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VOORWOORD

Brussel is een werkwoord
Brussel is een werkwoord
en dus gaat dit verslag
over dromen en doen, delen en douchen
leren en luisteren en leren luisteren
spelen en (er) meespelen
over verzamelen, ook mensen en punten
en verzamelpunten
isoleren en dekoloniseren
over tellen en vertellen, talen en vertalen.
van bewegen tot bewogen,
van vrouwen die bouwen tot mannen met plannen.
De tijd verglijdt, beter meer proberen weer
voor Brussel, voor u.
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

Meer Brusselaars, vooral uit aandachtsgroepen,
krijgen meer en betere kansen om het VGCvrijetijdsbeleid en -aanbod te beïnvloeden

TREFDAG ‘LET’S TAKE A BREA(TH)K!’

STADSACADEMIES

Sociaal-cultureel werkers uit de gemeenschapscentra en
het brede Brusselse werkveld kwamen op 28 februari naar
de eerste trefdag Sociaal-Cultureel Werk. Ook studenten
en docenten Sociaal-Cultureel Werk waren welkom. In
praktijkgerichte workshops en inspiratiesessies bogen ze zich
over uiteenlopende thema’s die belangrijk zijn voor het sociaalcultureel werk. Zo leerden ze van en met elkaar. Ondertussen
bereiden de dienst Sociaal-Cultureel Werk en de entiteit
Gemeenschapscentra samen met BRAL en Citizenne een tweede
editie voor.

Een stadsacademie is geen school of instituut, maar een plek
waar je kunt leren in informele ontmoetingsmomenten. Geen
leraren en docenten, wel wijkbewoners en organisaties uit de
wijk. Leren van en met je buren.
In Brussel startte Citizenne drie stadsacademies op. Twee
daarvan samen met een gemeenschapscentrum, Nekkersdal
en De Kriekelaar. In de twee gemeenschapscentra werkt de
stadsacademie nauw samen met de vrouwenwerking van het
huis. Zij bepalen de thema’s. Citizenne zoekt dan samen met
hen een goede vertaling van die thema’s. Interessante sprekers,
organisaties, documentaires of terugspeeltheater, het kan
allemaal om een thema uit te diepen. De vrouwen krijgen
boeiende theorieën voorgeschoteld en vertellen uit eigen
ervaring. Zo verruimen ze hun denkbeelden.
In De Kriekelaar werkte de vrouwenwerking rond
genderstereotypen, een thema dat naar boven kwam uit veel
gesprekken met de vrouwen. Moeders die er rotsvast van
overtuigd waren dat ze hun zonen en dochters op dezelfde
manier opvoeden. Genderstereotypen bleken nog hard
ingebakken te zijn.
In 2020 wil Citizenne stadsacademies opzetten in andere
gemeenschapscentra.
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PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN
Het meerjarenplan van Cultuur, Jeugd en Sport pleit sterk voor
de bevordering van participatie van kinderen en jongeren aan
het beleid: kinderen en jongeren moeten duurzaam, open en
actief kunnen praten met de overheid. Ze krijgen een prioritaire
plaats in alle inspanningen van het CJS-beleid om Brusselaars
al heel jong zoveel mogelijk kansen te geven op ontplooiing en
ontwikkeling en om ze daarin te ondersteunen.
Zo speelt het jeugdwerk als bevoorrechte partner succesvol
in op het respect voor de autonomie en de zelfbepaling van
jongeren.
Tegelijk is het engagement van jongeren in hun eigen
initiatieven een heel concrete toepassing van medeeigenaarschap. De kritische reflexen van de jeugd houden het
beleid alert, levendig en krachtig.
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In 2019 versterkte de jeugddienst samen met de VGC-jeugdraad
de participatie van kinderen en jongeren aan het beleid:
•
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen er bijna
600.000 kinderen en jongeren die nog geen 30 jaar zijn.
Op 14 februari organiseerden de VGC-jeugddienst en
Bataljong een congresavond voor Brusselse schepenen
van Jeugd en jeugdambtenaren. Prikkelende sessies over
breed jeugdbeleid, participatievormen en de regie van het
vrijetijdsaanbod inspireerden de deelnemers.
•
Op de VGC-jeugdraad XL van 29 april gingen de leden van
de jeugdraad in dialoog met jonge politici, onder andere
in speeddates. Ze wisselden van gedachten over thema’s
die jongeren belangrijk vinden.
•
In aanloop naar de gewestverkiezingen van 26 mei herlanceerde de VGC-jeugdraad de website 1000opinions.be.
Die informeerde jongeren die voor het eerst gingen
stemmen, over de verkiezingen en de partijstandpunten.
Jongeren konden zo ook acties ontdekken die hen in
contact brachten met politieke partijen en kandidaten.
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SPORTVERENIGINGEN: CLUBBEZOEKEN OM NODEN
EN VRAGEN TE CAPTEREN
In Brussel kan een heel divers publiek terecht bij veel
sportverenigingen. De sportdienst van de VGC vindt het
belangrijk dicht bij alle erkende sportverenigingen te staan.
Om de ondersteuning beter af te stemmen op de vragen,
noden, wensen of zorgen van elke club, volgt de sportdienst
een uitvoeringsplan van clubbezoeken. In 2019 kregen de
verenigingen met een jeugdafdeling voorrang, omdat het beleid
focust op jeugdsport.
De vele ontmoetingen vervolledigen het clubdossier van elke
sportvereniging, zodat het een handig instrument wordt om
maatwerk te leveren.

OPEN SPORTRAAD
Innovatie in de sport is de laatste jaren een heet hangijzer.
Het Vlaams agentschap Sport Vlaanderen organiseerde in 2019
zijn derde innovatiecongres. Ook in Brussel kijken we naar
de toekomst van sport en bezinnen we ons over innovatie
in al haar gelaagdheid. De sportraad en de sportdienst
organiseerden daarom een open sportraad op 15 oktober in
Cinema Palace. Daar kwamen zestig mensen op af. De avond
startte met een uiteenzetting over ‘Future Trends’ in 2020
door Griet Cappelle van TomorrowLab/Living Tomorrow.
Daarna discussieerde de groep over innovatie en technologie in
sportbegeleiding, de impact ervan in sportverenigingen, op de
sportinfrastructuur en op e-sport. Er werd pittig gediscussieerd,
wat resulteerde in concrete ideeën.
De vraag is niet langer óf innovatie en diverse technologieën
een impact zullen hebben op sport en de Brusselaars, maar wel
hoe we daarmee omgaan. Wordt vervolgd.
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KUNSTEN-INSPRAAKMOMENT
Op 4 december hield de VGC een inspraakmoment om een
bijdrage te formuleren aan de strategische visienota voor
kunsten van de nieuwe Vlaamse minister voor Cultuur. Door
de sector aan het woord te laten, wil de VGC een zo relevant
mogelijke bijdrage leveren. In FFORMATT en Architecture
Workroom Brussels, in het oude gebouw van Actiris, gaven zo’n
zestig deelnemers input voor zeven prioritaire thema’s over de
Nederlandstalige kunst- en cultuursector in Brussel.
De bijdrage van de VGC en haar actoren aan de Vlaamse
visienota voor kunsten wordt gepubliceerd na goedkeuring
door het College.

Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een
transversale aanpak en innovatieve, participatieve
methodes
“IT’S ALL ABOUT RELATIONSHIPS”
Eind september vertrok Sandrine Cornette van de VGCjeugddienst met Bataljong op studiebezoek naar Leeds. Vier
dagen ging ze op ontdekkingstocht in de kindvriendelijke stad.
Sandrine leerde tijdens de uitwisseling dat je op alle vlakken
kunt streven naar kindvriendelijkheid zonder dat je per se
bezig moet zijn met kinderen en jongeren.
Het kindvriendelijke verhaal in Leeds startte in 2012 met een
bezoek van Koningin Elisabeth. Zij lanceerde ‘Child Friendly
Leeds’: een actief netwerk van ambassadeurs die zich inzetten
om van Leeds de beste stad te maken voor kinderen en
jongeren.
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Vind jij Leeds een kindvriendelijke stad?
Sandrine Cornette: Leeds doet veel voor de kinderen
en jongeren die er wonen. Zowel in de praktijk als
beleidsmatig streeft de stad ernaar om samen met
een netwerk van ambassadeurs van Leeds de beste
stad te maken voor kinderen en jongeren. Leeds
doet dat door zelf activiteiten te organiseren, door
een herstelgerichte aanpak aan te moedigen, door
kinderen en jongeren kanalen te geven waar ze hun
mening kunnen uiten en nog zoveel meer.
Toch heb je als je rondloopt in Leeds, niet het gevoel
dat het een heel kindvriendelijke stad is. Er is zeker
nog groeimarge, bijvoorbeeld in de infrastructuur of
het speelweefsel.
Wat is je het meest bijgebleven van je studiebezoek?
Wat me opviel in Leeds, is de alomtegenwoordigheid
van het merk ‘Child Friendly Leeds’. Het project heeft
een uitgesproken missie en visie en communiceert
daar ook duidelijk over. De stad pakt echt uit met het
‘Child Friendly’-concept. Dat is heel anders dan hoe
wij dat in Vlaanderen of Brussel aanpakken. Wij zijn
minder geneigd om onszelf op die manier te verkopen.
Terwijl het toch voordelen met zich meebrengt. De
eenvoudige en concrete communicatie over de missie
en de visie zorgt dat het voor partners duidelijk is
waar de stad naartoe wil. Zo is het gemakkelijk om
partners bij het initiatief te betrekken. Het merk in de
markt zetten, creëert een aanzuigeffect bij partners.
Je moet wel zot zijn om als organisatie of bedrijf in
Leeds niet aan te sluiten bij ‘Child Friendly Leeds’. Zo
pakt het White Rose Shopping Center echt uit met zijn
ambassadeurschap.

Je was ook op bezoek bij de Manor Wood Primary
School?
Ja, we praatten daar met kinderen. Manor Wood
geeft kinderen sinds 2010 meer verantwoordelijkheid
en beslissingsrecht. De school kiest ervoor om met
de kinderen aan de slag te gaan en behandelt ze als
volwaardige partner. Als kinderen een idee hebben
of een probleem aankaarten, pakken leerlingen en
leerkrachten dat samen aan. De kinderen merken zelf
ook dat de stad zich inzet voor kindvriendelijkheid.
Ze voelen dat hun stem telt. En daar ligt het
cultuurverschil. In België onderschatten wij vaak
kinderen en jongeren. We moeten meer doen met
kinderen en minder voor kinderen.
Wat is je favoriete plek in Leeds?
Manor Wood, ja. Door hun aanpak.
En nam je uit Leeds een favoriete quote mee?
Ja. “It’s all about relationships”: het was een van
dé quotes die ik het vaakst hoorde en die ik
graag meeneem naar Brussel. De rol van relaties
en netwerken om aan de slag te gaan met
kindvriendelijkheid. Inzetten op partnerschappen en
relaties, zowel met kinderen als met organisaties, en
werken aan een stadsgerichte aanpak waarin kinderen
centraal staan.
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Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire
samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden,
aangemoedigd of gecreëerd
VERBINDEN EN TALENTONTWIKKELING
Première La Rose Blanche: een participatief en
verbindend erfgoedproject
La Rose Blanche is de naam van het ‘laatste’ Griekse café in
Sint-Jans-Molenbeek. De broers Karassavidis die het uitbaten,
hebben Griekse wortels, maar de familie komt oorspronkelijk
van rond de Zwarte Zee in Turkije. De naam van het café is
tegelijk de titel van het participatieve erfgoedproject dat het
verhaal brengt van hun familiegeschiedenis en de belevenissen
van de cafébezoekers. Zo krijgen we een ander zicht op SintJans-Molenbeek.
Het erfgoedproject liep over enkele jaren en nam verschillende
initiatieven. Basis voor het project was een ontmoeting tussen
initiatiefnemer Kris Kaerts en de sympathieke Griekse caféuitbaters. Later kreeg Kris versterking van Poli Roumeliotis.

