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Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Want wie had met nieuwjaar, 
wanneer je in bruisend Brussel traditioneel van de ene receptie naar 
de andere hopt, kunnen vermoeden dat onze maatschappij anderhalve 
maand later tot op zekere hoogte op slot zou gaan? Dat we elkaar met 
een elleboogstoot zouden begroeten? Massaal zouden gaan thuiswerken en 
anderhalvemeteren? Applaudisseren voor onze zorghelden? Op berenjacht 
gaan met onze kinderen? Of dat ‘knuffelcontact’ het woord van het jaar zou 
worden?

De coronamaatregelen hadden in het voorjaar een enorme impact op 
de Brusselaars, met name op kinderen, jongeren en volwassenen in een 
kwetsbare situatie. En ook aan de algemene directie Cultuur, Jeugd en 
Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) ging de coronacrisis 
niet onopgemerkt voorbij. Maar we bleven niet bij de pakken zitten. Van 
‘business as usual’ naar een ‘unusual business’. Omdat het moest èn omdat 
het kon. Want dat we er ook in deze crisistijd als overheid moesten zijn 
voor de Brusselaars, dat stond buiten kijf.

Over de gemeenschappen heen lanceerden we ‘Brussels helps’, dat 
vrijwilligers in contact bracht met Brusselaars die hulp zochten. Met 
‘Staycation BXL’ ondersteunden we straffe ideeën van organisaties en 
burgers voor een onvergetelijke zomervakantie in Brussel. Samen met de 
Brusselse bibliotheken verdeelden we verhalenpakketten voor kinderen. 
Met À Fonds bleven we ook in dit vreemde jaar projecten voor en door 
jongeren in Brussel een steuntje in de rug geven. ‘Family Fit’ en ‘Blijf 
Fit’ zorgden vooral bij ouders met kinderen en bij vijftigplussers voor 
de nodige beweegmotivatie. Maar we zetten ook onze normale werking 
voort en bereidden een nieuwe beleidsperiode voor. De VGC schreef een 
meerjarenplan voor al haar beleidsdomeinen en diensten, dat Brusselaars via 
het participatietraject ‘Stadspiratie’ mee vorm konden geven.

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Dat blijkt uit dit Voortgangsrapport. 
Maar standvastigheid blijft de rode draad van wat we doen: werken aan 
Brussel en er zijn voor de Brusselaars. Ook in tijden van corona laten we 
Brussel niet los.

Brussel: we laten elkaar niet los

VOORWOORD
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

Meer Brusselaars, in het bijzonder uit aandachts-
groepen, krijgen meer en betere kansen tot 
beïnvloeding van het VGC-vrijetijdsbeleid en -aanbod

STAYCATION BXL: 180 STRAFFE IDEEËN VOOR 
EEN ONVERGETELIJKE ZOMERVAKANTIE IN 
BRUSSEL

De coronamaatregelen hadden in het voorjaar een 
enorme impact op de Brusselaars. Na het isolement en 
het onveiligheidsgevoel van de eerste coronagolf wilden 
veel mensen graag weer buiten komen. Maar het zou geen 
zomervakantie worden zoals anders.

> Sporten, spelen, ontdekken en ontmoeten
Organisaties, verenigingen, burgerinitiatieven, 
wijkcomités en Brusselaars met een straffe 
actie voor een onvergetelijke zomer konden 
ondersteuning krijgen van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC). Zo wilde de VGC ook 
kunstenaars en andere culturele initiatiefnemers aan het werk 
krijgen voor een eerlijke verloning. 

De acties konden om het even waar in Brussel, als het 
Brusselaars maar aanzette tot sporten, spelen, ontdekken 
en ontmoeten. Alle onlinemedia van de VGC verspreidden de 
oproep zo breed mogelijk, het liefst tot op wijkniveau. Acties 
konden tot 10.000 euro krijgen. 

Uiteindelijk verrasten zo’n 179 diverse, laagdrempelige acties 
het lokale publiek. Dit zomeraanbod toonde een staalkaart van 
de Brusselse creativiteit: van kajakken voor een proper kanaal 
tot raamkunst, een mobiele klimmuur om te boulderen en 
ateliers waarin je ambachtelijke vaardigheden kon leren, zoals 
houtbewerking of fietsherstelling.

> Vakantie in eigen stad
Kunstenaars, gemeentebesturen, wijkcomités, 
gemeenschapscentra en heel wat andere 
organisaties maakten van de staycation een groot 
succes. 

En opvallend: nogal wat acties sloten aan bij het thema ‘Plezier 
in je buurt’. De Brusselaars konden dus gemakkelijk en veilig 
terecht in hun eigen wijk of op hun eigen pleintje voor een 
lokale, kleinschalige actie. Voor alle acties samen maakte de 
VGC zowat een miljoen euro vrij.

Het fleurige campagnebeeld was van de jonge Brusselse 
illustratrice Karolina Szejda. Daarna trokken twee jonge 
amateurfotografen, Kamilia Hsaine en Kenzo Van Cotthem, de 
stad in voor een prachtig beeldverslag van de verschillende 
acties.
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

> ZomerVitrined’été 
Hoe geef je in coronatijd kunstenaars kansen en laat 
je ze voor een correcte verloning aan de slag gaan? 
Dat werd #zomerVITRINEdété van het internationale 
literatuurhuis Passa Porta. 

Belgische illustratoren van proza, kinder- en jeugdliteratuur of 
poëzie, striptekenaars en cartoonisten konden ramen versieren 
van huizen of culturele organisaties. Van de 160 kandidaten 
kregen 43 kunstenaars een raam.

Ze illustreerden ramen in negen verschillende gemeenten. Rond 
het thema staycation konden ze vrij creëren en hun artistieke 
grenzen verleggen. Voor veel kunstenaars was het hun eerste 
raamkunst. 

De gemeenten steunden het project financieel, promootten het, 
boden locaties aan en organiseerden activiteiten in de marge. 

