrodite’ als personeelsdatabank en ‘Atlas’ als loonmotor.
De meeste andere werkprocessen zoals loonfiches, vormingsaanvragen en evaluaties, verlopen volledig op papier. Tijdens de
vorige beleidsperiode werd het HR-software-project goedgekeurd waardoor de informatisering van het personeelsbeheer en
-beleid werkelijkheid kan worden.

Aanbevelingen:
›› verder invoeren van het digitale geïntegreerde HR-platform;
›› digitaliseren van de papieren personeelsdossiers.

6.4.6. | Inzetten op diversiteit binnen de organisatie
De VGC wil in de eerste plaats een overheid zijn die gelijke kansen vertaalt in de eigen diensten en instellingen. We willen een
weerspiegeling zijn van het Gewest waarin we zijn ingebed.
Op die manier nemen we als overheid een voorbeeldfunctie op. Bovendien zijn we er ook van overtuigd dat het benutten
van verschillende perspectieven en talenten ons beter in staat stelt om aansluiting te vinden bij de Brusselse leefwereld en
arbeidsmarkt.
Een diversiteitsbeleid is in de eerste plaats een inclusief beleid. We streven naar maatregelen die voldoende relevant en
laagdrempelig zijn voor alle medewerkers. Waar dat zinvol is, besteden we aandacht aan specifieke noden en behoeften.
Tijdens de vorige beleidsperiode werd het actieplan diversiteit 2018-2020 goedgekeurd.

Aanbevelingen:
›› verder implementeren van het actieplan diversiteit;
›› verder inzetten op alle vormen van diversiteit, in het bijzonder voor oudere werknemers, personen met een
arbeidshandicap of een chronische ziekte en, door de Brusselse context, kortgeschoolden en mensen met een
migratieachtergrond.

6.4.7. | Pensioenen
Pensioenen van de overheidssector vóór de wet van 30 maart 2018
Werknemers bij de overheid krijgen een pensioen op basis van hun statuut als ambtenaar. De pensioenuitkeringen voor
statutaire personeelsleden verschillen echter van die voor contractuele ambtenaren. Die laatste worden omschreven als
mensen die voor overheidsinstellingen werken met een arbeidscontract zonder enige statutaire relatie. Net als werknemers in
de private sector hebben ze recht op een wettelijk bepaalde eerste pensioenpijler. Het verschil ligt in de aanvullende tweede
pensioenpijler: die is beschikbaar voor de meeste werknemers in de private sector, maar niet voor contractuele ambtenaren.
In het verleden werkten contractuele ambtenaren tijdens hun loopbaan vaak toe naar de benoeming als statutair
personeelslid. Die benoeming ging gepaard met een overgang van de bovengenoemde eerste pensioenpijler naar een
pensioenpijler die specifiek ontworpen was voor de overheidssector. De eerste pensioenpijler voor de overheidssector verschilt
in vergelijking met die van de private sector niet alleen in de samenstelling ervan, maar werkt ook met terugwerkende kracht.
Statutaire personeelsleden zouden dus een pensioen krijgen zoals bepaald in de eerste pensioenpijler voor de overheidssector
op basis van hun volledige loopbaan binnen de overheid, ook de jaren voorafgaand aan hun benoeming, toen ze nog werkten
als contractueel ambtenaar.
Nu benoemingen steeds minder vaak voorkomen, blijven contractuele ambtenaren vaak vastzitten in een pensioenregeling
die alleen de eerste pensioenpijler voor de private sector omvat. Aangezien ze niet genieten van een tweede pensioenpijler
en minder vaak toewerken naar de eerste pensioenpijler voor de overheidssector, komen ze uiteindelijk terecht op een
pensioenniveau dat niet alleen lager is dan dat van statutaire personeelsleden, maar ook dan dat van werknemers uit de
private sector.
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Het nieuwe pensioenlandschap in de overheidssector
De wet van 30 maart 2018 heeft, met het oog op de gelijkschakeling van de pensioenen, het volgende geïntroduceerd:
1.

Een gemengd pensioen voor ambtenaren dat bestaat uit:

›› het recht op een eerste pensioenpijler voor de private sector voor de jaren waarin werd gewerkt op grond van een
arbeidsovereenkomst;
›› het recht op een eerste pensioenpijler voor de overheidssector voor de mogelijke jaren na de benoeming als statutair
personeelslid.
2. Wijzigingen in de Wet op aanvullende pensioenen (WAP) om de eigenheden van de overheidssector beter te weerspiegelen
3. Stimulansen voor de creatie van een (geëxternaliseerde) tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren (onder
bepaalde voorwaarden)
Voordelen
De creatie van een tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren kan uiteenlopende voordelen met zich meebrengen.
Het belangrijkste aspect hierbij is de grotere sociale gelijkheid onder de personeelsleden die hiermee wordt gecreëerd: een
aanvullende pensioenregeling voor contractuele ambtenaren zou zorgen voor hogere pensioenen, minder ongelijkheid en een
betere levenskwaliteit van gepensioneerden.
Kostenraming
Prospectie bij de beheerders van pensioenfondsen leert dat de meeste organisaties voor een 2de pensioenpijler een
werkgeversbijdrage van 3% hanteren, met een lichte tendens naar 4%.
Wanneer we de kosten van een 2de pensioenpijler voor het VGC-personeel willen inschatten, houden we rekening met het
huidige contractuele personeel (ongeacht de financieringsbron), hun leeftijd en een indicatieve pensioenleeftijd van 65 jaar.
Op basis daarvan kunnen we volgende ramingen maken:
›› 3% werkgeversbijdrage: 570.000 EUR
›› 4% werkgeversbijdrage: 760.000 EUR
›› 4,5% werkgeversbijdrage: 855.000 EUR
Die bijdragen zijn exclusief taks (4%) en RSZ (8,8%).