Dat leidde tot twee tentoonstellingen, diverse Amicales,
optredens met rebetikomuziek, karagkiozis (figurentheater), een
flashmob en vooral een hechte gemeenschap. Eind 2019 werd
alles gebundeld in een documentaire en een drietalig boek.
De documentaire brengt het traject in beeld. Het boek graaft
dieper naar de geschiedenis achter dit kruispunt van erfgoed,
migratie en Brussel.

Samenwerken met Odisee en Erasmushogeschool
Brussel
De evaluatiecyclus van het regionale sociaal-culturele werk
werd sterk vereenvoudigd. Schriftelijke werkingsverslagen
zijn vervangen door een jaarlijks gesprek en een visitatie
door externe deskundigen en de VGC in de loop van de
beleidsplanperiode.
Om die visitatie voor te bereiden, maakt de VGC een
situatieschets van de organisatie. De VGC kreeg daarbij
hulp van studenten Sociaal-Cultureel Werk van Odisee en
Erasmushogeschool Brussel. Een zestal studentengroepen
maakten indrukkenverslagen van de lokale werking van de 22
regionale verenigingen. De opdracht: nagaan hoe de regionale
verenigingen hun beleidsplannen omzetten in de praktijk. En
hoe de missie en visie uit het beleidsplan leeft en gestalte
krijgt in de lokale werking. Daarvoor bezocht elke groep
minstens twee activiteiten van lokale afdelingen en ondervroeg
ze zowel de leden-vrijwilligers als de deelnemers. Een kort
verslag verzamelde hun indrukken, waarna de studenten
het toelichtten aan de administratie. Daarna kregen de
verenigingen en de visitatoren de indrukkenverslagen.
Zowel de docenten, studenten als de VGC evalueerden de
samenwerking positief. De studenten leerden actief de praktijk
van lokaal sociaal-cultureel werk in de stad kennen. En de
administratie kreeg een uniek zicht op lokaal sociaal-cultureel
werk door de ogen van jonge twintigers.
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KUNSTOPDRACHT IN PARTICIPATIE
In 2019 lag het accent op twee locaties: de gemeenschapscentra
De Rinck en Elzenhof.
Gemeenschapscentrum De Rinck huldigde op 23 maart twee
kunstingrepen in: ‘I see so much it hurts my eyes’ van Lotte Van
den Audenaeren en ‘Untitled (fluorescent yellow 0-100%)’ van
Pieter Vermeersch. De twee werken zijn in de lange centrale
gang te zien en zo in de ruimte ingepast dat er een dialoog
ontstaat. Je kunt het ene niet zien zonder je blik ook naar
het andere kunstwerk te laten glijden. De twee kunstenaars
hebben dan ook samen de opdracht besproken. Ze zochten
naar ideeën die in combinatie met elkaar een totale esthetische
meerwaarde opleveren.
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Artistiek adviseur Luk Lambrecht: “De twee kunstenaars
creëren een sterke ruimtelijke invulling en benaderen dezelfde
elementen licht en kleur op een andere manier. De dialoog
tussen de twee kunstenaars levert een sterke ruimtelijke
beleving en een artistieke meerwaarde op. Het samengaan van
de ruimtelijke kwaliteiten van het werk van Pieter Vermeersch
met de talige en via ‘lichtende’ materialen poëtische beeldtaal
van Lotte levert voor het nieuwe gebouw een ongeziene
esthetische meerwaarde op.” Voor elk kunstwerk maakt De
Rinck nu een conserveringsdoos met alle informatie over goed
behoud en beheer van de werken.
In gemeenschapscentrum Elzenhof werd op 30 maart tijdens
een tuinfeest de eerste steen gelegd voor de renovatie van
het gebouw. Een ideaal eerste publieksmoment voor het
kunstproject. Kunstenares Edurne Rubio maakte symbolisch
een eerste ‘TIJD GAT’. De selectiecommissie selecteerde het
artistieke concept ‘TIJD GATEN’ met deze motivatie: “Het
concept maakt nieuwsgierig, intrigeert en daagt uit. ‘TIJD
GATEN’ zal niet in één blik te vatten zijn. Het maakt verleden
en heden zichtbaar als een soort levend archief of getuige.”
Het kunstproject lanceert alvast de samenwerking van het
gemeenschapscentrum met de kunstenwerkplaats op de zolder.
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PLANNINGSTRAJECT GEMEENTELIJKE
CULTUURBELEIDSPLANNEN
Om de zes jaar schrijft elke Brusselse gemeente een nieuw
cultuurbeleidsplan. De gemeente schrijft dat samen met
de gemeentelijke Nederlandstalige bibliotheek en het
gemeenschapscentrum. Vaak zijn er meer partners: de
brede school, het deeltijds kunstonderwijs, het lokaal
dienstencentrum. 2019 was zo’n planningsjaar. De partners
kwamen samen, bekeken wat er in hun gemeente veranderde,
overlegden met culturele partners en burgers over wat er
nodig is en schreven een nieuw plan.
De VGC ondersteunde ze met drie studiedagen met inspiratie en werksessies voor alle geïnteresseerden: schepenen,
medewerkers van de cultuurdiensten, de gemeenschapscentra,
de bibliotheken en alle belanghebbenden. Brede maatschappelijke thema’s kwamen aan bod, zoals de verdere
ontwikkeling van het Brussels Gewest, de duurzame
ontwikkelingsdoelen en superdiversiteit. En praktische dingen
zoals hoe impactplannen schrijven of hoe ontmoetingen
organiseren met onbekenden. Ze schakelde de expertise in
van de cel Diversiteit, externe expertise van Demos, Kwadraet,
Perspective Brussels, het Minderhedenforum en het Agentschap
voor Inburgering en Integratie.
Hoe maak je nu de omslag van nieuwe inzichten naar een
beleidsplan? Na de studiedagen konden alle organisaties
meedoen aan schrijfsessies voor hun nieuwe plan. Daarna
volgden feedbackgesprekken over het cultuurbeleidsplan in
de dop: een kritische doorlichting van het plan door VGCambtenaren.
Elk onderdeel van het traject was vrijblijvend. Alle bibliotheken,
alle gemeenschapscentra en achttien gemeenten deden mee,
net als veel lokale partners uit de welzijns- en onderwijssector.
De nieuwe beleidsplannen starten in 2020 en lopen tot eind
2025.
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Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om deel te
nemen aan het brede vrijetijdsaanbod in de stad
VROUWENLENTE: SPEAK UP!
Het festival Vrouwenlente zette vrouwen een hele maand in de
kijker. Op vijf boeiende actiedagen in maart konden vrouwen
ervaringen delen en zich laten inspireren in Koekelberg,
Anderlecht, Evere, Sint-Gillis en Neder-Over-Heembeek. De derde
editie kreeg als thema ‘Speak Up!’ en moedigde vrouwen aan
om gevoelige thema’s op een veilige manier op tafel te leggen.
Genderongelijkheid en andere structurele ongelijkheden zoals
homofobie, islamofobie en racisme werden aan de kaak gesteld.
De meertalige socioculturele activiteiten zoals workshops
en debatten spraken een superdiverse doelgroep aan. Door
de laagdrempelige aanpak en de gemoedelijke sfeer voelden
deelnemers een fijne, veilige omgeving om zonder schroom
ervaringen uit te wisselen.
Om het festival voor te bereiden, ondervroegen Citizenne
en Ella 150 vrouwen over hun dromen, wensen en eisen. Op
het slotevenement verwerkte slampoëet Lisette Ma Neza
de antwoorden in een krachtig ‘statement’. Ze staan ook
gebundeld in een handvest voor Brusselse politici. Want
Vrouwenlente streeft naar solidair feminisme dat rekening
houdt met alle stemmen in de maatschappij.
In deze derde editie groeide het partnerschap naar tien
gemeenschapscentra en meer dan twintig Brusselse
organisaties.

VROUWENLENTE 2019

32

activiteiten

26

organisaties
15

850

deelnemers

VRAAGGERICHT SPORTAANBOD MET LOKALE
PARTNERS
De VGC-sportdienst werkte samen met lokale partners om
het sportaanbod beter te laten aansluiten op lokale vragen
en behoeften. Blikvangers zijn een nieuw sportaanbod voor
kleuters in gemeenschapscentrum Het Huys, lessen kickboks
samen met Brede School Hartje Anderlecht en naschoolse
sportlessen bij het initiatief voor buitenschoolse opvang De
Buiteling.
In BIS Foyer startte een cricketwerking, dankzij interesse bij
de Pakistaanse gemeenschap. Er kwamen ook handballessen
voor de Romagemeenschap, gegeven door een toptrainster van
de sportdienst. Samen met de socio-sportieve organisatie Les
Gazelles de Bruxelles startte er een loopgroep voor mensen
met een psychische en verstandelijke beperking. En in Fedasil
vond Les Gazelles de Bruxelles een partner om een loopaanbod
voor vluchtelingen te organiseren.
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Verder ging er veel aandacht naar vraaggerichte toeleiding
van kansengroepen naar sportinitiatieven. De doelgroep
stelde tachtig concrete vragen. Daarvan kwam de helft binnen
via de sportdagen en permanenties voor nieuwkomers, een
kwart via sociale toeleiders zoals Hobo en Meeting en een
kwart rechtstreeks. Op 30 schoolpoortmomenten en 35
promotiestands leidde de sportdienst heel wat Brusselaars naar
een lokaal sportaanbod.

