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Een Vlaams decreet in een Brusselse context

Op 9 februari 2018 trad het nieuw decreet Lokaal Sociaal Beleid (LSB) van de Vlaamse Gemeenschap in werking. Het nieuwe decreet 
bouwt verder op de principes van het vorige, maar legt nieuwe accenten en beleidslijnen vast. Centraal hierbij staan een maximale 
toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening en het realiseren van sociale grondrechten, een geïntegreerd breed onthaal 
(GBO) en het ondersteunen van vrijwillige en informele zorg in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Bovendien regelt het 
decreet zowel gemeenschaps- als gewestaangelegenheden.

De kern van het Vlaamse decreet, namelijk de erkenning van de lokale besturen als kernactor in het voeren van een integraal en inclusief 
sociaal beleid, maakt van Brussel per definitie een buitenbeentje. Het is namelijk, net als het voorgaande decreet, niet van toepassing op 
de lokale overheden in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Vanuit die optiek voorziet Artikel 2 van het decreet Lokaal Sociaal Beleid een totstandkoming van een convenant tussen de Vlaamse 
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC krijgt met andere woorden de regierol in handen voor de vertaling 
en toepassing van het Vlaams decreet in Brussel-Hoofdstad.

Het convenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de VGC werd afgesloten op 28 september 2018 voor een onbepaalde duur.

Een integraal en inclusief lokaal sociaal beleid

De algemene doelstelling van het lokaal sociaal beleid van de VGC is de ontwikkeling van een integraal en inclusief lokaal sociaal 
beleid in Brussel. Met ‘integraal’ wordt bedoeld dat een lokaal sociaal beleid horizontaal moet zijn, en dat dus intersectorale en 
beleidsdomeinoverschrijdende verbindingen worden gelegd. Met ‘inclusief’ wordt bedoeld dat beleid op de reguliere beleidsdomeinen 
aandacht moet hebben voor de effecten van dat beleid op kwetsbare groepen, zodat hun maatschappelijke participatie op deze 
domeinen versterkt kan worden.

Het convenant stelt vier resultaatsgebieden voorop:
• het verhogen van de afstemming van het aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening op de lokale behoeften.

Dit heeft minstens betrekking op het bevorderen van overleg en afstemming tussen de lokale actoren om te komen tot een 
complementair aanbod aan lokale sociale hulp- en dienstverlening.

• het verhogen van de toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en dienstverlening voor de bevolking en het aanpakken van 
onderbescherming.
Daartoe worden samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal uitgebouwd. Een samenwerkingsverband geïntegreerd breed 
onthaal omvat bij voorkeur één of meerdere openbaar centra voor maatschappelijk welzijn, CAW Brussel en de erkende diensten
maatschappelijk werk van de ziekenfondsen. De samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal voldoen aan de voorwaarden 
bepaald in de artikels 10, 11 en 12 van het decreet betreffende het lokaal sociaal beleid.

• het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulpen dienstverlening ondersteunen.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert initiatieven van vrijwillige en informele zorg, of ondersteunt en stimuleert 
dergelijke initiatieven die door lokale actoren of de bevolking georganiseerd worden.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie sensibiliseert de bevolking voor deelname aan, oprichting, organisatie of gebruik van de 
initiatieven van vrijwillige of informele zorg.

• het ondersteunen van methodieken die de betrokkenheid en inspraak van burgers in het lokaal sociaal beleid bewerkstelligen.
Om de betrokkenheid en inspraak van de meest kwetsbare burgers te realiseren worden participatiemethodieken ingezet die 
afgestemd zijn op de doelgroep.

Situering1.
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Om te komen tot een sterke vertaling en toepassing van het decreet dienen we rekening te houden met de Brusselse realiteit en haar 
uitdagingen. Het realiseren van bovengenoemde resultaatsgebieden gebeurt tegen een achtergrond die sterk verschilt van die van de 
gemiddelde Vlaamse stad of gemeente. Zowel socio-demografische, economische als bestuurlijke factoren spelen hierbij een  
belangrijke rol.

Een sterk gedeeld verhaal

De VGC voorziet naast de decretale middelen lokaal sociaal beleid voor de regierol ook bijkomende middelen die de uitvoering 
van dit meerjarenplan Lokaal Sociaal Beleid 2021-2025 mogelijk maken. Een deel van die middelen wordt ingezet via de 
Stedenfondsbeleidsovereenkomst. De VGC ondersteunt een aantal initiatieven in het kader van het lokaal sociaal beleid via
volgende Stedenfondsdoelstelling:

Strategische doelstelling 4. De VGC investeert in stedelijke netwerkontwikkeling en participatie en versterkt de sociale cohesie in de stad.

OD 4.1. De VGC bevordert de ontwikkeling van woonzorgzones en verhoogt de toegankelijkheid van het welzijnsaanbod, met 
aandacht voor het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en het bereiken van zorgbehoevende en maatschappelijk
kwetsbare doelgroepen. 

Prestatie: De VGC werkt via het lokaal sociaal beleid aan een optimaal toegankelijk welzijnsaanbod, door de ondersteuning  
van een Brusselbreed aanbod van laagdrempelig onthaal, outreachend werken en intersectorale samenwerking. De VGC heeft 
hierbij bijzondere aandacht voor de ondersteuning van kinderen en jongeren in hun brede leef- en leeromgeving en van  
kwetsbare doelgroepen.