Aanbeveling:
›› Het ontwerpen van een passend pensioenplan voor de VGC is uitdagend en tijdrovend. Om een pensioenplan
op stellen, moet de VGC onafhankelijke consultancy inschakelen. Externe consultancy is nodig om ons door het
proces te loodsen en om ons te helpen bij de uitwerking van een regeling die aansluit bij de mogelijkheden en
de verwachtingen van de VGC. Dergelijke consultancy helpt ons ook om de belangrijkste criteria te definiëren,
zodat de VGC een gepaste pensioenregeling kan kiezen uit de regelingen die door verzekeraars en banken
(pensioenfondsbeheerders) worden aangeboden.
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7.1. | HET CHARTER OVER DE POLITIEK-AMBTELIJKE SAMENWERKING
Een optimale samenwerking tussen beleid en administratie is belangrijk voor de VGC in haar geheel. Een goede samenwerking
tussen het politieke en het ambtelijke niveau moet gebaseerd zijn op de wil om constructief samen te werken, met respect
voor elkaars rol en opdrachten.
Op 27 september 2012 ondertekenden het College en het managementcomité van de administratie het Charter over de
politiek-ambtelijke samenwerking in de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit charter blijft actueel en kan ook de komende
jaren een structurele basis vormen voor een optimale samenwerking tussen het College en de administratie. In het charter
wordt de rolverdeling vastgelegd tussen de administratie en de beleidsverantwoordelijken op het vlak van bevoegdheden, taken
en verantwoordelijkheden. Het charter bevat ook afspraken over samenwerking, overleg, informatie-uitwisseling, communicatie
en deontologie.
Overlegstructuren en een charter kunnen bijdragen aan een gezonde politiek-ambtelijke verhouding, maar ze zijn niet meer
dan een structurerend kader. Het is in de dagelijkse omgang dat de echte samenwerking vorm krijgt. Toch is het belangrijk
om in deze dagelijkse samenwerking rekening te houden met de principes van het charter.
Een goede samenwerking zorgt voor wederzijds vertrouwen en respect en creëert een sfeer van openheid waarin de
beleidsvoorbereiding en -uitvoering optimaal kunnen verlopen. Een vlotte samenwerking versterkt het engagement, de
betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers van de VGC. Dat heeft dan weer een sterke impact op de kwaliteit van
het geleverde werk en de voldoening die dit oplevert. Iedereen is dan ook gebaat bij een samenwerking die vlot en efficiënt
verloopt.

7.2. | COLLEGEPROCEDURE
De afspraken tussen beleid en administratie voor de voorbereiding en de besluitvorming van het College vormen de
collegeprocedure. Deze afspraken zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van 18 december 2009 en in de applicatie
voor de collegeprocedure.
De collegeprocedure bepaalt dat de administratie de ontwerpbesluiten,- verordeningen en -nota’s voorbereidt en visum vraagt
aan het bevoegde collegelid voor agendering. De ontwerpstukken worden op voorhand besproken op de vergadering van het
precollege. De goedkeuring gebeurt op de maandelijkse collegevergaderingen. Indien nodig worden extra collegevergaderingen
georganiseerd.
De administratie is van oordeel dat een aantal bijsturingen van de afspraken en de praktijk van de voorbije periode
noodzakelijk zijn, om de efficiëntie van de collegeprocedure te verhogen.