DOUCHEN IN COMENIUS 

Wie een dak boven zijn hoofd heeft, beseft het wellicht minder. 
Maar toen het maatschappelijk leven in de eerste lockdown 
ineens stilviel, had dat extra veel impact op dak- en thuislozen. 
Organisaties sloten tijdelijk hun deuren of verminderden hun 
opvang- en douchecapaciteit.

Zo ontstond het doucheproject. De kleedkamers en douche-
ruimtes van de sportzaal in vrijetijdspunt Comenius gingen 
open voor dak- en thuislozen. Dagcentrum Hobo voor dak- en 
thuislozen opereerde tijdelijk vanuit De Beursschouwburg. Daar 
kon je terecht voor een doucheafspraak met tijdslot. Met je 
ticket kon je drie keer per week douchen in Comenius. En je 
kreeg er een pakket hygiëneproducten mee. Eerst bleef het bij 
douchen alleen, maar na de eerste versoepelingen konden dak- 
en thuislozen op dinsdag ook mee sporten in het Elisabethpark.

Het project steunde op de inzet van geëngageerde medewerkers 
en vrijwilligers van Hobo en de Sportdienst, directie Welzijn 
en Gezondheid,  en gemeenschapscentrum De Platoo van de 
VGC. Zij zorgden voor een warme ontvangst, een circulatieplan 
en schoonmaak na elke douchebeurt. Zo werden tussen 30 
april en eind juni 871 tickets uitgedeeld voor in totaal 400 
douchebeurten. 
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Kinderen en jongeren zijn onze prioriteit door een 
transversale aanpak en innovatieve, participatieve 
methodes

73 KANJERS VAN PROJECTEN

À Fonds bestaat vijf jaar. Dat is vijf jaar jongeren ondersteunen 
met allerhande projecten. In die vijf jaar heeft À Fonds 
172.020 euro toegekend over 73 projecten. In totaal deden 171 
projecten een aanvraag bij À Fonds. 43% van die projecten zijn 
goedgekeurd. Daarnaast is 11% in opstart. In totaal konden we 
23 projecten niet ondersteunen of gepast doorverwijzen.

Ook in dit vreemde jaar bleef À Fonds ondersteunen. We 
deden het allemaal virtueel, maar slaagden er toch in om 
verschillende projecten hulp te bieden. In de eerste lockdown 
deden we dat samen met Growfunding via de projectoproep 
‘Growsolidarity voor jongeren’. Uit die oproep kwam het project 
‘#Wewanttohelp’. Een groep jongeren hielp mensen in geldnood 
in de coronacrisis onder andere aan ontsmettingsmiddelen.

SAMENWERKING JEUGD- EN SPORTDIENST, 
PASPARTOE, N22, OBIB, WELZIJN, ENTITEIT 
GEZIN, CULTUREGHEM EN SAMENLEVINGS-
OPBOUW  

De enorme impact van de coronamaatregelen op kinderen en 
jongeren bleek toen we eind maart signalen opvingen over 
kinderen en jongeren uit gezinnen in een kwetsbare situatie.  
Zij hadden het extra moeilijk. Ze waren hele dagen thuis omdat 
ze niet naar school of naar vrijetijdsactiviteiten konden. Ze 
hadden knutsel- en spelmateriaal nodig. Het signaal werd 
opgepikt. 

v
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Handen in mekaar slaan
Bij de VGC gingen de Jeugddienst, Sportdienst, Paspartoe, 
de dienst Welzijn en de entiteit Gezin aan de slag om 
speelpakketten te verzamelen. Een hele productielijn in 
gemeenschapscentrum De Rinck en jeugdcentrum Aximax 
stelde pakketten samen met knutsel-, spel- en sportmateriaal 
zoals kleurpotloden, een schaar, lijm en ballonnen. Na een 
eerste verdeling bleek 2.400 speelpakketten te weinig te zijn. 
De nood was hoger. Uiteindelijk werden in totaal bijna 5. 000 
speelpakketten verdeeld via Paspartoe, jeugdcentrum Aximax, 
de Sportdienst en andere jeugd-, welzijns- en gezinsorganisaties.

Ontspanning voor jongeren
De speelpakketten waren bedoeld voor kinderen, maar ook 
jongeren waren vragende partij voor spelmateriaal. Samen 
met Circus Zonder Handen, Nakama, JES, Cultureghem en 
D’Broej stelden de Jeugddienst, de Sportdienst en de dienst 
Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) een pakket 
samen, op maat van jongeren. Dat werd een leuke mix: een 
stripverhaal om bij weg te dromen, een set weerstandsbanden 
om te sporten, een doos met verschillende gezelschapsspellen 
zoals domino, mikado, schaken en dammen. Vele handen 
maakten licht werk: de VGC-collega’s maakten samen de 
pakketten en de organisaties bezorgden ze aan huis. Zo 
kregen 550 jongeren een verrassingstas vol materiaal om te 
ontspannen in die moeilijke periode.

Leesplezier
Ondertussen zaten de Brusselse bibliotheken en OBiB ook niet 
stil. Boeken uit 450 Boekstart-babypakketten en 200 Boekstart-
peutertassen en bijna 150 prentenboeken werden gebundeld 
tot meer dan 500 verhalenpakketten. In elk pakket zaten twee 
boeken en een infoblad met tips voor ouders om aan de slag 
te gaan met taal en vertellen. Een eerste reeks pakketten was 
voor de allerkleinsten van 0 tot 3 jaar, een tweede reeks voor 
kinderen van 3 tot 8 jaar.

Ook de entiteit Gezin van de VGC werkte mee. Voor de 
verspreiding kregen ze hulp van de drie Brusselse Huizen van 
het Kind (Brussel-Noord, Nieuwland en Anderlecht), van Foyer 
en van organisaties zoals Brede School.

Voor doelgroepgezinnen van de Centra voor Algemeen Welzijn 
(CAW) kwam er een tweede bibliotheekactie. Voor die gezinnen 
maakte OBiB pakketten van nieuwe boeken en boeken die ze 
cadeau kregen van de Brusselse bibliotheken. 

Een pluim voor de vele organisaties, vrijwilligers en collega’s. Ze 
stelden de pakketten samen en bezorgden ze aan organisaties 
of gezinnen.