• CAW Brussel: In het meerjarenconvenant met CAW Brussel 2016-2020 zijn specifieke opdrachten toegekend aan CAW 
Brussel voor het LSB. CAW Brussel zet hierbij concreet sterker in op het realiseren van een Brusselbrede aanwezigheid, de 
ondersteuning van het preventieve gezinsondersteuningsbeleid (vnl. via een sterke rol in het Huis van het Kind-Ket in Brussel) 
en de ondersteuning van jongeren in hun brede leef- en leeromgeving. CAW Brussel ontvangt voor de opdrachten in dit kader 
jaarlijks middelen via de Stedenfondsdoelstelling LSB. Het convenant tussen VGC en CAW Brussel voor de periode 2016-2020 
zal verlengd worden tot en met 31 december 2021.

• De VGC ondersteunt de vzw Dienstencentrum voor het Kind – Nasci voor het begeleiden en doorverwijzen van kwetsbare 
(kans)arme moeders en kinderen en het organiseren van groepsvormende en emanciperende activiteiten, vormingen en 
opvoedingsondersteuning.

• De VGC ondersteunt ook de jeugdwelzijnswerking van vzw D’BROEJ. De jeugdwelzijnswerking van D’BROEJ werkt rond de 
individuele en trajectmatige begeleiding en doorverwijzing van kinderen en jongeren met (hulp)vragen en werkt acties m.b.t. 
welzijnsthema’s uit voor groepen kinderen, jongeren en hun ouders.

• De VGC realiseert via de Stedenfonds-beleidsovereenkomst verschillende (transversale) doelstellingen en projecten die  
bijdragen aan armoedebestrijding en toegankelijke en nabije zorg (zoals o.a. de acties in de strijd tegen schoolverzuim 
en schooluitval, de werking naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, arbeidszorg en de geïntegreerde 
wijkwerkingen.

• De VGC subsidieert het Brussels Platform Armoede voor:
• de ondersteuning van de 7 lokale verenigingen waar armen het woord nemen in functie van het behoud van  

de Vlaamse decretale erkenning en samenwerking rond gezamenlijke opdrachten op maat van de  
Brusselspecifieke context;

• ondersteuning van het VGC-beleid en faciliteren van participatie en dialoog tussen de VGC en de armoedeverenigingen.
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Jaarplan Lokaal Sociaal Beleid 2021

Het meerjarenplan Lokaal Sociaal Beleid uit de startblokken met het 
jaarplan 2021

De VGC werkte voor elk van de vier resultaatsgebieden een aantal operationele doelstellingen uit die opgenomen werden in het 
meerjarenplan Lokaal Sociaal Beleid 2021-2025. In dit jaarplan 2021 concretiseren we wat we gaan doen om deze vooropgestelde 
doelstellingen te behalen. Sommige acties zijn weerkerend omwille van hun blijvend belang. Andere acties zijn nieuw en krijgen
vorm als een test of pilootproject.

Om de vier resultaatsgebieden te realiseren ligt de focus doorheen het jaarplan op:
• de regie en de ondersteuning die de VGC zal bieden in 2021;
• de opdrachten die we in het kader van ondersteuning toevertrouwen aan het Kenniscentrum Welzijn, Wonen en Zorg 

(Kenniscentrum WWZ).

Het lokaal sociaal beleid van de VGC wordt uiteraard in uitvoering gebracht in het ruimere welzijns- en gezondheidsbeleid van de VGC. 
Dit vertaalt zich in tal van flankerende doelstellingen die omschreven werden in het meerjarenplan 2021-2025 en die we niet opnemen 
in dit jaarplan. Een aantal nieuwe initiatieven binnen dit flankerend beleid worden wel opgenomen in dit plan, omdat ze een nauwere 
opvolging vanuit het lokaal sociaal beleid vereisen in functie van uitrol, evaluatie en mogelijke bijsturing.
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2.1. Het verhogen van de toegankelijkheid van de hulp- 
en dienstverlening van het Nederlandstalig netwerk 
van gemeenschapsvoorzieningen en het aanpakken van 
onderbescherming via een geïntegreerd breed onthaal

Een goede toegang tot hulp- en dienstverleningsaanbod, zorgt voor betere toegang tot sociale grondrechten voor 
mensen die het moeilijk hebben om deze te realiseren. Dit is meer dan ooit aan de orde want corona treft mensen in een 
kwetsbare situatie het hardst. 

Brusselse welzijns- en zorgorganisaties reageerden snel op een aantal acute noden die op scherp gesteld werden door 
COVID-19. De VGC ondersteunde waar mogelijk financieel of logistiek. Nu duidelijk wordt dat de pandemie aanhoudt in 
2021, blijft de VGC met haar lokaal sociaal beleid inzetten op de ondersteuning van het werkveld en de toeleiding van 
Brusselaars  naar hun rechten. 

In de tweede jaarhelft van 2020 startten een aantal nieuwe projecten op die inzetten op het verhogen van de 
toegankelijkheid van het hulp- en dienstverleningsaanbod en de lessons learned uit de coronacrisis. Concreet gaat het 
om de nieuwe STEK-werking Baskuul van Samenlevingsopbouw Brussel en vier empowerende projecten opgezet door 
de armoedeverenigingen die inspelen op gevolgen van de pandemie voor mensen in armoede.  Vanuit het lokaal sociaal 
beleid volgen we in 2021 de evolutie van deze specifieke projecten nauw op en laten we ons hierdoor inspireren. 