Aanbevelingen:
Verder inzetten op digitalisering van het besluitvormingsproces en de digitale applicatie verankeren als
referentiepunt.
›› Samenwerking en aftoetsing met het bevoegde kabinet mogelijk maken binnen de digitale applicatie. Deze optie
werd al voorzien bij de bijsturing van de applicatie, maar is nog niet operationeel. De activering van deze optie, in
combinatie met een duidelijke afbakening van de rechten binnen de applicatie, kan ervoor zorgen dat parallelle
circuits in de voorbereiding van de besluitvorming hun relevantie verliezen. Daardoor kan het voorbereidingsproces
vlotter en efficiënter verlopen.
›› Het volledige werkproces screenen en afstemmen op de digitale omgeving.
In de eerste plaats kan de papierstroom van de administratie naar de kabinetten voor de voorbereiding en de
opvolging van het precollege afgebouwd of stopgezet worden. Door verschillende andere onderdelen (opmaak en
verspreiding agenda, terugkoppeling precollege en IKW) binnen de voorbereiding van de besluitvorming verder af te
stemmen of te integreren in de digitale applicatie, kan dit proces sneller en efficiënter verlopen.
›› Het is mogelijk om de huidige publicatiesite uit te bouwen tot een volwaardig digitaal archief van de besluitvorming
van het VGC-College. Dat kan bijvoorbeeld door een verdere digitalisering van alle collegedocumenten, ook
retroactief. We kunnen er ook voor zorgen dat de besluitvorming gemakkelijker kan worden geraadpleegd, intern en
extern, onder meer door het verder uitbouwen van de zoekfunctie.
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Werkstromen vereenvoudigen voor een efficiënte voorbereiding van dossiers.
›› Binnen de administratie is altijd één mandaathouder de eindverantwoordelijke in de voorbereiding van een
beslissing door het College. Hij/zij bepaalt wanneer een dossier klaar is om voorgelegd te worden aan het bevoegde
kabinet en ondertekent de begeleidende toelichtingsnota namens de voltallige administratie. Mandaathouders die
betrokken zijn in een dossier, krijgen via de digitale applicatie inzage in het voorbereide dossier, voor een verdere
afstemming en bespreking op het managementcomité of via bilateraal overleg.
›› Op het beleidsniveau is er voor elk dossier één bevoegd kabinet waaraan visum wordt gevraagd. Op basis van
het visum van dit bevoegde kabinet worden dossiers geagendeerd op het precollege en verspreid naar de andere
kabinetten. Leidraad bij het bepalen van het bevoegde kabinet per dossier is de bevoegdheidsverdeling tussen de
drie collegeleden. Voor elk dossier kan een betrokken kabinet worden aangeduid. Het betrokken kabinet krijgt
inzage in het dossier op het moment dat het wordt voorgelegd aan het bevoegde kabinet en kan, indien gewenst,
als voorbereiding op het precollege al opmerkingen bij het dossier formuleren. Deze afspraak geldt ook voor de
beleidsondersteunende directies.
De IKW na het precollege wordt opnieuw occasioneel georganiseerd, alleen als het nodig is.
›› Oorspronkelijk werd een IKW na de precollegevergadering alleen maar georganiseerd voor dossiers die een
bijkomende toelichting of meer diepgaand overleg vroegen alvorens tot een consensus te komen. Gaandeweg is de
IKW echter structureel onderdeel geworden van de collegeprocedure. Dat heeft als voordeel dat er een bijkomende
mogelijkheid is om dossiers af te ronden tegen de collegevergadering. In de praktijk stellen we echter vast dat het
tot een verschuiving van deadlines leidt. De administratie pleit ervoor om de IKW na precollege opnieuw alleen te
organiseren als dat noodzakelijk is.

7.3. | ONDERLINGE DELEGATIE EN DELEGATIE AAN DE ADMINISTRATIE
7.3.1. | Onderlinge delegatieregeling van het College
Het College beslist collegiaal, maar heeft de mogelijkheid onderling delegaties te verlenen (artikel 75 van de bijzondere wet van
12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen).
In de voorbije beleidsperiodes heeft het College een regeling opgesteld waardoor elk collegelid gemachtigd werd om
subsidies toe te kennen in materies waarvoor een verordening of reglementerend collegebesluit bestaat en binnen bepaalde
maximumbedragen. Er kwam ook een delegatie voor het uitschrijven en gunnen van overheidsopdrachten, ook binnen
bepaalde grensbedragen en een aantal specifieke bevoegdheden.

Aanbeveling
›› Het College delegeert onderling bepaalde bevoegdheden.

7.3.2. | Delegatie aan de administratie
De delegatie aan de administratie steunt op de algemene bevoegdheid van het College om de werking van zijn diensten te regelen.
In opvolging van de nieuwe rechtspositieregeling en het organisatiebesluit werd de delegatie van bevoegdheden van het
College aan de administratie geactualiseerd in het collegebesluit nr. 20162017-0783 van 22 juni 2017.
Door de ervaring van de voorbije twee jaar en ook door concrete situaties waarbij de huidige delegatieregeling geen
oplossing biedt, is de administratie van oordeel dat er een evaluatie en bijsturing nodig is van de huidige delegatieregeling.
Onder meer op het vlak van personeelsaangelegenheden is de administratie voorstander van een verruiming van de huidige
delegatieregeling, in het bijzonder voor aangelegenheden waarin het College geen discretionaire bevoegdheid heeft of waarin
zijn rol beperkt is tot een aktename.