CULTUREEL JONGERENFESTIVAL GRAINES DE
BAZAAR
Begin mei bood Graines de Bazaar, een tweetalig festival
voor en door jongeren, een spreekbuis aan jongeren en
kansen om hun talenten in de kijker te zetten. Er waren
workshops en panelgesprekken over crowdfunding, artistieke
talentontwikkeling en de zoektocht naar middelen om
jeugdprojecten te realiseren. Jongeren toonden hun talent op
het podium, in onder andere dancebattles en ‘open mic’-sessies.
Het jongerenfonds À Fonds werkte voor het festival samen met
Growfunding, Toestand en Lasso.
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1 STAD 19 BOEKEN, ZOMERS LEESPLEZIER
‘1 stad 19 boeken’ is de zomerse leesbevorderingscampagne
waarin de diversiteit van lezers in Brussel centraal
staat en Brussel als leesstad in de kijker staat. De VGCdienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB), het
bibliothekennetwerk en Muntpunt werken hiervoor nauw
samen.
Voor de tweede editie schakelden ze negentien leesambassadeurs in, die opvielen door hun diversiteit in talen en
culturen. De leesambassadeurs tipten een actueel boek uit hun
eigen taal of culturele achtergrond. Enkele bibliotheken kozen
leesambassadeurs uit een taalgemeenschap waarvan ze ook
boekencollecties in huis hebben. Zo kon de leesambassadeur
uit die gemeenschap mee promotie maken voor die boekencollectie.
In 2019 lag de focus op samenwerken en ontmoeten
rond boeken. Zo werkten de initiatiefnemers samen met
LangZullenWeLezen en BRUZZ. De aanpak werkt zo goed dat
die een vervolg krijgt in de campagne van 2020, met nog meer
samenwerking met BRUZZ en andere literaire actoren zoals
Passa Porta.
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DE BRUSSELSE VOORLEESWEEK:
BRUSSELS READS ALOUD
Voor Brussels Reads Aloud van 16 tot 24 november
organiseerden de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken en
Foyer naar goede gewoonte meertalige voorleesuurtjes.
Voor deze editie richtten de Brusselse bibliotheken de
schijnwerpers op de Brusselse auteur en illustrator Marjolein
Pottie. Haar Brusselse prentenboek ‘Tram BXL’ stond centraal.
Er waren niet alleen de voorleesmomenten van Potties boeken,
maar ook workshops met Pottie in de bibliotheken, knutselen kleuractiviteiten, boekentafels in alle bibliotheken én een
cadeauboek voor de allerkleinsten.
Als kers op de taart reed op zaterdag 16 november een heuse
voorleestram in Schaarbeek, een samenwerking met de MIVB.
Reizigers reden gratis mee. Je kon op de voorleestram genieten
van verhalen in verschillende talen. Marjolein Pottie las voor én
gekke conducteur Dries knipte de kaartjes. Niet te verwonderen
dat de voorleestram én de Brussels Reads Aloud-campagne fel
in de smaak vielen bij jong en oud.
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PASPARTOE GROEIT GESTAAG
Paspartoe breidt zijn aanbieders en aanbod geleidelijk aan
verder uit. Zo kwamen er drie nieuwe samenwerkingen bij
in het jeugd- en sportwerk: Gluon (platform voor kunst,
wetenschap en technologie), Molenbeek Rebels Basketball en
Urban Center, een deelwerking van productiehuis MetX.
Met een Paspartoe kun je nu bij 59 Brusselse vrijetijdsaanbieders punten sparen, voordelen omruilen en het kansentarief krijgen. De voordelenpas kun je ook meer en meer
gebruiken bij sportaanbieders. Daardoor krijgen veel meer
Brusselaars de kans om voor een voordelig tarief te sporten.
Gerichte promotie via de communicatiekanalen van de VGCsportdienst en toeleiding via sociale organisaties spelen een
belangrijke rol. Ook de sportclubs lopen warm voor de solidaire
waarden van Paspartoe.

Brussel Beweegt

Brusselse ouderen vinden beter een gevarieerd en
participatief vrijetijdsaanbod op hun maat

5
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Brusselaars met een beperking vinden beter een
gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun
maat
KINDERWERKING MIKS VAN D’BROEJ WERKT AAN
INCLUSIE VOOR KINDEREN MET EEN BEPERKING

SPORTACTIVITEITEN VOOR PERSONEN MET EEN
BEPERKING

‘HandiKNAP!’ is een werkvorm van Groep Intro waarmee
organisaties spelenderwijs hun werking toegankelijker kunnen
maken voor kinderen en jongeren met een beperking. Het is
een beleefactiviteit die kinderen en animatoren laat ervaren
hoe het is om te leven met een beperking. Vrijwilligers met een
fysieke of mentale beperking staken het spel mee in elkaar,
en begeleiden organisaties. Zo werd het ook gespeeld bij de
kinderwerking Miks van D’Broej als onderdeel van de cursus
‘animator in het jeugdwerk’. Jonge animatoren in spe worden
zo aangemoedigd om hun activiteiten toegankelijker te maken.

Omdat inclusie niet voor iedereen haalbaar is, blijft de VGCsportdienst inzetten op sportactiviteiten aangepast voor
mensen met een beperking.
Zo startte in het najaar een tweede lessenreeks G-Multimove
op de campus Spoor West in Anderlecht. Op vraag van
welzijnsorganisaties startte een atletiek- en loopinitiatief
samen met Les Gazelles de Bruxelles. Het doel is op termijn
door te groeien naar een duurzaam aanbod op maat van de
doelgroep. En sportclubs en organisaties met een sportief
aanbod, exclusief voor mensen met een beperking, kunnen
rekenen op de steun van de sportdienst.

IEDEREEN MEE
Bouwen aan een inclusieve samenleving is een opdracht voor
iedereen. Voor de VGC-sportdienst een extra motivatie om in
2019 in te zetten op inclusie.
Een interne werkgroep maakte een kader op met voorwaarden
om inclusief te kunnen werken en een uitgetekend
stappenplan. Er werden ook duidelijke aandachtspunten
rond de communicatie over inclusie en verschillende ondersteuningsvormen voor de lesgevers in uitgewerkt. In 2019
kreeg vzw De Lork een subsidie om mee te werken aan dat
inclusieverhaal.
Om de inclusiegedachte bij de collega’s verder te verstevigen,
gaf De Lork een inclusieworkshop. Die ontwikkelde mee een
juiste mentaliteit om inclusief te werken.
De Lork ondersteunde de sportdienst ook om de sportlessenreeksen en sportkampen in de tweede jaarhelft inclusief te
maken. Daarvoor begeleidde ze de lesgevers en organiseerde
het team extra trajectbegeleidingen voor kinderen met een
ondersteuningsnood.
Dankzij de verhoogde aandacht voor inclusie bereikte het
reguliere VGC-sportaanbod meer mensen met een extra
ondersteuningsnood.
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SENSIBILISERINGSACTIES G-SPORT
Zowel de sportacademies als de sportkampen hebben
aandacht voor G-sport. De sportdienst organiseert bewust
het G-sportkamp op dezelfde locatie en hetzelfde tijdstip
als het reguliere kamp. Op Stadskriebels stonden er initiaties
zitvolleybal en blindenvoetbal op het programma en op de
personeelssportdag konden de medewerkers kennismaken met
rolstoelbasket.
In de sensibiliseringsacties past ook het initiatief om cliënten
van De Lork (begeleid werken) als vrijwilliger in te schakelen op
sportevenementen en sportkampen. De sportdienst blikt daar
tevreden op terug.

5
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van de VGC

7

doelgroepspecifieke
sportdagen i.s.m.
partners
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Meer mensen, groepen en gemeenschappen
participeren intensiever aan cultureel erfgoed

GEEN ERFGOEDBANK ZONDER HAAR VRIJWILLIGERS
De Erfgoedbank staat of valt met haar vrijwilligers en lokale
coördinatoren. De Erfgoedcel Brussel legt die mensen dus
graag in de watten, onder andere met begeleiding en vorming.
Hoe bouw je bijvoorbeeld een pop-uptentoonstelling? De
vrijwilligers en lokale coördinatoren kregen een vorming
om ermee te leren werken met hulp van conservator Els
Veraverbeke van het Gentse Huis Van Alijn. Met resultaat: in
Oudergem werkten de erfgoedbankvrijwilligers actief mee aan
de tentoonstelling ‘Mobiliteit in Oudergem door de jaren heen’
in gemeenschapscentrum Den Dam.
De Erfgoedcel gaat ook graag in op vragen om de Erfgoedbank
voor te stellen, zoals aan OKRA Koekelberg-Molenbeek.
Gezelligheid troef en een enthousiast publiek op 25 september
in gemeenschapscentrum De Platoo. Senioren herkenden de
straten, gebouwen en mensen op de oude foto’s die samen met
de vrijwilligers en de lokale coördinator van de Erfgoedbank
Ganshoren verzameld werden. En gemeenschapscentrum OpWeule toonde hun Erfgoedbank Sint-Lambrechts-Woluwe aan
een geïnteresseerd publiek.

CIJFERS ERFGOEDBANK
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Kinderen en jongeren
krijgen met respect
voor hun eigenheid
en autonomie meer
toegang tot gevarieerde
vrijetijdsbesteding
‘PIMP YOUR SCHOOL’: JEUGDCENTRUM AXIMAX
NEEMT BUURTSCHOLEN ONDER HANDEN
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Een groep Aximaxers ging eind augustus bij enkele
buurtscholen muren ‘pimpen’ met graffiti. Ze kregen carte
blanche bij basisscholen Carolus Magnus, Sint-Joost-aan-Zee
en Ten Nude. Twaalf kinderen versierden onder begeleiding
van graffitikunstenaars van ‘Spray & Play’ de muren van de
speelplaatsen met mooie kunstwerken zodat het nieuwe
schooljaar in stijl kon beginnen. De kinderen, zonder enige
ervaring met graffiti, leerden in een week zelfstandig de
spuitbus te hanteren en ‘sprayden’ hun eigen creaties. De VRT
en BRUZZ maakten elk een reportage en zagen dat het goed
was.

SPORTIEF VAKANTIEAANBOD
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Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een
aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen

NIEUWE PASPARTOE-PASHOUDERS EN
LEEFTIJDSVERDELING VAN INDIVIDUELE
PASHOUDERS
Paspartoe verwelkomt elk jaar meer nieuwe pashouders. Eind
2019 stond de teller op 19.490. De grootste groep pashouders
(68%) zijn mensen in armoede (MIA). Zij krijgen naast het
spaar- en voordelenprogramma ook directe kortingen bij de
aanbieders.
Qua leeftijd is de grootste groep kinderen van 3 tot 12 jaar.
Het gaat vooral over kinderen in armoede.

De tweede grootste groep zijn jonge veertigers, gevolgd door
jonge dertigers. Ook hier gaat het vooral om mensen in
armoede. Veel jonge gezinnen in armoede vinden dus hun weg
naar het Brusselse vrijetijdsaanbod via Paspartoe.
Verder bereikt Paspartoe ook een grote groep ouderen:
ongeveer de helft mensen in armoede. Ouderen benutten de
pas maximaal als spaar- en voordelenkaart en kopen ook de
meeste tickets voor een kansentarief.
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INDIVIDUELE PASHOUDERS PER JAAR
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GROEPSPASSEN
MIA
NON-MIA

91

(20%)

359

(80%)
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UPDATE KORTINGSGIDS VOOR SPORT
In de kortingsgids voor sport bundelt de VGC-sportdienst alle
mogelijke kortingen en tussenkomsten voor sportactiviteiten in
Brussel. In 2019 verscheen er een geactualiseerde tweede versie.
Enkele ingrepen aan de structuur én een nieuw beeld maken
de kortingsgids gebruiksvriendelijk voor iedereen.
Er was ook extra aandacht voor de verspreiding van de
vernieuwde publicatie, zodat alle professionele organisaties uit
het Nederlandstalige werkveld de gids leren kennen om zoveel
mogelijk Brusselaars sportinformatie op maat te bieden.

BRUSSEL HELPT: SCHUIF MEE AAN TAFEL VOOR
DOUCHEFLUX
Elk jaar organiseert BRUZZ ‘Brussel Helpt’, een grootse
fondsenwerving voor een goed doel dat iets doet aan
grootstedelijke problemen. De actie sensibiliseert en
werkt gemeenschapsvormend. Brussel Helpt koos in 2019
DoucheFLUX na een uitgebreide rondvraag bij alle partners van
BRUZZ en in overleg met de Brusselse gemeenschapscentra.
DoucheFLUX biedt de meest hulpbehoevenden diensten en
activiteiten aan die energie, zelfvertrouwen en waardigheid
geven. Zo probeert het kwetsbare mensen te ondersteunen om
te integreren in de samenleving.

SPORTCHEQUES IN KOEKELBERG EN EVERE
Te veel Brusselaars stuiten op een financiële drempel om
mee te doen met sportactiviteiten. Om die drempel te
verlagen, bieden heel wat Brusselse gemeenten hun inwoners
sportcheques aan. Meestal komt alleen het sportaanbod van de
gemeente zelf in aanmerking, of dat van een door de gemeente
erkende sportclub. Om ook sportcheques te gebruiken voor
het sportaanbod van de VGC, moest dat sportaanbod erkend
worden. Schaarbeek erkende in 2018 als eerste gemeente
het sportaanbod van de VGC-sportdienst. In 2019 volgden
Koekelberg en Evere. De sportdienst overlegt met andere
gemeenten en mikt op verdere uitbreiding.