In 2021 willen we het geïntegreerd breed onthaal verder vormgeven via lokale projecten. We willen hierbij inzetten 
op vraagverheldering en het in kaart brengen van aanwezige doch soms latente hulpvragen om zo de afstemming en 
toegankelijkheid van het aanbod hulp- en dienstverlening te verhogen. Belangrijk hierbij zijn strategische vindplaatsen 
waar het bestaande welzijnsaanbod sterker gelinkt kan worden aan de bestaande setting. De nood aan lokale 
aanspreekpunten die verbinding maken tussen de aanwezige welzijnsactoren en die helderheid bijbrengen, dringt zich op 
en er wordt invulling gegeven aan de mogelijkheden. 

Het Kenniscentrum WWZ voert met het oog op het realiseren van deze doelstelling een aantal opdrachten uit met 
betrekking tot het ontwikkelen van expertise rond divers en inclusief werken.

 
OD 1.1. Elke Brusselaar die dat wil kan deelnemen aan het VGC-aanbod. Drempels om 
te participeren werken we zo veel mogelijk weg. We brengen drempels naar het sociale 
hulp- en ondersteuningsaanbod in kaart, en doen dit met bijzondere aandacht voor 
mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden en moedigen initiatieven aan die 
deze drempels trachten weg te werken. 
• De VGC monitort vier armoedeprojecten die naar aanleiding van de COVID-19 crisis werden opgezet in 

samenwerking met het Brussels Platform Armoedebestrijding (BPA) en de Brusselse verenigingen waar armen 
het woord nemen (VWAWN). Elk van deze projecten zet in op armoede-uitdagingen die tijdens de COVID-
gezondheidscrisis nog scherper naar voor zijn gekomen. Er worden vier goede praktijken ontwikkeld die vanuit 
een emancipatorische groepswerking inzetten op het detecteren en wegwerken van drempels voor mensen in 
armoede. Er wordt steeds samengewerkt met reguliere partners. Doel is om uit deze projecten lessen te trekken 
m.b.t. de toegankelijkheid van het gemeenschapsaanbod en de toegang tot grondrechten. Het BPA neemt een 
ondersteunende rol op en staat in voor de tussentijdse afstemming met de VGC gedurende het gehele geijkte 
projectopzet.  

Acties 2021 voor het lokaal sociaal beleid 
in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad2.
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Door de participatieve, empowerende manier van werken, het expliciete engagement tot kennisdeling en de 
tussentijdse afstemming tussen de VWAWN, BPA en de VGC, nemen de initiatiefnemers de VGC en haar partners 
mee in een gedeeld leerproces. 

• De projecten zijn:
• Leer uw digitale vrienden kennen’ van vzw Vrienden van het Huizeke;
• ‘Pyschosociaal welzijn tijdens en na isolement, een project met de wijkgezondheidscentra’ van vzw 

Buurthuis Bonnevie;
• ‘Een Brussels experiment rond het onthalen en doorverwijzen van mensen met een precair verblijf’ van 

vzw Pigment;
• ‘Versterkte vrijetijdsparticipatie met Café Plaizier’ van vzw Wijkpartenariaat – De Schakel. 

• De duurtijd van deze projecten is van 1 december 2020 tot en met 31 maart 2022.

 
OD 1.2. Rond Brusselaars met zorg- en ondersteuningsnoden bouwen we lokale 
netwerken. Hulp- en zorgverleners zijn georganiseerd via lokale welzijnscoördinatie. Ze 
zijn in zoveel mogelijk buurten aanwezig en zijn een aanspreekpunt voor Brusselaars en 
informele zorgkrachten.
• Uit diverse analyses komt de nood aan lokale welzijnscoördinatie naar voren. Er is zowel nood aan een 

facilitator van samenwerkingsverbanden en innovatieve welzijnsprojecten op lokaal niveau als aan een lokaal 
aanspreekpunt voor welzijns- en zorggerelateerde thema’s. We onderzoeken op welke wijze we het concept lokale 
welzijnscoördinatie kunnen vormgeven en geleidelijk kunnen implementeren in de acht zones lokaal sociaal beleid 
in Brussel. 

• De VGC verkent en inventariseert de vergelijkbare ideeën (ook in Vlaamse steden) en andere opstartende 
innovatieve projecten bij andere partners (BruZEL, Brusano, OCMW’s).

 
OD 1.3. We werken verder aan werkvormen geïntegreerd breed onthaal op maat van 
verschillende Brusselse contexten in verschillende zones lokaal sociaal beleid en rollen dit 
zoveel als mogelijk uit. 
• De VGC zoekt samen met de decretale partners naar mogelijkheden om in verschillende zones voor lokaal sociaal 

beleid pilootprojecten geïntegreerd breed onthaal op te starten. De projectaanvraag geïntegreerd breed onthaal bij 
de Vlaamse overheid wordt hiertoe opgevolgd en bij goedkeuring garanderen we een nauwgezette monitoring van 
de resultaten.  

• De VGC werkt samen met de decretale partners, vanuit de lokale bevindingen en goede praktijken, verder aan 
een gemeenschappelijke visie en strategie en laat zich hierbij voeden met ervaringsperspectief van kwetsbare 
Brusselaars en expertise van andere partners.  