Aanbeveling
›› Evaluatie en bijsturing van het collegebesluit nr. 20162017-0783 van 22 juni 2017 houdende de delegatie van sommige
bevoegdheden aan personeelsleden van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
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BIJLAGE 1.
GEBOUWEN EN PATRIMONIUM: BELANGRIJKSTE REALISATIES EN LOPENDE PROJECTEN
VAN DE VOORBIJE LEGISLATUUR (2014-2019)
Administratiehuizen
De Loods
In het voorjaar van 2018 werd een aanvullende loodsruimte van 615 m2 gehuurd. De uitbreiding van de gehuurde
oppervlakte biedt de mogelijkheid om de dienstverlening van de facilitaire diensten en de uitleendienst te optimaliseren.
Deze bijkomende oppervlakte werd verbouwd in twee fasen.
In fase 1 lag de nadruk onder andere op de inrichting van een nieuw kantoor, het voorzien van een onthaal, afscheiding
en inrichting van een zone om laden en lossen 24/24 en 7/7 mogelijk te maken. De werken voor deze fase werden begin
oktober 2018 volledig afgerond.
›› Totale verbouwingskosten fase 1 = circa 230.000 euro
In fase 2 lag de nadruk onder andere op de inrichting van de opslagplaats voor team logistiek en de werkplaats voor team
techniek, de inrichting van nieuwe sanitaire ruimtes voor de twee teams, de inrichting van een afgesloten schrijnwerkerij
op het gelijkvloers. De werken voor deze tweede fase werden afgerond in mei 2019.
›› Totale verbouwingskosten fase 2 = circa 270.000 euro
Leo II-huis
Begin 2018 werd in het VGC-administratiehuis ‘Leo II’ het Centraal Meldpunt Brussel uitgebouwd, waar ook vzw Abrusco
gehuisvest is. Er waren bijkomende inrichtingswerken voor de uitbouw van het fysieke onthaal, het informatie- en
aanmeldingspunt en de organisatie van ‘de ronde tafels’.
›› Totale herinrichtingskosten = circa 20.000 euro
Administratiehuis Renaissance, vierde verdieping
De directie Financiën, Begroting en Aankoop verhuisde midden februari 2018 naar de vierde verdieping van het
Renaissancegebouw. De personeelsleden kregen een nieuwe kantoorruimte, met nieuwe vloerbekleding, desks, rolkoffers,
enz. Daardoor kwam er ruimte vrij op de eerste verdieping, noodzakelijk om de bestaande hoge bezettingsgraad van de
algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport te verlichten.
›› Totale herinrichtingskosten = circa 168.000 euro
Administratiehuis Renaissance, herinrichting gelijkvloers en eerste, tweede en derde verdieping
In het voorjaar van 2018 werd een herinrichtingsconcept opgesteld in overleg met alle (algemene) directies, als antwoord op
een aantal knelpunten die naar voren waren gekomen uit het tevredenheidsonderzoek. Hierbij werd onder meer rekening
gehouden met een betere balans tussen individuele werkplekken, vergaderlokalen en open space, aanpassingswerkzaamheden
aan de HVAC (heating, ventilation, air conditioning), meer licht en zicht, groen en gezelligheid.
Eind 2018 werd het bestek voor een design-and-buildopdracht gelanceerd. De uitvoering van de werken is voorzien voor mei
2019 en de oplevering voor eind 2019.
›› Totale geraamde herinrichtingskosten = circa 855.000 euro
Huis van het Onderwijs
Het OCB-personeel werkte aanvankelijk in kantoren met een verouderde inrichting. In overleg met de gebruikers werd een
nieuw herinrichtingsconcept opgesteld, met als doel een volledige vernieuwing van de kantoren. Hierbij lag de nadruk
onder andere op opfrissingswerken, ergonomisch meubilair, akoestiek … De werken werden voltooid in april 2018.
›› Totale herinrichtingskosten = circa 1.000.000 euro
Gemeenschapscentra en jeugdinfrastructuur
GC De Vaartkapoen
In juni 2018 werd een bouwaanvraagdossier ingediend voor de totale verbouwing van GC De Vaartkapoen. Het gaat over
een grootschalig project waarbij de huidige infrastructuur bijna volledig vervangen wordt door nieuwbouw. De nadruk ligt
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onder meer op een verbeterde werking, een nieuw onthaal, een nieuwe refter, ergonomisch meubilair, nieuwe technieken
(HVAC) volgens de hedendaagse normen. De start van de werken is gepland tegen de zomer van 2019. Voorlopige oplevering
wordt verwacht tegen begin 2021.
›› Totale geraamde verbouwingskosten = circa 5.168.670 euro
GC Het Huys
In mei 2018 was de volledige nieuwbouw voor GC Het Huys afgerond en nam het gemeenschapscentrum er zijn intrek. Bij
die nieuwbouw lag de nadruk onder andere op een verbeterde werking van het centrum, moderne kantoren, ergonomisch
meubilair, nieuwe technieken (HVAC) volgens de hedendaagse normen, voldoende lichtinval, integrale toegankelijkheid,
liften, akoestiek, ICT.
›› Totale bouwkosten = circa 3.600.000 euro
GC De Rinck
Half maart 2019 werd de volledige nieuwbouw voor GC De Rinck voorlopig opgeleverd. Nadruk lag onder andere op een
verbeterde werking van het centrum, moderne kantoren, ergonomisch meubilair, nieuwe technieken (HVAC) volgens de
hedendaagse normen, voldoende lichtinval, integrale toegankelijkheid, liften, akoestiek, ICT.
›› Totale bouwkosten = circa 9.500.000 euro
GC Nohva / Lendrik
In oktober 2017 werd het multifunctionele project met GC Nohva, bibliotheek Stad Brussel en lokaal dienstencentrum
ADO Icarus vzw voorlopig opgeleverd. Het gaat over een grootschalige DBF-opdracht. De nadruk ligt onder meer op een
verbeterde werking van het centrum, moderne kantoren, ergonomisch meubilair, nieuwe technieken (HVAC) volgens de
hedendaagse normen, voldoende lichtinval, integrale toegankelijkheid, liften, akoestiek, ICT.
›› Totale bouwkosten = circa 4.300.000 euro
Het Neerhof
In april 2018 werden de werken van het design-and-builddossier voor de waterspeelzone in het Neerhof afgerond. Die