5.000
knutsel- en speelpakketten

voor kinderen in kwetsbare situaties

550
ontspanningspakketten

voor jongeren in kwetsbare situaties

271
hygiënepakketten

voor het jeugdwerk en partners

500
verhalenpakketten
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Dankzij meer intersectorale en interdisciplinaire 
samenwerking worden nieuwe praktijken gevonden, 
aangemoedigd en/of gecreëerd

KUNSTINTEGRATIE IN ONZE EIGEN GEBOUWEN

In 2020 zette David Helbich zijn kunstproject op de Nieuw-
landsite verder. Twee projecten kregen een vervolg. Eerst het 
fotoproject ‘Zicht-Ruil’. Als een interne tentoonstelling hingen 
de beelden van de werkruimte van een partner bij een andere 
partner. David Helbich: “Op die manier is er ‘doorzicht’ van 
de ene naar de andere ruimte. Het concept van een interne 
tentoonstelling hoopt de voordelen van artistieke interventies 
in institutionele werkomgevingen te benadrukken. De rol 
van de kunstwerken is virtuele kijkgaten te boren door de 
scheidingsmuren tussen buren en de backstage van onze 
schermen en oppervlakken te esthetiseren, die onze aandacht 
trekt als we op zoek zijn naar afleiding.” 

Een tweede project was ‘Colors of Shade’. Gekleurde panelen 
sieren de gevel en fleuren de buurt op. Achterliggende 
magneten trekken vuile stofdeeltjes uit de lucht aan en 
benadrukken de tekening. De tekeningen zijn van de hand 
van de kinderen uit de buurt. David Helbich: “De titel Colors 
of Shade is een kijk op de complexiteit van het huidige leven, 
waarin individuele verlichting en vermaak maar al te vaak 
ten koste gaan van collectieve en ecologische belangen.” 
De bedoeling is in om in 2021 de reeks uit te breiden als 
permanent kunstwerk om een sterke identiteit te geven aan  
de site.
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In 2020 startte kunstenares Edurne het onderzoek naar haar 
‘Tijdgaten’ voor gemeenschapscentrum Elzenhof. Op een 
zevental plaatsen in het gerenoveerde gemeenschapscentrum 
legde ze de geschiedenis bloot of legde ze het heden vast voor 
de toekomst. 

TREFDAG SOCIAAL-CULTUREEL WERK EN 
PRAKTIJKEN OVER POLARISATIE 

Zoals andere uitgestelde activiteiten moest ook de jaarlijkse 
trefdag voor het sociaal-cultureel werk en praktijken uitwijken 
naar een andere datum. Toch konden de geïnteresseerden op 
de geplande een december al proeven van een smaakmaker 
over polarisering. Filosoof, bioloog en schrijver Ruben Mersch 
gaf zijn visie op hoe de pandemie tot maatschappelijke 
polarisering leidde en hoe sociaal-culturele praktijken patronen 
van polarisatie kunnen doorbreken. Een deel van de 120 deel-
nemers bespraken de lezing daarna in groepjes. 

De onlinelezing was de aanloop naar de inspiratiedag op 4 
mei 2021. Dan wordt het thema polarisering in gespreksateliers 
uitgediept om samen – en hopelijk niet van achter een scherm 
– praktische handvatten te zoeken voor vragen als: Hoe 
kunnen we destructieve patronen van polarisering doorbreken? 
Hoe kunnen we daarvoor sociaal-culturele praktijken 
inzetten? Samen met BRAL en Citizenne hoopt de VGC dat de 
inspiratiedag een voltreffer wordt.

De tijdgaten geven de gebruikers een unieke kans om in 
dialoog te gaan met het publiek over de bijzonderheden van de 
plek en de verhalen die erbij horen. 
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Meer Brusselaars voelen zich aangesproken om te 
participeren aan het brede vrijetijdsaanbod in de 
stad

BIBLIOTHEEKWERKING IN TIJDEN VAN CORONA 

Net als winkels, scholen en bedrijven gingen de Brusselse 
bibliotheken midden maart dicht. De Brusselse bibliotheken 
hervormden hun werking en startten een afhaalservice. De 
Brusselaars reageerden enthousiast: “Heel fijn nu ik wat meer 
tijd heb.”

De afhaaldienst verzekerde de bibliotheekwerking zodat de 
Brusselaars ook tijdens de pandemie konden blijven lezen. De 
Brusselse bibliotheken bestelden liters handgel, zetten een 
boekenquarantaine op en pasten hun leentermijnen aan, op 
maat van het publiek. Via ‘Mijn Bibliotheek’ én telefonisch 
konden lezers boeken bestellen. De bibliotheek Sans Souci in 
Elsene en de bib van Vorst leverden de boekenpakketten met 
de bakfiets zelfs aan huis.

Met de ervaring uit de eerste coronagolf pakten de Brusselse 
bibliotheken de tweede golf aan. Eind oktober schakelden ze 
snel opnieuw over naar een afhaaldienst (link BRUZZ-artikel: 

Omdat in die tweede periode de bibliotheken wel open 
mochten blijven, stelden ze ook hun publieke ruimte in 
beperkte mate open. 

Met een reservatie vooraf konden gezinsbubbels in een 
beperkt tijdslot toch zelf boeken uitkiezen. Nu nog werken 
de bibliotheken met deze veilige combinatie: afhaaldienst en 
bibliotheekbezoek, alleen of in bubbel.

En de bibliotheken zetten ook een digitale dienstverlening 
op. Een deel van hun diensten werd online toegankelijk, met 
bijvoorbeeld online voorleesuurtjes, gestreamde interviews met 
schrijvers of de online jeugd- en minibib van Muntpunt.
De omschakeling naar de afhaaldienst, en daarna naar 
gedeeltelijk open, en dan opnieuw naar een afhaaldienst met 
een combinatie van zelf afhalen, kreeg veel communicatiesteun. 