• De VGC organiseert samen met de decretale en andere relevante partners in 2021 minstens twee multi-problem 
casusbesprekingen die een integrale aanpak met een focus op alle levensdomeinen vereisen. De bevindingen die 
voortvloeien uit de casusbesprekingen  helpen ons om tot een betere samenwerking en vlotte doorverwijzing 
tussen partners GBO met aangepaste tools te komen.
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OD. 1.4. De VGC zorgt voor de nodige omkadering om het geïntegreerd breed onthaal 
in Brussel maximale kansen te geven (vorming, informatiedoorstroom, structureren en 
faciliteren van overleg, uitwisseling met Vlaanderen). 
• De VGC investeert in externe coaching en begeleiding om de organisatiestructuur van het GBO uit te tekenen 

en te implementeren op het Brusselse werkveld. De participatie van (potentiële) gebruikers van het GBO en de 
betrokkenheid van basiswerkers zijn hierbij een belangrijk aandachtspunt. Op die manier werken we samen aan 
een in Brussel toepasbaar model van het geïntegreerd breed onthaal. 

• De VGC stuurt de organisatiestructuur van het geïntegreerd breed onthaal bij in functie van het gelopen traject in 
co-productie met de decretale partners. Hierbij worden de werkingsprincipes van het geïntegreerd breed onthaal 
toegepast. 

• De VGC leidt de stuurgroep geïntegreerd breed onthaal en bewaakt de werkzaamheden binnen de deelprojecten 
geïntegreerd breed onthaal.   

• De VGC volgt de ontwikkelingen m.b.t. het GBO op Vlaams niveau op en onderhoudt hiervoor nauw contact met de 
Vlaamse overheid. We informeren de Brusselse partners over vormingen, studiedagen en publicaties m.b.t. het thema.  

• De VGC stimuleert kennisdeling, kruisbestuiving en wisselwerking zowel op het niveau van de stuurgroep als op 
het niveau van de projecten. Waar nodig organiseren we bijkomende informatie- en uitwisselingsmomenten om zo 
de bekendheid en het eigenaarschap van het GBO in Brussel te vergroten, zowel intern als extern. 

 
OD 1.5. We investeren in kennisdeling en ervaringsuitwisseling met Vlaamse steden en 
gemeenten en met kennis- en onderzoekscentra in de academische wereld.
• De VGC organiseert een uitwisseling met twee Vlaamse centrumsteden om kennis te delen over methodieken, 

lessons learned en duurzame verankering van het GBO-model.  

• De VGC sluit aan bij het Regionaal platform Brussel dat verder vorm geeft aan het actieplan Sterk Sociaal Werk. 
De VGC volgt de praktijken die ontwikkeld worden volgens de 5 krachtlijnen van het actieplan Sterk Sociaal Werk 
en zoekt opportuniteiten om het sociaal werk in Brussel te versterken met als doel de mensenrechten en sociale 
grondrechten voor iedereen te realiseren.

 
OD 1.6.  Mensen in armoede worden beter ondersteund in hun toegang tot grondrechten, 
bijvoorbeeld via brugfiguren en vindplaatsgerichte initiatieven. Bijzondere aandacht gaat 
naar de situatie van kinderen, jongeren en gezinnen in armoede.Het Huis van het Kind 
Brussel wordt actief betrokken bij de opstartende pilootprojecten GBO  om zo tot een 
sterkere afstemming te komen tussen de verschillende onthaalwerkingen.
• De VGC volgt de uitbouw van de STEK Baskuul op de D’ieteren-site - waarvoor Samenlevingsopbouw Brussel 

projectsubsidies ontving van zowel de Vlaamse overheid als van de VGC- nauw op. Deze veilige en laagdrempelige 
ontmoetingsplaats verhoogt voor meer mensen de kans om hun rechten op kwaliteitsvolle hulp- en 
dienstverlening en voldoende inkomen te laten gelden. De uitbouw van deze STEK op het kruispunt van twee van 
de meest kwetsbare wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zien we niet alleen als broedplaats voor sterkere 
sociale bescherming, maar ook als kiem voor interessante nieuwe samenwerkingsverbanden met OCMW’s in een 
omgeving die volop in beweging is. Belangrijke aandacht gaat op deze site naar het outreachend werken naar de 
talrijk aanwezige jongeren in deze wijken.  
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• De VGC investeerde in dat opzicht in 2020 eveneens in een gezamenlijke investeringssubsidie aan 
Samenlevingsopbouw Brussel en JES op deze site.  

• Het Kenniscentrum WWZ initieert de werkgroep Inclusief Brussel die het Brussels Platform Armoede, de 
verenigingen waar armen het woord nemen, Samenlevingsopbouw Brussel en CAW Brussel samen brengt 
rond toegang tot de zorg voor mensen in armoede en het bestrijden van sociale uitsluiting. In 2021 zullen de 
resultaten van het onderzoek dat uitgevoerd werd in 2019 en 2020 (met als trekker Kind en Gezin) naar de 
leefomstandigheden van precaire gezinnen in Brussel verspreid worden. 

 
OD 1.7. We stimuleren initiatieven die meer Brusselaars helpen om hun sociale 
grondrechten te kunnen opnemen.
• De VGC onderzoekt, op basis van de situatieanalyse van Brusselaars met een handicap anno 2020, uitgevoerd door 

het Kenniscentrum WWZ, welke initiatieven kunnen worden genomen om de toegang tot sociale grondrechten te 
verhogen voor Brusselaars met een handicap. Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de toegang voor kinderen en 
jongeren met een vermoeden van beperking en hun gezinnen. Een eerste concrete actie is een structurele versterking 
van het Brusselse aanmeldingspunt Personen met een handicap (BRAP) voor haar outreachende werking.  