VERANKERING VAN HET PROJECT ‘VINDEN EN
VERBINDEN’
Van februari 2017 tot december 2018 liep bij de VGCsportdienst het project ‘Vinden en Verbinden’. Daarmee sloeg
de sportdienst een structurele brug tussen het sportaanbod
en verenigingen die mensen in kansarmoede bereiken. In
2019 verankerde de sportdienst deze acties en accenten in de
reguliere werking:
•
De rol van aanspreekpunt armoede voor intermediairen
werd opgenomen in het takenpakket van een medewerker.
•
De sportdienst blijft infosessies geven op de sportdagen
voor nieuwkomers.
•
De kortingsgids voor sport kreeg een nieuw jasje.
En bij de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport startte er
een nieuwe stagiair, een ervaringsdeskundige in armoede en
sociale uitsluiting met wie de sportdienst samenwerkt.

Op 30 november kon je op wel 65 plaatsen in Brussel spaghetti
gaan eten voor dat goede doel. Heel wat gemeenschapscentra
en Jeugdcentrum Aximax deden mee met de Grootste
Spaghettislag ter Wereld. In hetzelfde kader kon je in twee
gemeenschapscentra een fototentoonstelling bekijken over
dak- en thuisloosheid, en de medewerkers van de algemene
directie Cultuur, Jeugd en Sport konden de documentaire van
DoucheFLUX bekijken in de lunchpauze. De BRUZZ-actie leverde
in totaal 50.000 euro op.
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Mensen, groepen en verenigingen van diverse etnischculturele afkomst worden beter ondersteund in hun
jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten
FESTIVAL BEWOGEN: UIT DE GEKENDE HOKJES
BREKEN
Ontmoetingen stimuleren via kunst en cultuur. Brusselaars
in contact brengen met vluchtelingen, asielzoekers en
nieuwkomers. In februari organiseerden vrijwilligers, de
gemeenschapscentra en tientallen Brusselse partners het
festival Bewogen. Meer dan veertig activiteiten stonden op het
programma in heel Brussel. Het slotfeest, Bal Bougé, kleurde de
Beursschouwburg divers.
Via nieuwe partners en intermediaire organisaties bereikte
Bewogen nieuwe doelgroepen. Het festival liet ook nieuwe
stemmen horen. Zoals Zam Zadeh, de Iraanse kunstenares die
grafisch het verhaal vertelde van de ‘Homesick Vegetables’. Of
de muziekgroepen op Bal Bougé en de jongeren uit Fedasil die
een dansvoorstelling brachten.
28

Bewogen was een zoektocht naar de ander, naar elkaar en
naar nieuwe manieren van samenwerken zonder hokjesdenken.
Zo vormden de partners zich rond het thema en sloten er
nieuwe organisaties aan uit het hele gewest. Een succesvolle
eerste editie roept om een herhaling in februari 2020, met nog
scherpere doelen.

TWEE (T)HUIZEN, ÉÉN GIDS - BELVUE EN FMDO
LEIDEN GIDSEN OP MET DIVERSE ACHTERGROND
BELvue is zowel het museum van België en zijn geschiedenis als
een centrum voor de democratie. Een thematische aanpak en
een interactieve opstelling zijn de sleutels voor de bezoeker om
meer inzicht te krijgen in België en onze samenleving.
In het project ‘Twee (t)huizen, één gids’ gaat het museum nog
een stap verder. Het is een initiatief van de FMDO, de Federatie
van sociaal-culturele verenigingen van mensen met een
migratieachtergrond. Zes Brusselaars met een diverse culturele
en taalachtergrond volgden een opleiding tot gids in BELvue.
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Elke gids vertelt vanuit zijn of haar persoonlijke levensverhaal
over maatschappelijke thema’s die in het museum aan bod
komen: democratie, welvaart, solidariteit, pluralisme, migratie,
taal en Europa.
Zo komt het dat je nu met Minoo (Iran), Leila (Georgië), Saad
(Syrië), Ikram (België), Aïssatou (Guinée) of Zouheir (Algerije)
op stap kunt gaan in het BELvue museum, informeel en
ontspannend. En tegelijk krijg je een beter inzicht in de
persoonlijke geschiedenis van die nieuwe Brusselaars.

PARTICIPATIE IN BRUSSELSE BIBLIOTHEKEN DIE
ANDERSTALIGE COLLECTIES OPZETTEN
De alsmaar grotere diversiteit in Brussel daagt ook de
Nederlandstalige bibliotheken uit. Hoe maken we de bibliotheek
aantrekkelijk voor de Brusselaar die weinig of geen Nederlands
verstaat? Want de Brusselse bibliotheken willen ook de
anderstalige Brusselaar kansen geven om literatuur in de
eigen taal te lezen of te leren kennen. Een goede kennis van de
thuistaal is een goede basis om andere talen te leren.

Zo startten de Brusselse bibliotheken al in 2015 met
anderstalige collecties en gaan ze na welke taalgemeenschappen er in de eigen gemeente zijn, om te kiezen op
welke taal of talen ze focussen.
Daarna stellen één tot vier bibliotheken een bovenlokale,
actuele collectie per taal samen. Vóór de start van elke
nieuwe anderstalige boekencollectie loopt er een traject met
geïnteresseerde bewoners en verenigingen. Samen beslissen ze
welke boeken of andere materialen de bibliotheken aankopen.
OBiB ondersteunt dit participatieve proces en zorgt voor
gestroomlijnde communicatie.
Na een eerste collectie in het Arabisch in 2017 lanceerden
de bibliotheken en OBiB in 2019 nog andere collecties: een
collectie in het Spaans in de bibliotheken van Elsene, SintGillis en Sint-Pieters-Woluwe, een Bulgaarse collectie in de
bibliotheek van Schaarbeek, en een Roemeense collectie
in de bibliotheken van Jette, Sint-Agatha-Berchem, Laken
en Anderlecht. Ondertussen liep ook het traject voor een
Russische collectie die de bibliotheek van Sint-LambrechtsWoluwe begin 2020 lanceert.

Vrijwilligers vinden en binden krijgt overal een
bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die
daar extra aandacht voor hebben als in eigen VGCinitiatieven

30

FEEST VAN DE ERFGOEDBANK BRUSSEL

UITSTAP VAN DE BRUSSELSE HEEMKRINGEN

Het zijn de vrijwilligers en coördinatoren van de lokale
werkingen die de Erfgoedbank Brussel vormgeven. Zonder hen
geen Erfgoedbank. Vrijwilligers gaan op zoek naar oude foto’s,
postkaarten en ander erfgoedmateriaal uit privécollecties.
Ze digitaliseren het beeldmateriaal en zetten het online op
erfgoedbankbrussel.be. In elke aangesloten gemeente zijn
vrijwilligers actief in de lokale werking. Zij krijgen begeleiding
van coördinatoren, vaak medewerkers van de lokale bibliotheek,
het gemeenschapscentrum of de cultuurbeleidscoördinator.

In verschillende Brusselse gemeenten zijn er heemkringen. De
drijvende krachten zijn mannen en vrouwen die zich vrijwillig
inzetten om lokaal erfgoed in de kijker te zetten. Ze publiceren
artikels en organiseren activiteiten over het lokale verleden. De
Erfgoedcel organiseert elk jaar een netwerkmoment voor die
heemkringen, een bezoek achter de schermen van een archief
of een museum, en een lunch.

De vrijwilligers en coördinatoren van de lokale werkingen
werden ook dit jaar getrakteerd op een bedankingsfeest.
Feestlocatie was gemeenschapscentrum Den Dam in
Oudergem. Voor de gelegenheid was daar een pop-upmuseum
ingericht, als deel van een verrassingsactiviteit met een spel
van eigen makelij. Geen feest zonder lekkers, dus schoven de
vrijwilligers aan een buffet aan. Ze kregen ook een cadeau mee
naar huis.

Op 28 november kregen ze uitleg en een rondleiding in het
archief en het museum van de Nationale Bank van België. Voor
de Brusselse heemkringen was het bezoek een unieke ervaring
omdat het archief niet publiek toegankelijk is.
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7

verschillende
opleidingen

03
We (onder)
steunen en
leunen

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

Cultureelerfgoedactoren dragen beter zorg voor
cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en
verruimd netwerk waarin de VGC coacht, verbindt en
enthousiasmeert

TRAJECT ‘EEN CALAMITEITENPLAN OPSTELLEN’
De Erfgoedcel organiseert regelmatig vormingen over
collectiezorg voor musea en archieven. In 2019 doorliepen het
AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams Leven in Brussel),
het gemeentelijk museum van Sint-Jans-Molenbeek MoMuse,
de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en het
Joods Museum van België een vormingstraject over hoe je een
calamiteitenplan voor erfgoedcollecties opstelt. Dat is een
plan waarin alle maatregelen en procedures staan die nodig
zijn bij een plotse gebeurtenis met een noodlottige impact op
de collectie, zoals wateroverlast, brand of vandalisme. Dan is
het belangrijk dat een erfgoedorganisatie weet hoe ze moet
reageren en hoe ze preventieve maatregelen kan nemen. In de
opleiding konden de vier organisaties ook ervaringen delen en
van elkaar leren. In de laatste sessie deden we in Jeugdcentrum
Aximax een oefening om collectiestukken te redden. Het
traject is een stevige basis waarop ze verder bouwen om hun
calamiteitenplan uit te
werken.

COLLEGAGROEP VOOR COLLECTIEBEHEERDERS IN
HET MUSEUM VAN DE STAD BRUSSEL
Een van de beste manieren om van elkaar te leren, is bij
elkaar op bezoek gaan. Elk jaar brengt de Erfgoedcel de
collectiemedewerkers van de Brusselse musea samen rond
een bepaald thema bij een collega-museum. In 2019 was het
Museum van de Stad Brussel op de Grote Markt gastheer.
Achttien collectiemedewerkers uit twaalf musea kregen
informatie over de ontstaansgeschiedenis van de collectie, de
dagelijkse praktijk en enkele recente projecten. We sloten het
bezoek af met een rondleiding in de museumdepots en een
netwerklunch.
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COMMUNICATIEPLATFORM, WIKIPEDIA EN
BROODJE BRUSSEL ACHTER DE SCHERMEN
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De Erfgoedcel zoekt voortdurend manieren om de Brusselse
archiefinstellingen zo goed mogelijk te ondersteunen. In het
Archievenoverleg op 21 februari maakte ze de balans op en
vroeg ze de archieven naar hun belangrijkste noden en hoe de
Erfgoedcel ze daarin het best kan ondersteunen.
Een van de suggesties was een communicatieplatform waarmee
de archieven elkaar vlot kunnen bereiken. De Erfgoedcel zocht
en vond een geschikte applicatie die de archieven nu gebruiken.
Een gezamenlijke opleiding over schrijven voor Wikipedia
was ook een van de vragen. Wereldwijd is Wikipedia een
belangrijke bron van online informatie. Archiefinstellingen
kunnen daar een goede bijdrage aan leveren met informatie en
kwaliteitsvol beeldmateriaal. Op 10 en 16 oktober was er in het
administratiehuis van de VGC een opleiding onder begeleiding
van Wikimedia België samen met Packed, het expertisecentrum
voor digitaal cultureel erfgoed.
De werking achter de schermen van een archief spreekt tot
de verbeelding. Wat schuilt er in de talloze rekken en dozen?
Wat zijn de bijzondere collectiestukken? Hoe worden de
documenten bewaard? Hoe werkt een archivaris? Met de
Broodje Brusselreeks ‘Achter de schermen van …’ laten we
het publiek kennismaken met acht archiefinstellingen en het
belang van erfgoed en archieven. In december waren er alvast
twee geleide bezoeken in het CIVA (het Internationaal Centrum
voor de Stad, de Architectuur en het Landschap) en in de
erfgoedbibliotheek van het Koninklijk Conservatorium Brussel.