werken voor de waterspeelzone pasten in het landschapsbeheersplan.
Tegelijk werd de regularisatieaanvraag van de studio boven het sanitaire gedeelte ingediend (inbreuk Vlaamse Wooncode
wegwerken). Momenteel worden de conformiteitswerken aan de studio opgestart.
›› Totale investeringskosten = circa 180.000 euro
GC De Markten
In augustus 2017 werd de eerste fase van de renovatiewerken aan GC De Markten afgerond. Naast een aantal
herinrichtingswerken aan het café, kwam er ook een eerstelijnsonthaal. In de tweede fase ligt de nadruk onder meer op
de integrale toegankelijkheid, brandveiligheid, vernieuwing van het sanitair en maatregelen om de sociale controle en
de veiligheid te verbeteren. De procedure voor deze tweede fase werd ondertussen succesvol opgestart in overleg met de
verschillende betrokkenen. De werken voor deze tweede fase starten begin 2020.
›› Totale verbouwingskosten fase 1 = circa 175.000 euro
›› Totale verbouwingskosten fase 2 = circa 350.000 euro
GC Elzenhof
In januari 2018 werd de stedenbouwkundige vergunning voor de renovatie van het gemeenschapscentrum
Elzenhof toegekend. De VGC schreef een openbare procedure uit voor de optimalisatie en de renovatie van het
gemeenschapscentrum. Nadruk ligt onder meer op de realisatie van de kunstenwerkplaats bestaande uit een polyvalente
ruimte, een kleine studio, een kitchenette en een berging op de zolderverdieping, waarbij het dakvolume beperkt wordt
uitgebreid en start van de werken zomer 2019. De werken starten in de zomer van 2019.
›› Totale bouwkosten = ca. 1.700.000 euro
GC Ten Noey
In de zomer van 2018 werd een herinrichtingsconcept opgesteld in overleg met de gebruikers, met als doel een volledige
vernieuwing van de kelder en het gelijkvloers. Nadruk lag onder meer op opfrissingswerken, integrale toegankelijkheid,
vernieuwing van het onthaal, betere toegangscontrole. De werken van fase 1 gingen van start in oktober 2018 en waren
klaar in december 2018. Het dossier voor de werken van fase 2 wordt voorbereid: doel is om de werken te starten in mei
2019 en af te ronden eind 2019.
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Onderwijssites
Nieuwland
In november 2017 werden de werken aan het gebouw ABZ, gestart in september 2016, voorlopig opgeleverd. Aansluitend
werd het meubilair geplaatst en in september 2018 werd de gerenoveerde infrastructuur volledig in gebruik genomen.
In oktober 2018 waren er bijkomende werken onder meer aan de gasinstallaties om de hele site, inclusief Basisschool SintJoris, conform de bestaande wetgeving te maken. Daarnaast werden onderhandelingen afgerond en herstellingswerken
uitgevoerd om de waterinsijpeling aan te pakken, gerelateerd aan de vorige aanneming.
›› Totale bouwkosten = circa 1.250.000 euro
In februari 2019 werd het bestek gepubliceerd voor de design-and-buildopdracht voor de renovatie van blok D en de
afwerking van een aantal gemeenschappelijke zones, net als voor een beperkte herinrichtingsopdracht van blok Y.
›› Totale bouwkosten = circa 2.550.000 euro
Koekelbergsite/Comeniussite
In september 2018 werden gebouw D (gemeenschapshuis, sporthal, bibliotheek, Chiro-lokalen) en gebouw C (secundaire
school) van het multifunctionele bouwproject Comenius in gebruik genomen. Gebouw E (basisschool) en gebouw F
(kinderdagverblijf) zijn in uitvoering.
›› Het gaat over een DBF(M)-procedure, waarvan de ontwikkelingskosten van het totale project (op dit ogenblik) circa
35.168.220,37 euro bedragen.
COOVI – panoramische liften
In maart 2017 werd een offerteaanvraag uitgeschreven voor de opdracht van een design-en-buildproject voor de
panoramische liften op de campus CERIA-COOVI, om een definitieve en duurzame oplossing te vinden voor de slecht
werkende liften in de keukentoren. De twee offertes die ingediend werden, boden onvoldoende duidelijkheid over de
concrete realisatie van de opdracht en een correcte beoordeling van de offertes was onmogelijk. Er werd beslist om de
opdracht niet te gunnen en een onderhandelingsprocedure op te starten. De VGC schakelde daarvoor een externe expert
in van het studiebureau Ingenium. In februari 2019 werd de finale offerte voor de plaatsing van twee nieuwe buitenliften
gegund aan KONE.
›› Totale investeringskosten = circa 2.000.000 euro
COOVI – riolering
In het voorjaar van 2017 werd een studie uitgeschreven voor het in stand houden van het rioleringsnetwerk op de campus
CERIA-COOVI. Deze studieopdracht resulteerde in een kwaliteitsbeoordeling van het geïnspecteerde rioleringsnetwerk en
een aanbevelingsnota. Op basis van deze kwaliteitsbeoordeling kon een bijkomende studieopdracht voor de renovatie van
het rioleringsnetwerk opgestart worden. De conclusies uit deze studieopdracht leidden tot het bestek dat de basis vormde
voor de opdracht voor de renovatie van het rioleringsnetwerk op de campus. Begin 2019 werden de renovatiewerken
voltooid. Aansluitend wordt de ontkoppeling van het rioleringsstelsel voor een aantal gebouwen op de site uitgevoerd. Het
einde van de werken is voorzien in de zomer van 2019.
›› Totale investeringskosten samen met COCOF = circa 700.000 euro
COOVI – mobiliteitsstudie
De COCOF en de VGC besloten in onderling overleg om een masterplanstudie aan te besteden die de krijtlijnen uitzet voor
de toekomstige ontwikkeling van de omgevingsaanleg en mobiliteit van de hele site. Voor de aanbesteding van de opdracht
werden de COCOF en VGC bijgestaan door ‘Perspective.brussels’. Er werd een voorstel uitgewerkt voor de kanaalzone in het