 
OD 1.8. Zorgverleners en organisaties kunnen goed inspelen op de enorme 
verscheidenheid van de Brusselaars, hun socio-economische of migratie-achtergrond, 
gender, seksuele oriëntatie, handicap of leeftijd.
• De VGC ondersteunt het Kenniscentrum WWZ voor het initiëren en ontwikkelen van praktijken aangaande 

divers en inclusief werken in samenwerking met Brusselse voorzieningen en initiatieven: Met de kijkstages 
(korte meeloopstage van een dag) beoogt het Kenniscentrum WWZ een kennismaking tussen organisaties en/of 
sectoren door een echte onderdompeling in elkaars werkveld.  Na een evaluatie van editie 2020, organiseert het 
Kenniscentrum WWZ een nieuwe editie kijkstages samen met Bru-Stars. 

 
OD 1.9. Het diversiteitshandelen binnen de hulp- en zorgverlening wordt gestimuleerd en 
initiatieven gericht op een meer cultuursensitieve zorg worden ondersteund.
• Het Kenniscentrum WWZ organiseert de reflectiegroep Cultuursensitieve Zorg met Brusselse experts in het thema 

cultuursensitieve zorg en diversiteit. Binnen deze reflectiegroep wordt ervaring met betrekking tot inzichten, 
methodieken, goede praktijken gedeeld en worden concrete werkpistes ontwikkeld om te komen tot meer 
cultuursensitiviteit en een aanbod dat beter is afgestemd op de noden van Brusselaars in al hun diversiteit.

• Het Kenniscentrum WWZ programmeert in 2021 de vorming ‘Meetladder diversiteit’. Dit is een reflectietool voor 
organisaties om na te gaan hoe divers-sensitief projecten of acties zijn en inspirerende ideeën aanreikt . 
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2.2. Het verhogen van de afstemming van het aanbod aan lokale 
sociale hulp- en dienstverlening va het Nederlandstalige netwerk 
van gemeenschapsvoorzieningen op de lokale behoeften 

Een speerpunt van het welzijns- en gezondheidsbeleid van de VGC is het aanbod van lokale sociale hulp- en 
dienstverlening op elkaar en op de lokale noden af te stemmen. De VGC voert een beleid dat flankerend is aan dat van de 
Vlaamse Gemeenschap en zet daarbij sterk in op noden eigen aan de Brusselse grootstedelijke context. 

Samenwerking is één van de rode draden die doorheen het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC loopt. Brussel 
kunnen we enkel vormgeven door samen te werken: binnen en buiten de grenzen van het Brussels gewest; met andere 
overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Samenwerking is daarom altijd ons uitgangspunt.

De VGC staat heel dicht bij het Nederlandstalig netwerk van gemeenschapsvoorzieningen in het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad en heeft een sterke traditie in het organiseren en faciliteren van overleg en samenwerking. We blijven hierbij 
waakzaam voor signalen vanuit het werkveld. Vanuit het lokaal sociaal beleid vinden we het belangrijk om linken te 
leggen met andere lokale netwerken zoals de eerstelijnszone BruZEL, de lokale gezinsondersteunende netwerken van het 
Huis van het Kind, en de bicommunautaire welzijns- en zorgnetwerken op de eerste lijn.

 
OD 2.1 Hulp- en dienstverleningsorganisaties werken samen zodat mensen doeltreffend 
geholpen worden:
• Signalen worden gecapteerd via de lokale en bovenlokale netwerken die geïnitieerd of gefaciliteerd worden 

door de VGC. Het lokaal sociaal beleid detecteert de opportuniteiten en noden, legt waar mogelijk verbindingen 
en faciliteert op basis hiervan nieuwe samenwerkingen. 

o De VGC reageert alert op signalen vanuit het werkveld die via de verschillende sectorale platformen worden 
gegeven. Waar nodig wordt contact opgenomen met partners op het terrein om de situatie te onderzoeken 
en samen te zoeken naar mogelijke oplossingen. In 2021 gaat hierbij speciale aandacht naar het opvolgen 
van signalen die rechtstreeks voortvloeien uit de COVID-19 crisis. 

o We werken een tool uit om de signalen vanuit verschillende welzijnsgerelateerde overlegfora van de 
verschillende deeldomeinen van Welzijn en Gezondheid (IROJ, BROG, overleg LDC,…) van het lopende 
werkjaar te bundelen om een volgend jaarplan te voeden.  

o Samen met Brusselse praktijkwerkers werken we zo, binnen onze bevoegdheid, aan oplossingen 
voor  structurele problemen. Deze signalenlijst wordt vervolledigd met noden en aandachtspunten die 
werkveldpartners met een signaalfunctie, waaronder organisaties die werken vanuit ervaringskennis 
aanstippen. Het overzicht van signalen zal gebundeld worden tegen de zomervakantie van 2021 en zal 
dienen om het jaarplan van lokaal sociaal beleid 2022 te voeden.  
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• Samenwerking met andere Brusselse overheden is essentieel. Er wordt ingezet op samenwerking met de 
lokale besturen (gemeente en OCMW) en op gewestelijk vlak wordt naar afstemming gezocht met de 
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. 