HOE MAAKT U HET? AMBACHTEN IN BRUSSEL
Ambachten leer je meestal niet op schoolbanken, maar krijg
je mee door veel te oefenen en te leren van anderen. Om die
traditionele vaardigheden door te geven aan toekomstige
generaties, is het belangrijk mensen te blijven aanmoedigen.
Met de projectoproep ‘Hoe maakt u het? Ambachten in Brussel’
gaf de VGC gepassioneerde Brusselse vakmensen een financieel
steuntje om hun ervaring en kunde te delen met het publiek.
In totaal ondersteunde de VGC elf projecten, van smeden, leder
en hout bewerken tot ijs bereiden, verspreid over 2019 en 2020.

BUURTEN MET ERFGOED
Dit jaar startte het project ‘Buurten met erfgoed’, een
begeleidingstraject voor leerkrachten van de tweede graad van
de lagere school en lokale erfgoedpartners. We brengen de
twee groepen bij elkaar om samen een klasactiviteit voor te
bereiden in vier werksessies per schooljaar. De Erfgoedcel, en
Erfgoedklassen en Burgerschap ondersteunen samen dit traject
en begeleiden de sessies.
In het schooljaar 2018-2019 liepen twee aparte trajecten,
met erfgoedpartners en leerkrachten van twee scholen in
de Marollen en leerkrachten van vier scholen in Sint-PietersWoluwe. Klassen uit de Marollen bezochten de Koninklijke
Bibliotheek en gingen wandelen in hun buurt. De gids van
Stapstad vertelde over het leven van Bruegel die in de Marollen
leefde. In Sint-Pieters-Woluwe gingen leerlingen op stap in
verschillende wijken, onder begeleiding van Bruxelles Nous
Appartient/Brussel Behoort Ons Toe en vrijwilligers van de
Erfgoedbank van Sint-Pieters-Woluwe. Een van de leerkrachten
organiseerde activiteiten rond de verdwenen volkssport kaatsen
en nodigde de lokale geschiedschrijver uit om te vertellen over
de vroegere renbaan en het oude vliegveld in de buurt. Een
andere leerkracht werkte met kunstwerken in de wijk, samen
met Bibliotheca Wittockiana en de lokale kunstacademie die
leerlingen begeleidden in hun opdrachten.
In het schooljaar 2019-2020 volgen vijf scholen uit Jette een
traject.
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Jeugdverenigingen en hun vrijwilligers worden uitgebreid
en divers ondersteund, ze werken complementairder
als kernspelers in het vrijetijdsaanbod voor kinderen en
jongeren

INTERVISIE EN ONTHAAL VAN JEUGDWERKERS
VERSTERKEN
In het diverse netwerk van ondersteunde jeugdwerkorganisaties
zit enorm veel expertise en ervaringsdeskundigheid. De
VGC vindt het haar rol als nabije overheid om dat netwerk
inhoudelijk te versterken, onder andere door meer kennis te
delen.
De VGC-jeugddienst organiseerde twee intervisiemomenten
voor Brusselse jeugdwerkers. Onder begeleiding van JES
zochten negentien jeugdwerkers samen naar antwoorden op
probleemsituaties waarmee zij als jeugdwerkers te maken
krijgen.

De jeugddienst organiseerde ook twee onthaalmomenten
voor 31 nieuwe Brusselse jeugdwerkers en geïnteresseerden.
De deelnemers kregen informatie over de werking van de
VGC en over hoe de jeugddienst ze kan ondersteunen. Om
kennisdeling en samenwerking te versterken, kregen ze een
overzicht van het jeugdwerkveld.
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“JIJ BESLIST ZÉLF WAT COOL IS”
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De Brusselse band M. Chuzi is een van de winnaars van
Sound Track, een gloednieuw podium- en kansenparcours
voor artiesten met talent en ambitie. Sound Track is een
samenwerking van muziekpartners waaronder de Brusselse
Jeugdhuizen (JHOB), Ancienne Belgique (AB) en Poppunt. JHOB
is een belangrijke speler omdat jong muzikaal talent vaak
ontstaat in de jeugdhuizen, een plek waar bands de eerste keer
spelen of gebruikmaken van de ruimtes om te repeteren.
M. Chuzi, dat zijn acht wilde, jonge Brusselaars met een passie
voor ‘world grooves’. De band ontstond tussen pot en pint. De
naam verwijst naar het woord voor saus in het Swahili, een
mooie term dus om eclectische muziek te omschrijven.
Wat wilden jullie bereiken met Sound Track?
Roza Ekin (JHOB): We wilden jongeren van de
jeugdhuizen betrekken bij de organisatie van de
wedstrijd, artiesten laten kennismaken met de
jeugdhuizen en vooral opkomend talent in Brussel
ondersteunen.
Robbe Latré (M. Chuzi): Sound Track leek een geweldige
springplank om ons project een niveau hoger te
tillen. We zijn een band die over taalgrenzen heen
eigen instrumentale nummers brengt in een bepaalde
niche. Moeilijker kun je het jezelf bijna niet maken
in de Belgische muzieksector vandaag. Toch geloven
we enorm in wat we doen, en zijn we blijven werken
ondanks beperkte podiumkansen.
Hoe waren jullie ervaringen?
Roza Ekin (JHOB): De eerste editie van Sound Track is
goed verlopen. We wilden vooral een laagdrempelige
en aangename samenwerking met de artiesten. Sound
Track is meer dan een wedstrijd. Poppunt stippelde een
vervolgtraject uit met input van de livesector.

Dat vervolgtraject geeft kansen aan de drie laureaten
van alle deelnemende regio’s om te groeien als artiest.
Dat de focus op de doorgroeikansen van de artiest
ligt en niet op een afgewerkt product, onderscheidt
ons van andere wedstrijden. Het viel op dat er weinig
vrouwelijke artiesten meededen. Daar gaan we bij de
tweede editie zeker aan werken.
Robbe Latré (M. Chuzi): We waren heel verrast en blij
met de gang van zaken. Eindelijk een wedstrijd die écht
afwijkt van de eenheidsworst in zijn selectie (sorry not
sorry, StuBru) en die de laureaten ondersteunt en warm
onthaalt (sorry not sorry, Humo). Eindelijk een wedstrijd
zónder ‘the winner takes it all’-principe en met een
productief prijzenpakket. Heel indrukwekkend en
bewonderenswaardig ook hoe zoveel actoren de handen
in elkaar slaan om dit mogelijk te maken.
En hoe zie je de toekomst?
Roza Ekin (JHOB): De winnaars starten in 2020 hun
traject van één jaar met een ‘bootcamp’ waarin
de livesector, producers, studio’s en de Brusselse
Jeugdhuizen een traject opstellen per winnende artiest
of groep van elke regio. Alle partners en organisatoren
waren heel tevreden waardoor we zeker een tweede
editie willen voor Sound Track. Die komt er in 2021.
Robbe Latré (M. Chuzi): We willen vooral veel optreden
op de betere podia. Daarom gaan we de volgende
maanden onze set vernieuwen, en in de zomer een EP
opnemen.
Welk advies geef je aan nieuw opkomend Brussels
jong talent?
Robbe Latré (M. Chuzi): Doe vooral je eigen ding. Jij
beslist zélf wat cool is. De ‘mainstream’ volgt wel.

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

VGC-JEUGDDIENST ONDERSTEUNT STARTENDE
INITIATIEVEN
De VGC ondersteunt jeugdinitiatieven waarin ontmoeting, spel
en ontspanning centraal staan.
Scouts Kureghem wil iets doen aan het gebrek aan
vrijetijdsactiviteiten in de wijk Kuregem (Anderlecht) in het
weekend. Ze organiseren elke maand activiteiten voor kinderen
tussen 10 en 16 jaar en streven ernaar om wijkscouts te worden.
Een startsubsidie moet daarbij helpen.
De tienerwerking van de gemeente Sint-Gillis startte in 2016 als
pilootproject in het Wijkcontract Voorplein-Morichar. Het team
van vrijwilligers en animatoren organiseert sport-, crea- en
kookactiviteiten voor kansarme jongeren van 10 tot 16 jaar. Dat
gebeurt in de publieke ruimte, in het gemeenschapscentrum en
bij andere lokale actoren.
Ze streven naar meer ontmoeting tussen de deelwerkingen en
focussen op drie pijlers: ontdekken, verbinden en groeien.

DAG EN NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING
18 oktober was de Dag van de Jeugdbeweging. Leden van
jeugdbewegingen gaan dan in uniform naar school om hun
werking en het engagement van de vrijwilligers in de kijker
te zetten. Ook de Brusselse jeugdbewegingen deden mee,
met meer dan 2.000 leden tussen 6 en 26 jaar. ’s Morgens
konden ze aan het station Brussel-Centraal terecht voor een
gratis ontbijt, animatie, muziek en ongelooflijk veel sfeer.
En ’s avonds vierden meer dan 250 jongeren de Nacht van
de Jeugdbeweging bij Recyclart. De Dag en Nacht van de
Jeugdbeweging is een samenwerking tussen vrijwilligers van de
jeugdbewegingen, de VGC-jeugddienst en Recyclart.

Chiro Marafiki startte toen bleek dat er geen Nederlandstalige
jeugdbeweging was in Elsene en Etterbeek. De Chirogroep zet
zich in voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Negen enthousiaste
begeleiders geven Chiro Marafiki verder vorm.
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Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen
kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en
begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en
spreiding
SLAAGPERCENTAGE SUBSIDIEAANVRAGEN

PROJECTSUBSIDIES VGC

In 2017-2019 stegen de structurele subsidies van 72% naar
86% goedgekeurde dossiers. Elk jaar worden er ongeveer
zestig structurele subsidieaanvragen ingediend.
Bij de projectsubsidies zien we een omgekeerde beweging:
het percentage goedgekeurde dossiers daalde van 66% naar
45%. Maar het aantal aanvragen steeg wel van 85 naar 107.

Bij de projectsubsidies vallen de veranderingen meer op.
In 2017-2019 daalde het aantal door de VGC goedgekeurde
projecten (waarvan Vlaanderen er ook sommige gedeeltelijk
subsidieerde) van 69 naar 46. Daarnaast daalde het totaal
uitgegeven bedrag aan projecten van 368.500 naar
234.500 euro, terwijl het gemiddelde subsidiebedrag rond
5.000 euro blijft.

Structurele aanvragen
jaar
toegekend/ingediend
slaagpercentage

2017

2018

2019

43/60

48/57

49/57

72%

84%

86%

TOTAAL
aantal projecten
totaalbedrag
gemiddeld per project

2017

2018

2019

69

54

46

€ 368.500

€ 298.700

€ 234.500

€ 5.341

€ 5.531

€ 5.098

Projectaanvragen
jaar
toegekend/ingediend
slaagpercentage

2017

2018

2019

56/85

55/86

48/107

66%

64%

45%

STRUCTURELE SUBSIDIES VAN VGC EN
VLAANDEREN
Bij de structurele subsidies van Brusselse kunstorganisaties
steeg het totaalbedrag licht voor zowel Vlaanderen als VGC
Kunsten, van 23.715.000 tot 23.845.000 euro in 2017-2019. Het
aantal door de VGC goedgekeurde dossiers steeg in diezelfde
periode van 46 naar 53. Ondertussen blijft de verhouding
tussen Vlaamse en VGC-subsidies hetzelfde: 90% Vlaanderen,
10% VGC.