kader van het beeldkwaliteitsplan. Via een dienstencentrale die door ‘Perspective.brussels’ beheerd werd, konden kandidaten
inschrijven in een raamcontract. Begin 2019 werd de gunning van de opdracht goedgekeurd.
De Oude Poolster
Begin oktober 2018 werden de verbouwingen aan de VGC-helft van de Oude Poolster opgeleverd. Het gaat over de
herinrichting van de bestaande infrastructuur tot een hedendaags internaat. Nadruk ligt onder meer op de volledige
vernieuwing van technische installaties, sanitair, lokalen en kantoren.
›› Totale verbouwingskosten = circa 1.200.000 euro
CLB
Door de verwachte groei van het aantal personeelsleden in het CLB is er meer ruimte nodig. In juli 2018 werd de bestaande
oppervlakte uitgebreid via de huur van een bijkomende verdieping om meer personeelsleden een kwalitatieve werkplek te
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bieden. Deze ruimte wordt volledig ingericht volgens de noden van het personeel. Er zullen ook aanpassingen aan de reeds
gebruikte verdiepingen worden uitgevoerd. Nadruk ligt onder meer op akoestische ingrepen om het geluid beter te isoleren
en te dempen en op sfeerbevorderende elementen om aangename werkplaatsen te creëren. De werken gingen van start
begin oktober 2018 en zullen afgerond worden eind 2019.
›› Totale herinrichtingskosten = circa 160.000 euro
Gallaitsite
Begin 2017 werd in het kader van de capaciteitsuitbreiding gezocht naar een geschikt bouwteam voor de realisatie van
het multifunctionele bouwproject op de Gallaitsite met basisschool, tienerschool, secundaire school en jeugdcentrum. Dat
gebeurde via een concurrentiedialoog. Eind 2017 werd een DBF(M)-opdracht gegund aan THV Odebrecht-Vanhout Projects.
›› Ontwikkelingskosten van het totale DBF(M)-project: 38.211.265 euro
Saint-Michelsite
Eind 2017 werd in het kader van de capaciteitsuitbreiding een collegenota goedgekeurd die de juridische, financiële
en ruimtelijke principes omvat voor de realisatie van een schoolinfrastructuurproject op de Saint-Michelsite. Het
bouwprogramma bestaat uit een tso- en bso-school van 650 leerlingen (Imelda-Instituut) en een aso-school van
750 leerlingen (lyceum Martha Somers). Aansluitend werd een procedure voor overheidsopdrachten gestart, waarvan
de organisatie uitbesteed werd bij de Private Actor (Kairos NV). De Private Actor moest alle waarborgen van de
Overheidsopdrachtenwet in acht nemen. De opmaak van het bestek en de jurering gebeurden in overleg met de VGC.
Ondertussen werd de bouwvergunning toegekend; de werken gingen van start begin 2019.
›› Ontwikkelingskosten van het totale DBF(M)-project: 45.316.035 euro
Pacheco
Eind 2018 werd in het kader van de capaciteitsuitbreiding een collegenota goedgekeurd die de juridische, financiële
en ruimtelijke principes omvat voor de realisatie van een schoolinfrastructuurproject (DBF(M)) als onderdeel van de
toekomstige ontwikkeling op de Pacheco-site. Het gaat om een bouwprogramma van 8.687 m2 (bruto gebouwde
oppervlakte inclusief sportzaal van 590m2). Aansluitend volgt er een procedure voor overheidsopdrachten, waarvan de
organisatie uitbesteed wordt bij de Private Actor (RAC 4 NV).
Basisschool Sint-Joris
Eind 2018 stortte een muurgedeelte in van de omwalling van Brussel. Die muur grenst aan de speelplaats van de
kleuterschool van Basisschool Sint-Joris op de site Cellebroersstraat. Daardoor zijn de lopende renovatiewerken op
de site voor onbepaalde termijn opgeschort. Door de complexiteit van het dossier en de beperkte slagkracht van het
schoolbestuur werd een mandaatovereenkomst afgesloten tussen de vzw Basisschool Sint-Joris en de VGC. Alle taken van
het bouwheerschap in de lopende bouw- en renovatiedossiers van de Basisschool Sint-Joris, op de sites Cellebroersstraat
en Nieuwland, werden daarbij overgedragen aan de VGC. Er werd een uitgebreide nota opgemaakt over de te ondernemen
stappen op beide sites. Begin 2019 werden de eerste stabiliteitsgrondwerken uitgevoerd op de site Cellebroersstraat.
Aansluitend wordt het dossier voor de inrichtingswerken van de speelplaats en de lokalen voor het IBO voorbereid. Op de
site Nieuwland werden de lopende werken opgeschort in overleg met het bouwteam. Een onderzoek naar de stabiliteit in
functie van een bijkomende zolderverdieping, wordt momenteel voorbereid. Dat onderzoek past in de plannen voor een
totale renovatie van de Basisschool Sint-Joris.
›› Totale verbouwingskosten = circa 6.000.000 euro
Welzijnsinstellingen
Kinderdagverblijf De Hummeltjes
Eind 2017 werd de mandaatovereenkomst goedgekeurd, waarbij de VGC van de gemeente Evere het mandaat krijgt voor
de oprichting van een nieuw gebouw op campus Everheide, aan de P. Van Obberghenstraat 42 in Evere. Dit ter vervanging
van het bestaande gemeentelijke kinderdagverblijf De Hummeltjes aan de W. Van Perckstraat 113, dat eigendom is van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. In het nieuwe gebouw streeft de VGC naar een opvangcapaciteit van 54 kinderen.
Het gebouw moet minstens de huidige capaciteit (46 baby’s en peuters) waarborgen en het moet ook voldoen aan de
vergunningsvoorwaarden voor infrastructuur van Kind en Gezin. Aansluitend werd het bestek goedgekeurd voor de
aanstelling van een studiebureau voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf. Begin 2018 werd de ontwerpopdracht
gegund aan de bv VanthournoutImpuls(e) Architecten. Ondertussen werd de bouwaanvraag ingediend, het bestek voor de
aanneming der werken opgemaakt en gepubliceerd. Start van de werken wordt voorzien in september 2019.
›› Totale bouwkosten = circa 2.478.000 euro
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GC __