o De VGC en het Kenniscentrum WWZ zijn betrokken partners bij het traject ‘Brussels takes care’. De Brusselse 
regering organiseert in 2021 een Staten-Generaal voor gezondheid en welzijn die moet uitmonden in een 
geïntegreerd welzijns- en gezondheidsplan dat zich onder meer toespitst op de Brusselse eerste lijn voor 
welzijn en gezondheid en waarin het Brusselse armoedebestrijdingsplan haar beslag zal krijgen. Dit gebeurt 
in co-constructie met publieke actoren, verenigingen, gebruikers en onderzoekers. 
 

o Er wordt ingezet op samenwerking met de OCMW's in de gemeenten waar we het GBO naar de praktijk 
omzetten. 

o De VGC blijft, in functie van een complementair beleid, samenwerken met andere overheden rond de COVID-19 
crisis en blijft zetelen als een actieve partner in de reeds opgerichte taskforces. Ze behoudt het overzicht door 
regelmatig overleg te plegen en af te stemmen met partners zoals Huis voor Gezondheid/BruZEL. 

• De VGC-actieplannen lokaal sociaal beleid en kinderarmoedebestrijding worden op elkaar afgestemd. Er wordt 
verbinding gemaakt tussen de lokale gezinsondersteunende netwerken van het Huis van het Kind-Ket in Brussel 
en de netwerken die zich ontwikkelen binnen het lokaal sociaal beleid zoals het geïntegreerd breed onthaal. 

o Er wordt een trimestrieel overleg georganiseerd om de voortgang van beide plannen op elkaar af te 
stemmen.

o Het kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC is onderdeel van het lokaal sociaal beleid van de VGC en 
van het VGC-brede armoedebestrijdingsbeleid. Er wordt actief afgestemd m.b.t. de integrale ondersteuning 
van gezinnen in hun toegang tot rechten, het voeren van een inclusief beleid en de ontwikkeling van lokale 
netwerken. 

• De VGC zorgt voor structurele verbindingen tussen het lokale sociale hulp- en dienstverleningsaanbod, en de 
zich ontwikkelende eerstelijnszone BruZEL. 

o De VGC maakt deel uit van de cluster lokale besturen in de zorgraad van eerstelijnszone BruZEL. De VGC 
legt waar mogelijk structurele verbindingen tussen de processen ter voorbereiding en ontwikkeling van de 
eerstelijnszone BruZEL en het geïntegreerd breed onthaal. 

o De VGC volgt de ontwikkelingen van de wijkwerking in Jette die wordt georganiseerd in het kader van de 
eerstelijnshervorming met als doel verbindingen te leggen tussen welzijn en gezondheid in regio Jette.  

o De VGC maakt deel uit van het COVID-19 team van de eerstelijnszone BruZEL. We gebruiken ons netwerk 
en onze expertise maximaal om de pandemie te bestrijden. We werken hiervoor nauw samen met de cel 
Hygiëne van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Huis voor Gezondheid en zorgen voor 
wisselwerking met het N-netwerk. 
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2.3. Het nemen van maatregelen die de vermaatschappelijking 
van de lokale sociale hulp- en dienstverlening ondersteunen, het 
stimuleren van vrijwillige en informele zorg en ondersteunen van 
vrijwilligerswerk. 

Het decreet lokaal sociaal beleid schrijft voor dat de vermaatschappelijking van de lokale hulp- en dienstverlening moet 
worden gestimuleerd. Hierbij moet aandacht gaan naar het ondersteunen en stimuleren van vrijwillige en informele zorg. 
Informele zorg omvat zowel de zelfzorg, de mantelzorg als de zorg verleend door vrijwilligers. Je kan stellen dat iedereen 
die op regelmatige basis en als niet-professionele zorg- of hulpverlener zorg biedt aan een iemand met een zorgnood, aan 
informele zorg doet.  

Vermaatschappelijking van de zorg vraagt om maatwerk: informele zorg en professionele zorg dienen complementair 
te zijn. Dat maatwerk vergt in een grootstedelijke context, waar bijvoorbeeld meer mensen alleen wonen en sociale 
netwerken minder evident zijn, extra inspanningen.  

Acties om de vermaatschappelijking van de zorg in de hulp- en dienstverlening te ondersteunen, kruisen onvermijdelijk 
het pad van acties die inzetten op sociale verbondenheid, op vrijwillig engagement en het bestrijden van eenzaamheid en 
sociaal isolement. Hetgeen we in het geschetste kader opzetten, start steeds met een goed begrip van wat mensen met 
zorgnoden en hun mantelzorgers nodig hebben. 
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OD 3.1. Vrijwilligers groeien door een vrijwilligersbeleid op maat. We stimuleren 
en ondersteunen organisaties in het aantrekken van vrijwilligers, het werken met 
vrijwilligers en het differentiëren en diverser maken van hun vrijwilligersbestand.
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel is het referentiepunt voor organisaties, (feitelijke) verenigingen, doorverwijzers 
en (kandidaat-)vrijwilligers aangaande vrijwilligerswerk. Tegelijkertijd nemen ze een rol op als inspirator en stimuleren 
ze intersectorale ontmoetingen aangaande werken met vrijwilligers. 

In het kader van het lokaal sociaal beleid neemt het Steunpunt vrijwilligerswerk volgende concrete acties op: 
• Het Kenniscentrum WWZ vertolkt de brugfunctie tussen Brusselse vrijwilligersorganisaties en kandidaat-vrijwilligers. 