TOTAAL

2017

2018

2019

bedrag

€ 23.715.899

€ 23.790.900

€ 23.846.901

aantal

46

50

53

9,23%

9,52%

9,73%

90,77%

90,48%

90,27%

VGC
Vlaanderen
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Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden
beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven
ontwikkelen
1.049.000 EUR

744.500 EUR

aan 22 verenigingen erkend als
regionaal sociaal-cultureel werk
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aan 4 verenigingen erkend
als bijzonder sociaal-cultureel werk

227.500 EUR

aan het Vlaams Huis voor
Amateurkunsten in Brussel Zinnema

472.375 EUR

33.919 EUR

aan 22 sociaal-culturele projecten

aan 649 verenigingen erkend
als lokaal sociaal-cultureel werk
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Bibliotheken worden ondersteund om iedereen
beter toegang te geven tot informatie en cultuur
en om mensen maatschappelijk sterker te maken
door ze te prikkelen tot meer actieve cultuur- en
informatieparticipatie
‘OPEN THE DOOR FOR READING’
Eind 2017 stapte OBiB mee in het Erasmus+-project ‘Open
the Door for Reading’. Samen met vier Europese partners
uit Göteborg, Bristol, Turku en Milaan werkte OBiB twee jaar
intensief en sectoroverschrijdend aan leesbevordering met en
voor kansengroepen. Want maatschappelijk kwetsbare gezinnen
de weg wijzen naar lezen, lukt alleen door vanuit verschillende
hoeken samen te werken: kinderdagverblijven, Huizen van het
Kind, consultatiebureaus, basisscholen en bibliotheken. OBiB
werkt voor dit project samen met de Brusselse bibliotheken,
het Onderwijscentrum Brussel, de entiteit Gezin van de VGC en
Brusselleer.
Een belangrijk onderdeel van de partnersamenwerking zijn
de transnationale ontmoetingsmomenten. In 2019 vonden de
laatste twee van die momenten plaats: Brussel organiseerde
dat over familiegeletterdheid, en Milaan dat over educatieve
noden. In de twee steden liep ook een ‘Multiplier Event’ dat het
project en de resultaten voorstelde aan een breder publiek.
In het hele project werkten de partners aan een instrument om
goede praktijken te kunnen delen met het werkveld. Dat werd
een handleiding in het Engels. In de loop van 2019 werd ze
getoetst en kreeg ze haar definitieve vorm. Het eindrapport van
het Erasmus+-project werd ingeleverd en goedgekeurd.
Tegelijk werd in nauwe samenwerking met het ‘Open the Door
for Reading’-project een interactieve tentoonstelling uitgewerkt:
‘Voorlezen komt voor lezen’. Partners zijn de entiteit Gezin
van de VGC en het Huis van het Kind. De expo visualiseert de
ontwikkeling van het jonge kind en geeft suggesties om die
ontwikkeling te stimuleren, zoals baby’s en peuters visuele en
auditieve prikkels geven waardoor ze woorden leren. Zo kun je
de sterktes van de ouders inzetten, ook van kwetsbare ouders.
Want ouders zijn het best geplaatst om hun kinderen aan te
moedigen tot lezen, dankzij de interactieve relatie tussen ouder
en kind.
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Sportinitiatieven – vooral sportverenigingen en anders
georganiseerde sport – worden beter en meer op maat
ondersteund met extra aandacht voor toegankelijkheid,
kwaliteit, diversiteit en ethiek
MEER MENSEN VINDEN DE WEG NAAR SPORT,
DANKZIJ MEDEWERKERS OP HET VELD EN EEN
PROACTIEVE BENADERING VAN DE SPORTCLUBS
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Ook in 2019 zette de VGC-sportdienst drie lokale
sportclubondersteuners in om duurzame oplossingen te vinden
voor de uitdagingen bij sportverenigingen, zoals vrijwilligers
vormen en een degelijke clubstructuur uitbouwen. De
professionele begeleiding gaf sportclubs ademruimte om meer
sport- en andere activiteiten te organiseren. Zo organiseerde
Splash Brussel voor het eerst twee zwemwedstrijden in hartje
Brussel en bood RWDM Girls huiswerkbegeleiding aan.
De VGC ondersteunt de sportverenigingen ook om
professionele krachten in te zetten die de kwaliteit in de
jeugdsport bevorderen. Voor het ‘Pilootproject Professionele
Sportclub’ werkten vijf jeugdsportbegeleiders en drie
jeugdsportcoördinatoren bij sportverenigingen.

EXTRA PILOOTPROJECT PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING SPORTCLUBS
Twee extra sportverenigingen kregen structurele ondersteuning
via nieuwe beheersovereenkomsten: Brussels Brazilian
Jiu-Jitsu Academy en Les Gazelles de Bruxelles, twee
sportverenigingen die nauw samenwerken met kansengroepen.
De overeenkomsten moeten de kwaliteit van de werking
garanderen en nieuwe initiatieven stimuleren.
Tegelijk vloeit uit de samenwerkingen nieuwe expertise voort.

VERZELFSTANDIGING VAN SPORTCLUBS
De VGC stimuleert een gezonde structurele werking van
de sportverenigingen, met goed opgeleide vrijwilligers en
professionele werkkrachten waar die nodig zijn. Zo startten
Atlemo en Molenbeek Rebels met hulp van de VGC hun traject
tot verzelfstandiging. De werking van de twee sportclubs
ontstond bij Foyer.
En de verzelfstandigingstrajecten van Splash Brussel en
Gymclub Olympia Schaarbeek werden verdergezet door de
taken van de lokale sportclubondersteuner systematisch af
te bouwen.
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SPORTVERENIGINGEN

DUURZAAM SPORTAANBOD 2018-2019

Sportseizoen 2018-2019
Sportseizoen 2018-2019

165
165

gesubsidieerde clubs
gesubsidieerde clubs

Aanvragen 2019-2020
Aanvragen 2019-2020

181
181

aanvragen
aanvragen

Leden 2018-2019
Leden 2018-2019

4.891
4.891

jonger dan 19 jaar
jonger dan 19 jaar

6.967
6.967

ouder dan 19 jaar
ouder dan 19 jaar

276
276

jonger dan 19 jaar
jonger dan 19 jaar

9191

ouder dan 19 jaar
ouder dan 19 jaar

55
55

organisaties
organisaties

132
132

activiteiten
activiteiten

109
109

gesubsidieerde activiteiten
gesubsidieerde activiteiten
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SPORTPROJECTEN

28
28

aanvragen
aanvragen

22
22

gesubsidieerde organisaties
gesubsidieerde organisaties

De gemeenschapscentra
werken met zorg voor
kwaliteit aan de eigen
doelstellingen en de
doelstellingen van N22
Brussel
STAFDAG GEMEENSCHAPSCENTRA OVER
HERVERDELING VAN DE MACHT
Op 7 november verzamelden de centrumverantwoordelijken
en stafmedewerkers van de 22 gemeenschapscentra voor hun
derde stafdag van het jaar. Dat gebeurde in het AfricaMuseum,
een historisch beladen plek. En ook het thema was uitdagend:
de noodzaak om te dekoloniseren in de geesten en gebruiken,
bij de gemeenschapscentra en in de openbare ruimte.
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Als artistieke opener kon visueel kunstenaar Saddie Choua
tellen. Haar werk werd nabesproken door filosofe Petra Van
Brabandt van de St Lucas School of Arts Antwerp. Daarna
inspireerde de Amsterdamse schrijfster en activiste Simone
Zeefuik met een helder verhaal over waarom dekoloniseren
belangrijk en dringend is. Een museumrondleiding met een
kritische blik en een reflectie door performancedichter Mathieu
Charles sloten de stafdag af.
De stafdag moet in 2020 uitmonden in een gezamenlijk traject
over dekoloniseren.

45

04
Meer en betere
ruimte

MEER EN BETERE RUIMTE

NEDER-OVERHEEMBEEK
JETTE

LAKEN

HAREN

GANSHOREN

SINT-AGATHABERCHEM

EVERE

KOEKELBERG

SCHAARBEEK
SINT-JOOSTTEN-NODE

SINT-JANS-MOLENBEEK

SINT-LAMBRECHTSWOLUWE

BRUSSEL-STAD

ETTERBEEK

SINT-PIETERSWOLUWE

SINTGILLIS

ANDERLECHT

ELSENE
VORST

OUDERGEM

UKKEL

WATERMAALBOSVOORDE

Gossetgebouw
Gabrielle Petitstraat 4, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Skatepark
Ter hoogte van Slachthuislaan 50, 1000 Brussel

Oud-Actirisgebouw
Anspachlaan 65, 1000 Brussel

Vélodroom - See U
Fritz Toussaintstraat 8, 1050 Elsene

Opnamestudio Frontal
Anspachlaan 77, 1000 Brussel

Pilar
Pleinlaan 2, 1050 Elsene

Gallaitsite
Gallaitstraat, 1030 Schaarbeek

Lokalen Chiro Jijippeke
Hovenierstraat 45, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
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CULTUREEL KNOOPPUNT IN DE
MANCHESTERSTRAAT

GOSSETGEBOUW GROEIT UIT TOT CENTRUM VOOR
DE KUNSTEN

Nadat Recyclart weg moest uit het pand aan het station
Brussel-Kapellekerk, stelde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een oude drukkerij ter beschikking in de Manchesterstraat in
Sint-Jans-Molenbeek. De VGC gaf Recyclart een subsidie voor de
renovatie van hun nieuwe site.

In het historische Gossetgebouw achter Tour & Taxis
opende Peeping Tom een nieuwe studio. Daar huist
ook al de werkruimte van Needcompany (MILL). Met een
investeringssubsidie van de VGC kan de buurt rond Tour &
Taxis zo doorgroeien tot een nieuwe cultureel toonaangevende
plek.

De ruimte heeft heel wat potentieel en werd met de
investeringssubsidie operationeel gemaakt. De creatie van een
grote polyvalente ruimte voor feesten en optredens stond
hoog op de agenda. Er is ook ruimte voor een restaurant,
kleinschalige activiteiten en kantoren. Er bleef genoeg
capaciteit over om gemeenschapscentrum De Vaartkapoen
een tijdelijk onderkomen te geven tijdens de verbouwingen tot
2021.
Het tijdelijk samenhuizen van de twee organisaties maakt van
de Molenbeekse wijk een aantrekkelijke culturele trekpleister.
Want ook Charleroi Danse, het decoratelier van Jozef Wauters
en Cinemaximiliaan zijn in de buurt te vinden. Tegelijk past
de renovatie van de site in het fuifzalenplan dat de volgende
jaren fuiflocaties ter beschikking stelt van Brusselse
jeugdorganisaties.
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De VGC hoopt dat ook andere artiesten gebruikmaken van
de nieuwe plekken zodat er een levendige culturele activiteit
ontstaat met kruisbestuiving tussen dans, theater en beeldende
kunsten. Ook de dansstudio van Danscentrum Jette ligt in deze
buurt.