GC __

GC __

GC __

GC __

AH __
AH __
AH __
AH __
AH __
CP
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __
GC __

Gebruiker

BTC __ kantoren CLB
1082 - Sint-Agatha-Berchem
BTL __ loods
1082 - Sint-Agatha-Berchem
LEO __ Leopold II
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
MRQ __ Huis vh Nederlandstalig Onderwijs
1000 - Brussel
REN __ Renaissance
1000 - Brussel
BRO __ Bronks
1000 - Brussel
DAM __ Den Dam
1160 - Oudergem
ELH __ Elzenhof
1050 - Elsene
ESS __ Essegem
1090 - Jette
EVE __ Everna
1140 - Evere
KRI __ De Kriekelaar
1030 - Schaarbeek
KRO __ De Kroon
1082 - Sint-Agatha-Berchem
LIN __ De Linde
1130 - Haren
MAR __ De Markten
1000 - Brussel
PIF __ De Pianofabriek
1060 - Sint-Gillis
PLA __ De Platoo
1081 - Koekelberg
RIN __ De Rinck
1070 - Anderlecht
VAK __ De Vaartkapoen
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
HUY __ Het Huys
1180 - Ukkel
OPW __ Op-Weule
1200 - Sint-Lambrechts-Woluwe
NOE __ Ten Noey
1210 - Sint-Joost-ten-Node
WAB __ Wabo
1170 - Watermaal-Bosvoorde
KRK __ De Kattepoel
1030 - Schaarbeek
MBC __ Wijkhuis Chambery
1040 - Etterbeek
ZEY __ De Zeyp site
1083 - Ganshoren
ZEY __ De Zeyp + café
ZEY __ Lokaal Dienstencentrum
ZEY __ Bibliotheek
LEN __ Lendrik site
1120 - Neder-over-Heembeek
LEN __ GCNOH __ Nohva
LEN __ Lokaal Dienstencentrum
LEN __ Bibliotheek
KON __ Kontakt site
1150 - Sint-Pieters-Woluwe
KON __ Kontakt
KON __ Kontakt koetshuis
NEK __ Nekkersdal site
1020 - Laken
NEK __ Nekkersdal
NEK __ Nekkersdal sporthal
NEK __ Nekkersdal bibliotheek
NEK __ Nekkersdal IBO
MBZ __ De Maalbeek site
1040 - Etterbeek
MBZ __ De Maalbeek
MBZ __ De Maalbeek sporthal
WEG __ Ten Weyngaert site
1190 - Vorst
WEG __ Ten Weyngaert
WEG __ Ten Weyngaert sporthal
WEG __ Ten Weyngaert IBO (excl. buitenruimte in gebruik gegeven door Vlaanderen)

Ligging



administratie CLB
administratie VGC
Abrusco vzw
administratie VGC
administratie VGC
Bronks vzw
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeenschapscentrum
gemeentelijke basisschool
buurtwerk Chambery vzw
multifunctionele site
gemeenschapscentrum + café
lokaal dienstencentrum
bibliotheek
multifunctionele site
gemeenschapscentrum
lokaal dienstencentrum
bibliotheek
multifunctionele site
gemeenschapscentrum
Zoniënzorg vzw
multifunctionele site
gemeenschapscentrum
sportdienst
Stad Brussel
IBO
multifunctionele site
gemeenschapscentrum
sportdienst
multifunctionele site
gemeenschapscentrum
sportdienst
IBO