• Het Kenniscentrum WWZ versterkt en diversifieert de communicatiekanalen ter promotie van vrijwilligerswerk. 

• Het Kenniscentrum WWZ promoot burgerinitiatieven als volwaardige plek om vrijwilligerswerk te doen. 

• Het Kenniscentrum WWZ leidt kwetsbare Brusselaars toe naar een gevarieerd aangepast vrijwilligersaanbod om het 
vrijwilligerswerk als hefboom voor empowerment van (kandidaat-)vrijwilligers te stimuleren. 

o Continueren van de samenwerking met de doorverwijzers met een publiek met kwetsbare achtergrond en 
het uitvoeren van  sensibiliseringsacties om de toegankelijkheid tot het vrijwilligerswerk te verhogen.

o Het Kenniscentrum WWZ zet in op sensibiliseringsacties voor vrijwilligersorganisaties om ze warm te maken 
voor het werken met kwetsbare vrijwilligers uit verschillende doelgroepen.

o Het Kenniscentrum WWZ voert sensibiliseringsacties uit om de toegankelijkheid tot vrijwilligerswerk te 
verhogen voor kwetsbare Brusselaars. Dit gebeurt door het in kaart brengen van organisaties die openstaan 
voor het werken met kwetsbare vrijwilligers en het aanbod bekend te maken bij de doorverwijzers en de 
kandidaat-vrijwilligers via hun communicatiekanalen. 

o Het Kenniscentrum WWZ onderzoekt op welke andere manieren ze organisaties met deze doelgroep op een 
duurzame manier kunnen verbinden.

OD 3.2. De VGC zorgt voor ondersteuning bij het uitbouwen van kwaliteitsvolle 
buurtgerichte zorgnetwerken. Daarnaast worden organisaties ondersteund bij de omslag 
naar een meer vermaatschappelijkte zorg met bijzondere aandacht voor de effecten die 
er zijn voor mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 
• De VGC zorgt via de backoffice van het drietalige platform Connecting Brussels voor de toeleiding van de 

gestelde hulpvraag naar de juiste welzijnspartner. Ook het Kenniscentrum WWZ is betrokken via het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk dat ondersteuningsvragen en vrijwilligers met elkaar matcht. Dit platform werd gelanceerd door 
de VGC, COCOF, Muntpunt en Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel met als doel de veerkracht en solidariteit van de 
stad te versterken om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. 

• De VGC ondersteunt de lokale dienstencentra in hun buurtgerichte opdracht via de inschakeling van coaching 
door Odisee (de Resokit methodiek). In het Vlaamse woonzorgdecreet van 15 februari 2019 krijgen de lokale 
dienstencentra de opdracht om een buurtanalyse te maken om hun werking nog meer en beter te laten 
aansluiten bij de eigenheid van de buurt en haar bewoners. Deze buurtanalyse dient de basis te vormen van het 
meerjarenplan van de lokale dienstencentra. De LDC moeten tegen 1 januari 2023 voldoen aan de regelgeving van 
het nieuwe woonzorgdecreet 
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OD 3.3. De VGC ondersteunt initiatieven die inzetten op vrijwillige en informele zorg. 
• De VGC krijgt via de deelname aan de zorgraad van de eerstelijnszone BruZEL zicht op knelpunten en problemen 

van personen in kwetsbare levensomstandigheden. Deze vormen het vertrekpunt voor de werking en acties van de 
eerstelijnszone in Brussel in de toekomst. We bekijken hoe deze waardevolle lessen vertaald kunnen worden binnen 
de welzijnssectoren.  

• De VGC volgt de ontwikkelingen rond mantelzorg in Brussel op via de Stuurgroep Mantelzorg Brussel. BruZEL 
organiseert daarnaast in maart 2021 de Eerstelijnsmeeting, een intersectoraal netwerkmoment waarop Brusselse 
eerstelijnswerkers in welzijn en gezondheid elkaar ontmoeten en verrijken. Het thema ‘Informele- en mantelzorg’ 
wordt hernomen omdat de vorige editie uitgesteld werd wegens de coronacrisis. 

• Zie ook acties onder OD. 3.4

OD. 3.4. Initiatieven die ervaringsdeskundigheid valoriseren of uitgewerkt zijn vanuit het 
perspectief van patiënten, mantelzorgers of hulpvragers worden aangemoedigd.
• De VGC volgt de opstart van de Brusselwerking op van Magenta via participatie aan de stuurgroep die deze 

opstart begeleidt.

• De VGC ondersteunt de opstart van Brusselwerkingen van UilenSpiegel, een vereniging voor en door mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en Similes, voor naasten van een persoon met een psychische kwetsbaarheid. 

• We ondersteunen projecten, die bij mensen in armoede het sociale isolement doorbreken, projecten armoede  en 
de digitale kloof dichten, zie actie 1.1.1.
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2.4. Het ondersteunen van methodieken die de betrokkenheid en 
inspraak van burgers in het lokaal sociaal beleid bewerkstelligen.  

De VGC werkt aan een Brussel dat de toekomsttoets kan doorstaan: een inclusief beleid dat de 
Brusselaars sterker maakt door hen eigenaarschap te geven via participatie en een 
kwaliteitsvol leven in Brussel. 

VGC-brede operationele doelstellingen:  
• Burgers en organisaties hebben inspraak in het beleid met toegankelijke werkvormen afgestemd op verschillende 

doelgroepen. 