OUD ACTIRISGEBOUW WORDT TIJDELIJKE
KUNSTENAARSSITE
Verschillende organisaties en kunstenaars installeerden
zich tijdelijk in het oude Actirisgebouw aan het Brusselse
Beursplein. Het gebouw werd via Entrakt doorgegeven aan
nomadische artistieke gezelschappen, meestal beheerd door
kunstenaars, en aan Architectural Workroom en Citizen Lab.
Verder vonden er nog een architectenbureau en een hippe,
alternatieve nachtclub onderdak.
Door de leegstaande ruimte in te vullen, ontwikkelen zich
bepaalde dynamieken in de stad. Die hebben ook een
invloed op de kunstenaarspraktijk, op reflectie over stedelijk
kunstenaarschap en op de artistieke productie. Wat zich
uiteindelijk vertaalt in de project- en jaarwerkingssubsidies
omdat veel van die kunstenorganisaties aanleunen bij het VGCkunstenbeleid.
De investeringen renderen zeker op korte termijn omdat die
alternatieve trekpleisters het al rijke aanbod aan culturele
infrastructuren in het centrum tijdelijk verrijken. De VGC
maakte bijvoorbeeld dankbaar gebruik van de nieuwe
kunstenaarssite voor het inspraakmoment Kunsten op
4 december.

OPNAMESTUDIO FRONTAL
Frontal, en hiphopartiesten Stikstof en Zwangere Guy sloegen
de handen in elkaar om een nieuwe muziekopnamestudio
te bouwen. Ze wilden een laagdrempelige studio in het hart
van de stad, waar ook Brusselse jongeren onder begeleiding
professionele muziekopnames kunnen maken. Vandaar de
bewuste keuze om de studio pal in het centrum van Brussel te
vestigen, recht tegenover de Ancienne Belgique.
Ook deze culturele infrastructuur kon rekenen op een
investeringssubsidie van de VGC.

MEER EN BETERE RUIMTE

NIEUWE JEUGD- EN SPORTINFRASTRUCTUUR IN
DE GAILLAITSITE VOORBEREIDEN
Op 27 november werd in Schaarbeek de symbolische eerste
steen gelegd van de multifunctionele scholencampus Gallait.
Vanaf 2020 komt daar een grote secundaire school, een
basisschool en de tweede tienerschool van Brussel. De VGC
investeert zowat 36,8 miljoen euro in de gebouwen. Alles samen
biedt de campus plaats voor 1.140 leerlingen.
De site zal niet alleen schoolinfrastructuur herbergen. Er komt
ook ruimte voor de werking van verschillende organisaties,
zoals de jeugdwerkingen van Chiro Schaarbeek, kunstcollectief
TransfoCollect en Ratatouille/D’Broej. Zij delen de polyvalente
ontmoetings- en repetitieruimtes in het jeugdcentrum.
Na schooltijd gaat de nieuwe sporthal van de scholen open
voor de jeugdwerkingen. En er komt een samenwerking met
gemeenschapscentrum De Kriekelaar voor heel wat culturele
kinderactiviteiten.

SKATEPARK
In de zone rond de Anderlechtsepoort werd deze zomer
geëxperimenteerd met tijdelijke inrichtingen en activiteiten.
Die tijdelijke acties wilden een nieuwe dynamiek creëren en
informatie inwinnen voor een definitieve herinrichting van de
buurt.
Een tijdelijk skatepark tegenover het Institut des Arts et Métiers
kon rekenen op steun van de VGC. Stoked bouwde de mobiele
skateboardmodules op maat van de beschikbare ruimte, voor
zowel beginnende als gevorderde skaters.

VÉLODROOM VOOR ELSENE
Voor de feestelijke ‘grand départ’ van de Tour de France
werd op de site van See U een tijdelijke grote houten
velodroom gerealiseerd met financiële steun van de VGC. De
velodroom was zowel een sociaal als een sportief project. Het
paste in de doelstellingen om op deze site in Elsene allerlei
tijdelijke creatieve projecten kansen te geven. Extra pluspunt:
de materialen van de velodroom worden achteraf 100%
gerecycleerd in See U, als straatmeubilair en constructies in de
openbare ruimte. Het project was alleen maar haalbaar dankzij
de expertise van kunstenaar Bruno Herzele, die eerder ook
de projecten van een tijdelijke velodroom in Antwerpen en in
Kortrijk realiseerde.

POOL IS COOL IN BRUSSELSE VIJVERS
De VGC ondersteunde het project ‘Expedition Swim’, een
initiatief van Pool is Cool dat meer zwemwater wil in Brussel.
Met het project zochten Pool is Cool en Leefmilieu Brussel
toekomstmogelijkheden voor openluchtzwemmen in Brussel.
Zijn er permanente zwemvoorzieningen haalbaar in Neerpede
(Anderlecht), Koninklijke Visserij (Watermaal-Bosvoorde) en Ter
Kamerenbos (Brussel Stad)?
De initiatiefnemers organiseerden in de zomer drie
zwemverkenningen op die plaatsen.
De interesse voor de ‘Expedition Swim’ was groot. Binnen
één week waren de zwemverkenningen volgeboekt en de
opkomst was groot bij het eerste zwemmoment in Neerpede.
Door de mindere waterkwaliteit konden de twee andere
zwemverkenningen niet doorgaan. Een domper op de
zwemvreugde.
Conclusie van dit initiatief: de waterkwaliteit in de Brusselse
zwemvijvers schommelt. Er is meer onderzoek van de
waterkwaliteit nodig om zwemmen in Brusselse zwemvijvers
structureel mogelijk te maken.
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BETAALBAAR FUIVEN IN BRUSSEL
Betaalbare en goede fuiflocaties zijn in Brussel moeilijk te
vinden. Met haar fuifzalenplan zoekt de VGC samen met de
jeugdraad, zaalbeheerders en gebruikers voortdurend nieuwe
locaties. Zalen krijgen een opfrisbeurt of een nieuwe invulling
zodat Brusselse jongeren en organisaties er kunnen fuiven. Een
overzicht van de zalen vindt men in het online fuifloket
www.brusselbazaar.be/fuiveninbrussel.

NACHT VAN DE JEUGDBEWEGING IN RECYCLART
Meer dan 250 jongeren vierden de Nacht van de Jeugdbeweging
bij Recyclart. Jongeren van de Chiro, en van Scouts en
Gidsen organiseerden er de eerste jeugdfuif samen met de
stadsondersteuners van de jeugdbewegingen, Recyclart en de
VGC-jeugddienst. Leden van de jeugdbewegingen namen zelf
plaats achter de draaitafels.

OPENING PILAR

50

Het voormalige KultuurKaffee werd omgedoopt tot Pilar. De
naam is een samensmelting van wetenschap (pi) en kunst
(l’art). Na een grondige renovatie heropende de nieuwe
culturele trekpleister op 17 oktober zijn deuren. Het nieuwe
gebouw huisvest twee expositieruimtes, kunstenaarsateliers,
repetitieruimtes en een gloednieuwe concert- en
evenementenzaal. Het openingsfeest was alvast een succes met
liveoptredens van Ikraaan, Rare Akuma en Dvtch Norris. Daarna
ging het feestje stevig door met urban dj-sets van Black Mamba
en Yooth.

OPENING NIEUWE LOKALEN CHIRO JIJIPPEKE
In mei opende de Molenbeekse Chiro Jijippeke na een
moeizaam bouwproces haar lokalen op de terreinen van lokaal
dienstencentrum Randstad. De gebouwen maken deel uit van
een oude school.
Op de speelplaats werd een leidingslokaal en een materiaalruimte gebouwd. De speelplaats werd ook heraangelegd tot
een bruikbare en veilige speelruimte voor de Chiro. Het nieuwe
leidingslokaal, in combinatie met de speelplaats en ruimtes
die de Randstad ter beschikking stelt, stellen Chiro Jijippeke in
staat om haar werking verder te zetten en uit te breiden.

STUDIEDAG OVER NIEUWE INFRASTRUCTUUR EN
OPENBARE RUIMTE VOOR DE VRIJE TIJD
Perspective Brussels bundelt de diensten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest voor stadsplanning. Het Gewest heeft
ook de taak om infrastructuur voor sport, cultuur en vrije
tijd in te plannen, al kan het die niet zelf bouwen. Perspective
Brussels brengt gegevens in kaart en onderzoekt de noden. Zo
creëerde het instrumenten om zicht te krijgen op de situatie
van sportinfrastructuur (sportkadaster) en van culturele
infrastructuur (spots.brussels).
Op 17 mei organiseerden de VGC en Perspective Brussels een
studiedag om de Brusselse cultuurdiensten, bibliotheken en
gemeenschapscentra op de hoogte te brengen van de kansen
die stadsontwikkeling in hun gemeente kan bieden. Ze leerden
de grote uitdagingen kennen van stadsplanning, de strategie
van het Gewest en instrumenten zoals wijkcontracten of
ontwikkelingszones. Deelnemers konden daarna aanschuiven
bij de ontwikkelingszones in hun gemeente en samen met
de projectleiders de plannen bekijken en debatteren over de
voorzieningen die nodig zijn.
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We gaan in dialoog met de Brusselaars

SOIRÉE CULTUUR, JEUGD EN SPORT
Netwerkevent om werkveld en administratie
bijeen te brengen en contact te bevorderen
Op 28 november organiseerde de algemene directie Cultuur,
Jeugd en Sport voor de derde keer een soirée om alle
geëngageerde Brusselaars en Brussel-liefhebbers uit haar
sectoren te bedanken. Plaats van afspraak was het recent
verbouwde gemeenschapscentrum De Rinck in Anderlecht.
Na het welkomstwoord van collegelid Pascal Smet bracht
Mathieu Charles, performancedichter en medewerker van het
Minderhedenforum een interventie over diversiteit. Daarna
was het tijd voor verfrissende mocktails van BiBi, lekkere
hapjes van Cosmos en Les Cocottes Volantes, en langwerpige
pannenkoeken van Der Crêpe Automaat. Wie wilde, kon al
minigolfend het gebouw beter leren kennen. Er volgde nog een
dansperformance van The Slayers en een poëtische dj-set van
Nacht S. Jong. Ruim 250 gasten netwerkten met elkaar.

DYNAMO: RUIMTE IN DE KRIEKELAAR
Uit de omgevingsanalyse die gemeenschapscentrum De
Kriekelaar met de partners van het lokaal cultuurbeleid maakte,
blijkt dat er in Schaarbeek een groot gebrek is aan groen en
ruimte voor kinderen, vrouwen en jongeren. De Kriekelaar wil
die groepen een plek geven via het project Dynamo. Dynamo
is een semipublieke ruimte van De Kriekelaar die inwoners van
Schaarbeek kunnen innemen. Alle ideeën zijn welkom.
De activiteiten moeten open zijn voor publiek en gratis
toegankelijk. Uitzonderlijk kan een activiteit besloten zijn, om
een veilige omgeving te creëren. In het gemeenschapscentrum
kunnen mensen terecht voor een gratis kop koffie, om te zijn
en niets te moeten. Alle medewerkers houden om de beurt
permanentie. Opzet is dat de bewoners zich op middellange
termijn Dynamo toe-eigenen en het project verderzetten
zonder inbreng van het gemeenschapscentrum.
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BRUEGEL IN VOGELVLUCHT

SPORTAANBOD: INFOMOMENTEN VOOR OUDERS

In 2019 was het 750 jaar geleden dat Pieter Bruegel overleed.
Een mooie kans om deze bijzondere schilder ook in Brussel in
de kijker te zetten.

De sportdienst organiseerde negen infomomenten op vijf
locaties waar ouders en deelnemers van het eigen duurzaam
sportaanbod informatie kregen over het praktische verloop
van het aanbod, de inschrijfdata en kortingstarieven voor
sportkampen en het ruimere vrijetijdsaanbod. Daarna was er
ruimte voor vragen.