Statuut
huurder
✔

✔
✔

eigenaar
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

IO
IO
✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

eigenaarverhuurder
eigenaaringebruikgever
IW

mede-eigenaar

erfpachtgever
✔

✔
✔
✔

opstalrechtgever

erfpachtnemer

IO: In overdracht - IW: In wording

IW
✔

✔

concessiegever
✔
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3140 - Keerbergen
1840 - Londerzeel
3010 - Kessel-Lo
3384 - Tienen

OP
OP
OP
OP

CLB __ Haacht / Keerbergen
CLB __ Londerzeel
CLB __ Kessel-Lo
CLB __ Tienen

1080 - Sint-Jans-Molenbeek

1000 - Brussel

1030 - Schaarbeek

NWL __ Nieuwland gebouw C
NWL __ Nieuwland gebouw D
NWL __ Nieuwland gebouw D - Kinderdagverblijf
NWL __ Nieuwland gebouw X - Sportdienst
NWL __ Nieuwland gebouw X - Met-X
OI __ STM __ St-Michelsite

KBE __ Comeniussite gebouw E
KBE __ Comeniussite gebouw F
OI __ GAL __ Gallaitsite
GAL __ Gallaitsite basischool
GAL __ Gallaitsite tienerschool
GAL __ Gallaitsite secundaire school
GAL __ Gallaitsite jeugdcentrum
OI __ NWL __ Nieuwlandsite
NWL __ Nieuwland gebouw ABZ

ALL __ Alleman
1160 - Oudergem
FAB __ De Fabriek
1030 - Schaarbeek
CEW __ Centrum West
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
NEH __ Neerhof
1700 - Dilbeek
TNU __ Ten Nude (Aximax)
1000 - Brussel
VMJ __ Vereniging Marokkaanse Jongeren
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
BAM __ Bambino
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
GUI __ De Guitjes
1082 - Sint-Agatha-Berchem
HUM __ De Hummeltjes
1140 - Evere
ARI __ Arion
1080 - Sint-Jans-Molenbeek
CJK __ Centrum Het Jonge Kind
1083 - Ganshoren
KET __ De Ketjes
1000 - Brussel
LIJ __ ‘t Lijsternest
1170 - Watermaal-Bosvoorde
MAL __ Mallemuis (grenst aan GCWEG)
1190 - Vorst
STI __ Stijntje
1190 - Vorst
WIN __ Windekind
1090 - Jette
ZON __ Zonnebloem
1070 - Anderlecht
ECO __ Coovi campus
1070 - Anderlecht
ENP __ Coovi OV2 huis Neerpede
1070 - Anderlecht
ENP __ Coovi OV2 Neerpede buitenruimte kwekerij 1070 - Anderlecht
ENM __ Coovi Nellie Melba
1070 - Anderlecht
KAS __ Kasterlinden
1082 - Sint-Agatha-Berchem
KAS __ Kasterlinden internaat
KAS __ Kasterlinden secundair
KAS __ Kasterlinden basisschool
KAS __ Kasterlinden revalidatiecentrum
KAS __ Kasterlinden gebouw E + gemeenschappelijke delen met COCOF
OI __ KBE __ Comeniussite
1081 - Koekelberg
KBE __ Comeniussite gebouw C
KBE __ Comeniussite gebouw D

JC __
JC __
JC __
JC __
JC __
JC __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
KD __
OI __
OI __
OI __
OI __
OI __

jeugdcentrum
Art Basic for Children vzw
Dbroej vzw
kinderboerderij
Aximax
Dbroej vzw
Bambino vzw
Onze Guitjes vzw
gemeente Evere
Molenketjes vzw
Solidariteit voor het Gezin vzw
De Ketjes vzw
Het Lijsternest vzw
Kinderbegeleiding Vorst vzw
Kinderbegeleiding Vorst vzw
Windekind vzw
gemeente Anderlecht
onderwijssite
onderwijssite
onderwijssite
onderwijssite
multifunctionele site
internaat
secundaire school
basisschool
revalidatiecentrum
internaat 2
multifunctionele site
secundaire school
gemeenschapscentrum
sportdienst
bibliotheek & chiro
basisschool
kinderdagverblijf
multifunctionele site
basisschool
tienerschool
secundaire school
jeugdcentrum
multifunctionele site
Zaveldal
Het huis van het kind - Ket in Brussel vzw
Jeugd en Muziek Brussel vzw
DKO
Zaveldal
Zaveldal
Kinderdagverblijf Lutgaridsschool Elsene vzw
sportdienst
Met-X vzw
multifunctionele site
secundaire school GO!
secundaire school KATOBA
Centrum Leerlingenbegeleiding
Centrum Leerlingenbegeleiding
Centrum Leerlingenbegeleiding
Centrum Leerlingenbegeleiding
✔
✔
✔
✔

✔
✔
IO
✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
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IO
IO

✔
✔

✔
✔

IW
IW
IW
IW

✔
IW
IW

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

IO: In overdracht - IW: In wording

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
IW
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