• We hebben oog voor participatie in alle beleidsfasen: zowel tijdens de opmaak en opvolging als voor de evaluatie van 
de beleidsdoelstellingen. 

• We experimenteren met innovatieve manieren om te doen participeren en ontwikkelen zo een duurzaam 
participatiebeleid voor de VGC en haar organisaties. 

• We stimuleren en ondersteunen burgerinitiatieven en burgerprojecten. 

• De adviesorganen zijn klankborden voor het VGC-beleid, zijn dynamisch en worden representatief samengesteld.

Operationele doelstellingen in het lokaal sociaal beleid 2021-2025: 
De beschreven participatiecultuur is een ambitie in alle beleidsdomeinen waarvoor de VGC bevoegd is. Het lokaal 
sociaal beleid is hier als vanzelfsprekend in gevat en zal het participatief proces mee voeden en versterken vanuit de 
sectorspecifieke expertise opgebouwd binnen het lokaal sociaal beleid van de VGC:   

OD 4.1. Vraagstukken vanuit het lokaal sociaal beleid worden geïntegreerd in VGC-brede 
participatieprocessen. Waar nodig worden bijkomende participatieve trajecten opgezet 
en aangepaste methodieken uitgewerkt in partnerschap met het werkveld. Vanuit het 
lokaal sociaal beleid wordt ingezet op het bereiken van (potentiële) gebruikers van het 
hulpverleningsaanbod en mensen met zorgnoden en in het bijzonder naar mensen die 
zich in een kwetsbare situatie bevinden. 
• Met Stadspiratie brachten we van 28 januari tot 4 juli 2020 Brusselaars samen om ideeën aan te leveren voor 

het meerjarenbeleidsplan van de VGC. In 2021 wordt er bekeken op welke manier de voorstellen van Brusselaars 
inspirerend kunnen zijn voor nieuwe acties binnen het lokaal sociaal beleid. 
 

• In 2021 onderzoeken we hoe doelgroepen betrokken kunnen worden bij de vormgeving van het geïntegreerd breed 
onthaal en hoe zij structureel een plaats hebben in een  performante GBO-organisatiestructuur. 

OD 4.2. De zorgnoden van Brusselaars vormen de toetssteen van ons welzijns- en 
gezondheidsbeleid. Vanuit het lokaal sociaal beleid wordt ingezet op het bereiken van 
(potentiële) gebruikers van het hulpverleningsaanbod en mensen met zorgnoden en in 
het bijzonder naar mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 
• Anno 2021 richten we ons op de verdere ontwikkeling van het GBO, waar we in lokale pilootprojecten onderzoeken 

hoe we binnen een bepaalde setting  ervaringen van de doelgroep kunnen integreren en deze van bij de start 
centraal stellen bij het bepalen van concrete acties.
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OD 4.3. De adviesraad Welzijn en Gezondheid is geïnformeerd over het lokaal sociaal 
beleid, adviseert de VGC bij het maken van strategische keuzes en is het instrument bij 
uitstek om een goede wisselwerking te genereren tussen de eerstelijnszone BruZEL en de 
ontwikkelingen binnen het lokaal sociaal beleid. 
• Het verantwoordingsrapport 2020 en het jaarplan 2021 Lokaal Sociaal Beleid worden voorgelegd voor advies aan 

de adviesraad Welzijn en Gezondheid. De jaarplanning wordt voorbereid met input van de adviesraad die hiervoor 
ook kan beroepen op de signalenbundel.  

• De VGC faciliteert de werkgroep geïntegreerd breed onthaal Brussel. De adviesraad Welzijn en Gezondheid fungeert 
als extern klankbord voor deze werkgroep en adviseert over moeilijke kwesties. 

OD 4.4. De VGC gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met een leven in 
armoede en houdt rekening met hun perspectief. 
• In 2021 leggen we in dit kader de focus op de vier armoedeprojecten, geformuleerd onder 1.1.1 en de lessen die we 

hieruit kunnen trekken, net als de verbeterpunten voor toekomstig sociaal beleid. 

• De VGC werkt structureel samen met het Brussels Platform Armoede en de verenigingen waar armen het woord 
nemen om bij belangrijke beleidskeuzes de mening van mensen in armoede te kennen. 

 Ook wordt bij de evaluatie van het VGC-welzijnsbeleid  voor personen met een handicap het gesprek aangegaan 
over de drempels die mensen in armoede ervaren maar ook de kansen die zij zien.  

• Het Brussels Platform Armoede wordt structureel betrokken in de uitbouw van het GBO. Samen bekijken we op 
welke manier het perspectief van mensen in armoede, zich kan vertalen naar een breed onthaal dat beantwoordt 
aan de gesignaleerde noden. 
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Begroting 2021 3.

2021

Inkomsten

Subsidie LSB Vlaamse Gemeenschap

Bijdrage van de VC in de loonkost van de 
VGC-LSB-medewerker (reguliere middelen)

Totaal
  

Uitgaven

Loonsubsidie LSB-medewerker VGC-
administratie

Subsidie aan het Kenniscentrum voor het 
steunpunt vrijwilligerswerk binnen het LSB

Subsidie aan het Kenniscentrum WWZ voor 
LSB

Totaal
  

€ 154.600

€ 27.284,00

€ 181.884,00

€ 82.744,00

€ 23.000,00

€ 76.140,00

€ 181.884,00
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