Na een oproep ondersteunde de VGC negentien projecten.
Heel wat initiatieven uit het brede Brusselse werkveld lieten
zich inspireren op de figuur, het werk en de leefwereld van
Bruegel. Het ging van wandelingen, over expo’s, tot concerten,
‘street art’ of vakantiestages. Van begin 2019 tot in 2020 kon
het publiek zo de schilder en zijn werken (her)ontdekken. De
ondersteunde initiatieven vormden een aanvulling op drie
grote tentoonstellingen over Bruegel in Brussel.

VGC EN MUNTPUNT PROMOTEN PASPARTOE
Begrijpen kansengroepen onze communicatie over Paspartoe?
Paspartoe stapte in het traject over communicatie voor
kansengroepen. Dat traject onderzocht het inclusieve karakter
van communicatieproducten. Zo werd de tweemaandelijkse
voordelenbrochure doorgelicht, die op basis hiervan herwerkt
wordt. We sleutelden aan de grafische stijl van Paspartoe om
het merk herkenbaarder te maken.
Voor het derde jaar op rij zette Paspartoe zich samen met zijn
pashouders in voor het goede doel. Er kwam een omruilactie
ten voordele van DoucheFLUX. Er is een duidelijke piek in
het omruilgedrag van de pashouders, met tot nu toe 517
omruilingbewegingen voor een ‘solidaire douche’. Ook de
UiTPAS-regio’s Oostende en Gent gingen met dit idee aan de
slag.
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TAALBELEIDSTRAJECTEN IN SPORTVERENIGINGEN
Les Gazelles de Bruxelles
Les Gazelles de Bruxelles werkte samen met het Huis van het
Nederlands Brussel een taalbeleidsplan uit. De organisatie
wil Nederlands op een laagdrempelige manier stimuleren bij
haar deelnemers die vooral uit kansengroepen komen. Daarom
spraken ze af hoe Les Gazelles de Bruxelles taal gebruikt in
de organisatie en hoe ze het gebruik van Nederlands willen
stimuleren.
De vaste medewerker legde voor de organisatie het taalniveau vast en bepaalde hoe het Huis taal stimuleert bij de
doelgroepmedewerkers (artikel-60’ers), de vrijwilligers en
de deelnemers aan de activiteiten. Ook voor de doelgroepmedewerkers werd het instapniveau bepaald en het traject
vastgelegd om de einddoelstellingen te halen.
In de looptrainingen spreken alle deelnemers duidelijk en
toegankelijk Nederlands en lokken lopers conversaties uit en
geven ze feedback op taal. Om dat te bereiken, werkte het Huis
van het Nederlands de vorming ‘taalrijk sporten’ uit. De lopers
waren welkom aan conversatietafels. Les Gazelles de Bruxelles
is er attent op om heel laagdrempelig in het Nederlands te
communiceren met de leden.

COMMUNICATIE

Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy (BBJJA)
De club werkt momenteel aan het taalbeleidsplan, doorliep
alvast het denkproces, en club en trainers zijn zich bewuster
van de kansen die taal biedt. De taalvisietekst moet de club
nog verder bespreken en uitschrijven. Dat doen ze samen met
het Huis van het Nederlands Brussel.
BBJJA nodigde de ouders van de leden uit aan Nederlandse
conversatietafels. Dat was een groot succes, maar de club kon
het project niet verderzetten omdat er te weinig vrijwilligers
waren. Ze hebben ook te weinig mankracht om de vrijwilligers
te begeleiden. Daarnaast nodigde de club zijn trainers en
hulptrainers uit voor de vorming ‘taaltijd sporten’ van het Huis
van het Nederlands.
BBJJA heeft een specifieke methodiek om kinderen trek- en
duwspelen aan te leren. De technieken worden benoemd
aan de hand van dieren. Die methodiek maakt de trainingen
taaltoegankelijker, maar door een technisch probleem kon de
club er niet verder aan werken.
In het taaltraject zette BBJJA stappen en ziet de club veel
ontwikkelingskansen voor haar leden. De club botst wel op de
praktische grenzen van haar werking (tekort aan vrijwilligers,
overbevraagde medewerkers) waardoor het taalproject trager
vooruitgaat. De club heeft een professionele werkkracht nodig
om de taalontwikkeling bij haar leden te vergroten.

NT2-MUSEUMWEKEN (DERDE EDITIE)
In het voorjaar bezochten zowat zeshonderd cursisten
Nederlands tweede taal (NT2) zes Brusselse erfgoedorganisaties
in de NT2-Museumweken. Het Huis van het Nederlands Brussel
begeleidde de organisaties en verzorgde de communicatie met
steun van de Erfgoedcel.
De bezoeken vallen onder het Brussel project ‘Op stap met
je klas’ van het Huis van het Nederlands Brussel. Op het
programma stonden het Archief en Museum voor het Vlaams
Leven te Brussel, de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten
van België, het Brussels Museum van de Molen en de Voeding,
BELvue museum, BOZAR en CIVA.
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KWALITEITSZORG

Het meerjarenbeleidsplan en de actieplannen bijsturen
op basis van evaluatie en monitoring

DIGITALISERING VAN DE SUBSIDIEAANVRAAGBEHANDELING
Na een pilootfase bij de algemene directie Onderwijs en
Vorming startte ook de algemene directie Cultuur, Jeugd
en Sport met het digitaal VGC-subsidieloket. Zowel de
subsidievrager als de dossierbeheerder kunnen in het loket de
stappen van het subsidieproces volgen. Voor erfgoedsubsidies
kunnen jaarwerkingen en projecten al via het loket
aangevraagd worden, bij sportdienst de lessenreeksen en het
vakantieaanbod, en bij de jeugddienst de jaarwerkingen voor
jeugdwerkinitiatieven en (startende) jeugdverenigingen. De
eerste reacties zijn alvast positief.

TEVREDENHEIDSENQUÊTE LESSENREEKSEN
SEIZOEN 2018-2019
Aan het eind van het seizoen peilden we naar de tevredenheid
over de ateliers, jeugdsportlessenreeksen en cursussen van
respectievelijk Jeugdcentrum Aximax, de VGC-sportdienst
en enkele gemeenschapscentra. Daarvoor nodigden we via
e-mail of sms ouders en voogden van kinderen of volwassen
deelnemers (bij de gemeenschapscentra) uit om online een
enquête in te vullen. Dat kon in het Nederlands, Frans of
Engels. Meer dan 41% vulde de enquête over de sportlessen
in, meer dan 29% over de ateliers in Jeugdcentrum Aximax,
54% van de volwassen deelnemers en meer dan 36% over de
cursussen voor kinderen in de gemeenschapscentra.

Een greep uit de resultaten:
•
Kinderen (en hun ouders) en volwassen deelnemers zijn
heel tevreden over het programma van de sportlessen,
ateliers en cursussen. Het jeugdaanbod van de
sportdienst en de gemeenschapscentra scoort 8/10, dat
van Jeugdcentrum Aximax zelfs 9/10. Ook de volwassen
deelnemers in de gemeenschapscentra waarderen het
aanbod en geven meer dan 8,5/10.
•
Lesgevers en animatoren krijgen een goede score van de
ouders. Ze zijn gemotiveerd en ouders kunnen bij hen
terecht met vragen of voor informatie.
•
Meer dan 60% van de ouders schrijft zijn kinderen volgend
schooljaar graag opnieuw in, en meer dan 30% overweegt
dat.
•
Het vrijetijdsaanbod wordt als heel betaalbaar beoordeeld:
liefst 92% van de ouders scoort de prijs van een atelier of
sportlessenreeks van correct tot heel/eerder goedkoop.
Gemiddeld 95% van de ouders of volwassenen die de
enquête van de gemeenschapscentra invulden, vindt de
prijs correct.
•
Ouders hebben interesse in sportlessen voor volwassenen
(47%) en cursussen voor volwassenen (61%) op het
moment van de activiteiten voor hun kinderen. Ook voor
Nederlandse conversatietafels is er interesse (33% tijdens
sportlessen, 23% tijdens Aximax-ateliers en 48% tijdens
cursussen in een gemeenschapscentrum).
Met de enquêteresultaten werken we in 2020 verder aan
een kwalitatief vrijetijdsaanbod. Verbetersuggesties die de
sportdienst alvast meeneemt naar het nieuwe seizoen: in de
eerste les een voorstelling en infomoment plannen voor de
ouders, en de ouders via sms waarschuwen van laattijdige
veranderingen.
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OPVOLGING TEVREDENHEIDSENQUÊTE
SPORTKAMPEN EN SPEELWEKEN ZOMER 2018

58

Jeugdcentrum Aximax en de VGC-sportdienst vonden de
reacties van de ouders over de speelweken en sportkampen in
de zomer van 2018 erg leerrijk. Ze gingen er ook mee aan de
slag om dingen anders aan te pakken of te verbeteren:
•
Uit de enquête bleek dat ouders informatie misten
over de inhoud van de speelweken bij Jeugdcentrum
Aximax. Aximax speelt daar op in en zet sindsdien elke
vakantie een infobord in de inkomhal met het volledige
weekprogramma van de speelweken, welke uitstappen er
gepland zijn, met foto’s en namen van de begeleiders. Die
informatie krijgen de ouders ook vooraf in een infomail,
die ook vermeldt welk materiaal of welke uitrusting
de deelnemers nodig hebben voor de speelweek of de
uitstappen. In de infomail vermeldt Aximax ook of er een
toonmoment is op vrijdag.
•
Ook de sportdienst investeerde in infowanden die
aangepast kunnen worden aan het programma van de
sportkampen, met foto’s en namen van de begeleiders.
•
Vrijwilligers van de voor- en na-opvang bij Aximax
verwijzen de ouders door naar het infobord als er vragen
komen over het weekprogramma. En er is altijd een
medewerker aanwezig om vragen te beantwoorden.
•
De avondopvang bij de sportkampen blijft een half uur
langer open, tot 17.30 uur, zodat ouders hun kinderen op
tijd kunnen ophalen na de activiteiten.
•
Ook de brochure werd onder de loep genomen bij Aximax.
Cruciale informatie wordt ook in het Frans vermeld zoals
‘prijs per week/prix par semaine’, en afbeeldingen bij de
tekst illustreren duidelijker wat het thema van het atelier
of de speelweek is.
•
Jeugdcentrum Aximax gaat signalisatie in het gebouw
aanbrengen om ouders en kinderen vlotter wegwijs te
maken.

DRIEDAAGSE STAGE VOOR DE MEDEWERKERS
VAN DE ALGEMENE DIRECTIE CULTUUR, JEUGD EN
SPORT BIJ ORGANISATIES UIT DE ARMOEDESECTOR
Omdat de aandacht voor kansengroepen een zaak is van
iedereen, startte er een stageproject. Alle medewerkers van
de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport konden en
kunnen intekenen om tot drie dagen stage te lopen bij een
vereniging die zich richt tot een bepaalde doelgroep. De
bedoeling is contact te hebben met de doelgroep en een beter
begrip te krijgen van de drempels om te participeren aan een
vrijetijdsaanbod.
Tot nu toe werden de stages vooral gekozen bij verenigingen
die zich richten tot ouderen en tot mensen in armoede.
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Met welke van deze doelstellingen bent u vandaag
bezig?
Aan welke doelstelling zou u graag meewerken of
meedenken?
Van welke ontwikkelingen wil u op de hoogte
worden gehouden?

01

EEN RADAR VOOR INNOVATIE,
CREATIE EN VERNIEUWING

02

WE VINDEN EN BINDEN
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03

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

04

MEER EN BETERE RUIMTE

05

COMMUNICATIE

06

KWALITEITSZORG

Laat het ons weten op
cultuur.jeugdsport@vgc.be
Meer weten?
verbinden.brussels
www.vgc.be

WE VINDEN EN BINDEN
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