Via websites, sociale media en de pers hielden OBiB, de lokale 
bibliotheken en hun partners de Brusselaar op de hoogte. 
Praktisch en technisch was het een huzarenstukje voor OBiB 
om dat samen met de bibliotheken in goede banen te leiden 
via allerlei soorten onlineoverleg, nieuwsbrieven, ICT-vorming. 
Dat lukte ook dankzij een behoorlijke dosis engagement en 
enthousiasme van alle bib- en OBiB-medewerkers.
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PASPARTOE GROEIT GESTAAG 
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Er zijn nu in totaal 64 organisaties die activiteiten met een 
Paspartoe aanbieden. Elk jaar komen er steeds nieuwe partners 
bij, in 2020 waren dat er drie. 

In 2020 hebben 1.471 mensen een Paspartoe-pas aangemaakt, 
waarvan 1.215 MIA-passen en 256 niet-MIA-passen. (MIA-pas: 
een Paspartoe voor mensen in armoede met recht op een 
kansentarief)

CIJFERS MUNTPUNT
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e-readers
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downloads filmaanbod
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OPERETTE VIA LIVESTREAM TOT BIJ 
BEWONERS VAN BRUSSELSE WOONZORG- EN 
DIENSTENCENTRA

Het is een traditie: elk jaar speelt het Brussels Operettetheater 
BOT op vraag van Paspartoe een eindejaarsvoorstelling voor 
de Brusselse senioren. Door de coronamaatregelen keken 
Paspartoe en BOT samen met Cultuurconnect uit naar een 
andere oplossing. Een livestreamtest op 13 november van de 
voorstelling ‘Pixies in the picture’ in gemeenschapscentrum De 
Zeyp was geslaagd. Het Brusselse Operettetheater bracht Ba-
ta-clan dus op zaterdag 19 december via livestream vanuit het 
Kaaitheater. 

Spannend moment
Spannend want spelers, medewerkers en regiekamer 
moesten genoeg afstand houden. Maar de medewerkers van 
belichting en regie, het orkest en de piekfijn geschminkte en 
gekostumeerde spelers brachten een mooie voorstelling van Ba-
ta-clan. Een operette van Jacques Offenbach, opgevoerd in het 
Frans met Nederlandse ondertitels. 

Verschillende camera’s in liveregie brachten het stuk 
tot bij iedereen die dat wilde, thuis of op locatie in een 
woonzorgcentrum. En de ouderen genoten want de 
woonzorgcentra maakten er een feestelijke theaterbeleving 
van. Sommige creëerden een sfeervolle zaal, versierden ze met 
lampionnen of gaven hun bewoners een ‘echt’ theaterticket.

In één keer veel meer kijkers
Hoewel de voorstelling maar één keer opgevoerd werd, 
in tegenstelling tot andere jaren, bereikten Paspartoe en 
de andere organisaties dankzij de livestream in één klap 
meer kijkers. Ook omdat de livestream gedeeld werd op de 
Facebookpagina’s van Paspartoe en de gemeenschapscentra 
De Rinck, Elzenhof, Essegem en Op-Weule. En had een 
woonzorgcentrum de voorstelling op de dag zelf gemist? 
Dan konden de bewoners de operette nog tot 19 januari 2021 
bekijken op Vimeo.

Een opsteker dus voor BOT dat voor die ene voorstelling toch 
alle voorbereidingen en repetities moest doorlopen. Maar de 
grootste winnaars waren de senioren en kwetsbare personen 
in de woonzorgcentra die vanuit hun vertrouwde omgeving 
toch een stukje cultuur konden meepikken, met alle toeters 
en bellen van een voorstelling in een theaterzaal. Een mooie 
afsluiter van een moeilijk jaar.

Samenwerking van veel partners
Dit was maar mogelijk door de samenwerking van heel wat 
partners. Niet alleen de spelers en medewerkers van BOT 
waren belangrijk. Paspartoe kon de voorstelling ook mee 
livestreamen en promoten dankzij samenwerkingen met het 
Brussels Ouderenplatform (BOp), de gemeenschapscentra, 
Cultuurconnect en het bedrijf Beeldstorm, gespecialiseerd in 
technische ondersteuning van livestreamsessies.

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

Ba-Ta-Clan
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OUDEREN AAN HET SPORTEN

Met de sportkaart 50+ kunnen ouderen 28 lessen per 
week volgen bij BOp, in de gemeenschapscentra De 
Kroon, De Maalbeek, Essegem en De Markten, in het lokaal 
dienstencentrum Ado Icarus, bij Okra, FedOS en Badminton 
50+. Het aanbod leunt aan bij de interesses van ouderen en 
de oefeningen zijn geschikt voor 50-plussers. Natuurlijk zijn de 
lessen op verschillende fysieke niveaus. En lesgevers met een 
ludiek, intensief aanbod op maat, bijvoorbeeld speels boksen, 
krijgen zeker een kans. Evenementen zoals ‘Brussel Beweegt’ en 
het zomeraanbod 50+ grijpt de Sportdienst aan om van nieuwe 
sporten te kunnen proeven en ook om tijdens de vakanties niet 
stil te liggen. Daarna kunnen die eventueel doorgroeien naar 
het vaste aanbod.

Om zoveel mogelijk ouderen te bereiken, is het sportaanbod 
voor 50+ goed gespreid over verschillende locaties in Brussel. 
Naast de locaties van de partners zijn er nog sportzaal 
Comenius en het zwembad in Neder-Over-Heembeek. Beweegtips

In de eerste quarantaine focuste de Sportdienst vooral op 
communicatie en op beweegtips, ook voor senioren. Alle 
mogelijke media – e-mail, Facebook, sportinbrussel.be – werden 
ingezet om hen buiten of in huis aan te zetten tot bewegen. 
Een lesgeefster maakte filmpjes met oefenvoorbeelden. Op 
het YouTube-kanaal van de Sportdienst vonden de senioren 
sportfilmpjes met hun vertrouwde lesgevers. Een extra 
stimulans. 

Verrassingspakket
Om de senioren niet in de kou te laten, nam de Sportdienst 
contact met ze op voor een persoonlijke babbel en om te 
horen of ze hulp nodig hadden. In een verrassingspakket kregen 
alle gebruikers van de sportkaart 50+ een fitnesselastiek met 
bijbehorende oefeningen. Nadat de lessen weer opstartten, 
konden ze die elastiek gebruiken voor de oefeningen. De 
Sportdienst kreeg dankbare reacties. 

Onlinelessen
Ook in de tweede quarantaine in het najaar liet de Sportdienst 
de senioren niet los. Na het zomeraanbod dat wel fysiek 
kon doorgaan, met alle sanitaire veiligheidsmaatregelen, 
organiseerde de Sportdienst onlinelessen en sportieve 
wandelingen met verschillende thema’s (speels boksen, 
conditiegym, kracht en relaxatie) in veilige bubbels van vier 
personen. Er was een ‘challenge’ of uitdaging, senioren werden 
geprikkeld tot gezamenlijke actie, bijvoorbeeld zoveel mogelijk 
stappen delen in ‘Lekker Actief’. 

We besteedden extra aandacht aan de geestelijke gezondheid 
van de sporters door mee te doen met de week van 
de veerkracht. En we hielden contact met senioren in 
eenzaamheid.

Wekelijkse lessen

Zomeraanbod

275
mensen gebruiken
een sportkaart 50+

(10 of 13-beurtenkaart)

28
 Lessenreeksen
voor senioren

gemiddeld

15-20
deelnemers per les

gemiddeld

18
deelnemers per les

13
 Lessen

232
deelnemers 

50+

De Sportdienst ondersteunt
ook het aanbod voor ouderen van de gemeenschapscentra,

lokale dienstencentra en sportclubs.

Wekelijkse lessen
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Toen er begin 2020 nog geen vuiltje aan de lucht was, liepen 
de sportlessenreeksen gewoon door zoals anders. Toch 
haakten er vóór de eerste algemene coronamaatregelen 
al welzijnsorganisaties met een kwetsbare doelgroep 
af voor de G-sportlessen. Daarna ging het snel. Ook de 
andere sportactiviteiten mochten niet meer doorgaan. De 
G-sportlessenreeksen, de geplande G-sportdagen en het 
G-sportkamp dat voor de eerste keer ook gepland was in de 
paasvakantie, werden geannuleerd.

Alternatieve sportactiviteiten
De Sportdienst schakelde al snel over naar alternatieve 
sportbeleving, ook voor Brusselaars met een beperking. 
Deelnemers aan de lessenreeksen kregen een sport- en 
spelpakket. Op de website en op Facebook verschenen er 
beweegtips. Er kwamen mountainbiketochten voor kwetsbare 
jongeren. Speciaal voor volwassenen met een verstandelijke 
beperking en psychische kwetsbaarheid startte in juni 
een nieuw beweeginitiatief: in het Fontainaspark gaf een 
sportanimator van de VGC laagdrempelige beweegoefeningen. 
Elke keer deden er zo’n acht mensen mee.

In de zomervakantie kon een G-sportkamp wel doorgaan, 
maar dan wel met een aangepast programma. Ondanks die 
beperkingen konden twee Brusselse sportclubs met hun 
sportinitiatie op het kamp enkele kinderen warm maken om 
aan te sluiten bij hun club. Een opsteker.  

Want het G-sportaanbod bereikte in het najaar minder 
deelnemers omdat de Sportdienst geen promotie kon maken 
op de infodagen van de scholen buitengewoon onderwijs in 
het begin van elk schooljaar. Bovendien moesten vanaf de 
tweede golf de sportactiviteiten twee weken stoppen voor min 
13-jarigen. Ook de G-omnisportlessenreeks voor volwassenen 
bleef nog altijd geannuleerd, net als twee van de drie geplande 
G-sportdagen in het najaar. Voor die derde sportdag kwam er 
een alternatieve activiteit in openlucht.

Inclusieve werking
Naast de G-sportactiviteiten werkte de Sportdienst ook 
hard aan inclusie in zijn ‘gewone’ sportaanbod. Daarvoor 
steunde de Sportdienst op Hubbie, een organisatie 
voor extra trajectbegeleidingen voor kinderen met een 
ondersteuningsnood. Ook die begeleiding belandde even in de 
koelkast. 

Moeilijke oefening
De Sportdienst bleef ondertussen de sportclubs en organisaties 
ondersteunen met een sportaanbod exclusief voor mensen 
met een beperking. Want ook voor die mensen is het niet 
gemakkelijk om sportactiviteiten te organiseren: een moeilijkere 
zoektocht naar nieuwe deelnemers en aanbod dat beperkt 
moest blijven tot min 13-jarigen.

Brusselaars met een beperking vinden makkelijker een 
gevarieerd en participatief vrijetijdsaanbod op hun 
maat
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EXTRA KANSEN VOOR JEUGD- EN SPORTLEDEN IN 
KWETSBARE SITUATIES
 
Door de coronamaatregelen worden kinderen en jongeren in 
een kwetsbare situatie extra hard getroffen. Ze kunnen hun 
vrije tijd minder spontaan invullen en ervaren misschien ook 
extra financiële drempels. Om ze toch een onbezorgde vrije tijd 
te geven, sloegen de Jeugddienst, de Sportdienst en Paspartoe 
de handen in elkaar. Samen met 39 jeugdverenigingen en 44 
sportclubs met een jeugdwerking zetten ze extra initiatieven 
op voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren. Zo ontstond 
een nog toegankelijker vrijetijdsaanbod. 

4

geplande doelgroepspecifieke
sportdagen i.s.m. partners

zijn niet kunnen doorgaan

7

geplande G-sportkampen:  
het G-zomerkamp is effectief 
doorgegaan (annulatie Paaskamp)

2

G-sportclubs5

6

deelnemers12

is vervangen door een 
alternatieve activiteit

1

sportclubs met een G-afdeling4

2 sportclubs starten G-werking op:
Molenbeek Rebels & Altemo
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van partners, ondersteund
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in het najaar >21 deelnemers4

G-sportlessenreeksen van de VGC:

in het voorjaar
18

in het najaar
21

tijdens schoolvakanties
 voorjaar

(paaskampen geannuleerd)

11
tijdens schoolvakanties

najaar

5

Inclusiedeelnemers aan VGC-lessenreeksen:

Inclusiedeelnemers aan VGC-sportkampen
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Ze betaalden bijvoorbeeld een deel van het lidgeld terug 
of hielpen met materiaal dat rechtstreeks bij de leden in 
kwetsbare situaties terechtkwam zoals sportschoenen, een 
sporttas, een jeugdbewegingsuniform. Tegelijk moedigde de 
VGC de verenigingen en clubs aan om actief nieuwe leden naar 
hun werking toe te leiden, met extra aandacht voor personen 
in kwetsbare situaties. De Jeugddienst, de Sportdienst en 
Paspartoe adviseerden de verschillende verenigingen en clubs 
waar dat nodig was en brachten ze ook met elkaar in contact 
om ervaringen en goede voorbeeldpraktijken te delen. Iedereen 
kijkt uit naar de resultaten van deze samenwerking in 2021. 
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AXIMAX GEEFT ANTI-VERVEELTIPS

Zoals veel andere jeugdorganisaties moest ook Jeugdcentrum 
Aximax in maart de deuren sluiten. Maar Aximax zat niet stil 
en organiseerde originele anti-verveelacties. Kinderen konden 
een privé-‘speeldate’ boeken met een van de medewerkers 
om een uurtje te fietsen, wandelen, frisbeeën of voetballen. 
De speelplaats werd opengesteld voor buurtgezinnen die zelf 
geen tuin hebben. Het naaiatelier startte veilig opnieuw op 
zodat de kinderen voor hun eigen gezin mondmaskers konden 
maken. Samen met bibliotheek Joske en gemeenschapscentrum 
Ten Noey stippelde Aximax een wandelroute uit langs 
raamtekeningen in Sint-Joost-ten-Node, zodat kinderen samen 
met hun ouders op pad konden gaan voor een straatbingo. 
Ondertussen gingen kinderen aan de slag met gratis 
raamstiften van Aximax om hun eigen raam op te fleuren. 
Of ze konden meedoen aan een sessie ochtendgymnastiek 
en rollend materiaal lenen zoals skateboards, rolschaatsen en 
driewielers. 

Zo hield het jeugdcentrum de vinger aan de pols, hield het 
contact met de Aximax-ketjes en verloor het de buurtbewoners 
niet uit het oog. De kinderen werden aangespoord om te 
bewegen, veilig buiten te komen en een fijne tijd te beleven in 
die moeilijke maanden.

Kinderen en jongeren krijgen met respect voor hun 
eigenheid en autonomie meer toegang tot gevarieerde 
vrijetijdsbesteding.

1.050
kinderen tijdens
vakantiewerking

16
naschoolse activiteiten

(reeksen 2020-2021)

214
deelnemers aan

naschoolse activiteiten
(reeksen 2020-2021)

6
verschillende

ouder/kindworkshops

NIEUW
DIT SCHOOLJAAR
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Mensen in armoede en hun verenigingen zijn een 
aandachtspunt in alle sectorale doelstellingen.

PASPARTOE OMRUILVOORDELEN: 
VAN DOUCHEBONNEN TOT KOELTASSEN

Met de Paspartoe, de vrijetijdspas voor Brussel kun je sparen 
voor leuke voordelen. Een groot verschil met de ‘klantenkaart’ 
van een winkel is wel: genoeg spaarpunten bij Paspartoe geven 
je bijvoorbeeld korting op een museumticket, maar je kunt die 
spaarpunten ook doorgeven. Zo ruilden in de eerste coronagolf 
vijftig pashouders elk vijf punten om een Paspartoe-koeltas 
aan het dienstencentrum voor het kind, Nasci vzw cadeau 
te geven. Of DoucheFLUX kon daklozen extra gratis douches 
aanbieden dankzij 115 pashouders die elk tien punten per 
douche cadeau gaven. Dit komt bovenop de 155 pashouders 
die in de loop van 2020 elk ook 10 punten ruilden voor een 
DoucheFLUX-bon.

Een andere inspirerende actie was de omruilactie met Passa 
Porta. Voor vijf punten kreeg je je favoriete ‘Bericht aan de 
bevolking’ om voor je raam te hangen. Dan waren er nog de 
oproepen aan pashouders om een leuke foto van hun deelname 
aan een Paspartoe-activiteit te delen of te vertellen wat ze 
door de quarantaine zoal misten. Voor een foto kregen ze vijf 
spaarpunten, voor een verhaal één. En het creatiefste verhaal 
kreeg nog een Paspartoe-gadget ook.

Nieuwe partners van Paspartoe
Om partner van Paspartoe te kunnen worden, moet een 
vereniging participatieve activiteiten aanbieden en mensen in 
armoede in Brussel willen bereiken. Bijkomende voorwaarden: 
een link hebben met de Nederlandstalige gemeenschap in 
Brussel en door de directie Cultuur, Jeugd en Sport worden 
gesubsidieerd. 

Achter de Paspartoekaart waarmee je punten kan sparen, 
voordelen omruilen en eventueel een kansentarief kan krijgen, 
schuilt een hele administratie. Een partnerorganisatie moet 
daarom een of meerdere medewerkers laten opleiden om 
die onder de knie te krijgen.  Elk jaar biedt de partner ook 
minstens één omruilvoordeel aan, bijvoorbeeld een proefles, 
1+1 tickets, …. Eens de samenwerking is opgestart, wordt de 
partner opgenomen in de verschillende communicatiekanalen: 
uitinbrussel.be/paspartoe, facebook.com/brusselpaspartoe en 
de tweemaandelijkse voordelenfolders. 

In 2020 sloot Paspartoe een samenwerkingsovereenkomst met 
drie nieuwe partners: Circus Zonder Handen, Jeugd en Muziek 
Brussel en Design Museum Brussel.

Circus Zonder Handen is een sociaal-inclusieve circusschool die 
in negen kwetsbare Brusselse wijken circusactiviteiten geeft 
voor iedereen vanaf vier jaar. Net zoals bij Jeugd en Muziek kun 
je er Paspartoe-punten sparen en omruilen voor bijvoorbeeld 
een mooie draagtas. En wie recht heeft op een kansentarief, 
krijgt nog een forse korting voor de cursussen. 
Kinderen en jongeren in een kwetsbare situatie kunnen bij 
Circus Zonder Handen circustechnieken leren of bij Jeugd en 
Muziek kennismaken met de muziekateliers ‘klankkleuren’. Bij 
Design Museum Brussel kan een pashouder met kansentarief 
korting op een toegangsticket krijgen. Het omruilvoordeel is de 
catalogus ‘The Plastic Collection’. Tegelijk zetten de organisaties 
zich samen met de andere partners in voor een toegankelijk 
vrijetijdsaanbod waar alle Brusselaars zich welkom voelen.
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“We kwamen niet 
veel buiten tijdens 
de quarantaine.
Dit is dus heel 
ontspannend.” 

BOOTTOCHTEN ALS VAKANTIE IN TIJDEN VAN 
CORONA 

Als je je jaarlijkse uitstap naar Theater aan Zee in Oostende 
moet annuleren, dan zoek je toch een alternatief dicht bij 
huis? Water genoeg in Brussel. Dat dachten de coördinatoren 
van Paspartoe ook. En dus scheepten in de zomer liefst 
130 Brusselaars met een beperkt budget in op de waterbus 
Brussels by Water, voor een van de acht boottochten van het 
Becodok naar Vilvoorde en terug. Coronaveilig, iedereen met 
mondmasker en handgel. 

Ze hebben genoten: van het goede weer, de aangeboden 
drankjes en ijsjes, de verrassingstas vol handige of leuke 
hebbedingen: een fietslichtje, een zaklampje, een drinkbus van 
Dopper. De kinderen kregen als extraatje nog een pet, een jojo 
en een bellenblaas. Onderweg vertelden de watergidsen over 
de geschiedenis van de haven en de toekomstplannen voor de 
Kanaalzone. 

Paspartoe werd natuurlijk extra in de kijker gezet. Met 
je pas kon je daarom ook Paspartoe-gadgets krijgen als 
omruilvoordeel. De powerbanks en USB-sticks waren gegeerd.
De activiteit was heel geslaagd, getuige de vele gelukkige 
gezichten, zowel bij de senioren, de familiegroepen als bij 
de kinderen. Maar dat kon alleen dankzij de samenwerking 
van medewerkers en vrijwilligers van Paspartoe en 
verschillende bemiddelingsorganisaties: A Place To Live, Hobo 
in samenwerking met Samusocial, Younited Belgium, Nasci, 
Pigment, De Schakel, De Buurtwinkel.

“Blij dat mijn
kinderen

dit kunnen 
meemaken.”
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BRUSSEL HELPT IN TIJDEN VAN CORONA 

Globe Aroma ondersteunt kunstenaars en creatievelingen met 
een achtergrond als nieuwkomer. Het is een open huis waar 
mensen cultuur beleven en hun artistieke werk ontwikkelen. 
An Vandermeulen van Globe Aroma vertelt hoe dat ging toen 
corona opdook. Een verhaal van haar en van heel wat andere 
warme mensen.

Eerst de basis
Half maart werden de eerste coronamaatregelen 
aangekondigd. Al snel moesten we toen onze deuren 
sluiten. We willen kwetsbare mensen een veilige plek 
geven en dat kon toen niet meer. We zijn dan begonnen 
met ze op te bellen. Hoe gaat het met je? Kunnen we je 
ondersteunen? Wat kunnen we voor je doen? 

Al meteen bleek dat veel mensen een vlotte 
internettoegang misten. Terwijl die internettoegang net 
toén zo belangrijk was. Met de hulp van de VGC konden 
we helpen met laptops en internetondersteuning. 
Maar voor de mensen uit ons netwerk moesten we 
ook werken aan basisbehoeften: ze hadden eten nodig, 
hygiënische zorg, informatie ook. Financieel was de 
lockdown een zware streep door de rekening van onze 
gemeenschap omdat de informele economie ook stil lag.
Naast die gesprekken en hulp boden we 
onlineworkshops aan zoals ‘spoken word’, yoga, koken, 
muzikanten die nummers schreven. Zodra het opnieuw 
kon, nodigden we onze mensen een voor een uit voor 
een gesprek.

Op zoek naar een ruimere plek
In normale tijden ondersteunen we kunstenaars en 
creatievelingen door drempels weg te werken waar ze in 
de kunstensector op botsen. Nu werden ze ineens nog 
veel kwetsbaarder. Zonder onze eerste humanitaire steun 
zou hun situatie door de coronamaatregelen wellicht 
nog verslechteren. Kunst en cultuur komt dan allicht 
nog verder weg te staan. 

Dat wilden we absoluut vermijden. We wilden ze 
graag ondersteunen, maar daarvoor hadden we een 
grotere plek nodig. Uiteindelijk kwamen we uit bij de 
Beursschouwburg die door de lockdown toch niet 
gebruikt werd. De mensen van de Beursschouwburg 
waren akkoord op voorwaarde dat we een derde 
partner vonden met kennis en ervaring om alles 
coronaveilig te organiseren. We polsten dagcentrum 
Hobo, dat graag wou meewerken. En voilà, we konden 
starten met onze humanitaire draaischijf. 

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze mensen 
in Brussel. Om hun maatschappelijke participatie en zelf-
vertouwen aan te moedigen, hun isolement te doorbreken en 
hun zelfstandigheid te bevorderen.

Globe Aroma trok alles op gang
Het is in gewone omstandigheden al niet evident om 
hindernissen weg te nemen, zichtbaar te maken of om 
errond te werken. 

‘Toen ik door de stad wandelde,kwam ik mensen 
tegen die nergens terechtkonden, nergens een 
plek hadden om te zijn.’ An Vandermeulen

De mensen uit ons netwerk hebben basishygiëne nodig: 
eten, kleren en een internetverbinding. Voordat ze ’s 
morgens bij ons komen, hebben ze in normale tijden 
al ergens anders een kop koffie gedronken en nog 
ergens anders iets gegeten, bij sociale organisaties en 
burgerinitiatieven. Door de coronamaatregelen waren 
die nu gesloten of werkten ze maar op halve kracht. 
Daarom kregen de mensen in ons tijdelijk dagcentrum 
een kop koffie of soep, kleren, warm eten en een 
internetverbinding.

Het belang van samenwerken
We werkten samen met verschillende humanitaire 
organisaties, zoals ‘Les Petits Riens’ voor kleren en 
Cultureghem voor eten. We wilden onze mensen 
ook graag douchegelegenheid aanbieden. Daarvoor 
konden we terecht in de douches op de Comeniussite 
van de VGC. Het was een goed geoliede machine 
waarin elke partner zijn bijdrage en expertise leverde. 
Het dagcentrum ging open in april en kwam snel op 
gang. Ook mensen uit de buurt, die normaal ergens 
anders terechtkunnen, vonden nu de weg naar de 
Beursschouwburg. De mensen die ons via Globe Aroma 
bereikten, kwamen vooral voor de internetverbinding. 
Maar we merkten wel dat sommigen niet direct de weg 
naar het centrum vonden. Zo zit het publiek van Hobo 
in andere kwetsbare situaties dan de mensen die Globe 
Aroma normaal bereikt. Best confronterend voor de 
Globe-gemeenschap.
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Van april tot eind juni was het dagcentrum in de 
Beursschouwburg drie dagen per week open, wat net 
haalbaar was voor het team. Op piekdagen kwamen 
soms wel 180 mensen langs.

Ruimte maximaal inzetten
Het thema houdt me zeker bezig: Wie heeft welke 
ruimte? En wie krijgt toegang tot welke ruimte? Toen ik 
nog bij de Beursschouwburg werkte, dacht ik dat ook al: 
zoveel cultuurhuizen staan overdag leeg. Terwijl zoveel 
mensen zoeken naar een plek om even op adem te 
komen. Geef die plekken aan die mensen die er niet snel 
binnen raken. Op termijn kan dat een impact hebben op 
de culturele programmering. Daar ben ik van overtuigd. 
Er zou ook meer mobiliteit en inclusie ontstaan. Alleen 
al dat programmatoren en sociocultureel werkers die 
mensen ontmoeten, geeft een andere dynamiek. Dat 
merkten we in de Beusschouwburg.

Er ontstond een spontane dialoog, gesprekken tussen 
de medewerkers van de Beursschouwburg en de 
gebruikers van Globe Aroma of Hobo. Dikwijls spreekt 
de kunstsector over solidariteit en zorg, maar waarop 
komt dat neer? Goed bedoeld, maar zij ondervinden de 
kwetsbaarheid zelf niet aan den lijve.

 
‘Zet cultuurhuizen overdag open. Geef de lege
ruimte aan die doelgroepen. Op termijn levert 
dat meer inclusie op en positieve impact.’
An Vandermeulen

Anderen sprongen mee op de kar
Ook het Kaaitheater was geïnteresseerd om iets te doen. 
Terwijl Pigment nog ruimte zocht, een vereniging waar 
armen het woord nemen. Toen heb ik tussenpersoon 
gespeeld. Pigment zit nu in het Kaaitheater waar zij hun 
directe dringende ondersteuning in een grote ruimte 
coronaveilig verder kunnen zetten. 

Héél even wat extra ademruimte in de zomer
Ergens in mei, juni, bij de eerste versoepelingen, 
begonnen we onze eigen plek, Globe Aroma, te 
herdenken. We hebben er gepoetst, afgebroken, 
opgebouwd. En tijdens de ‘mappingdagen’ is het eitje 
gelegd van onze ‘Summer of Globe’. 

Zo mochten we in de zomer de kiosk in het 
Elisabethpark gebruiken van gemeenschapscentrum 
Platoo. We organiseerden er concertjes en ateliers in 
openlucht.
 
Want iedereen had toch een knauw gekregen. Mensen 
hadden te lang in een kleine ruimte gezeten, afgesneden 
van hobby’s en werk, nogal destabiliserend. Het was 
fijn om buiten weer samen te zijn. In het begin zagen 
we alles wel groots: we zouden een hele zomer lang 
concertjes organiseren. 
Maar toen stak corona in juli opnieuw te kop op en 
moesten we terugplooien tot een beperkter programma. 
We boden open ateliers aan voor een kleine groep en we 
organiseerden kleine coronaveilige concertjes. 

Tweede golf
Met Daan van Hobo, Melat van de Beursschouwburg 
en mezelf bekeken we wat we gingen doen. Momenteel 
zetten we alleen in op internettoegang. We zien voor 
Globe Aroma geen algemene rol meer, maar willen 
focussen op onze mensen. Wie een internetverbinding 
nodig heeft, sturen we door.

Kunstenaars reageren verdeeld op corona. Sommigen 
kruipen in hun schelp. Anderen zie je terug bij al wat je 
organiseert. Muzikanten wilden spelen, dat was duidelijk. 
Zo speelden ze toch op onze ‘Summer of Globe’, wel met 
horten en stoten, maar het lukte. Sommige kunstenaars 
kunnen we gewoon niet bereiken. Momenteel bekijken 
we hoe we onze werking nog kunnen herdenken zodat 
we die terug kunnen halen. 

Wat harder trekken
Ik startte bij Gobe Aroma in november 2019. Amper een 
paar maanden later brak de crisis uit. Is er nog moed? 
Absoluut. Ik voel wel dat ik nu wat harder moet trekken. 
Af en toe verliezen de mensen moed, en dat is normaal. 
Onze rol blijft mensen ondersteunen die creatief willen 
zijn. Wij bieden ze daarvoor graag de mogelijkheden.

In de eerste golf lag het accent op humanitaire hulp. 
Want heb je geen plek om te eten of kun je nergens 
douchen, dan kun je ook niet schrijven of schilderen. 
Nu er weer plekken zijn die mee zorg dragen voor het 
sociale aspect en nu organisaties zoals Beursschouwburg 
en Kaaitheater mee in de bres springen, kunnen wij 
opnieuw zorgen dat mensen zich artistiek kunnen 
ontplooien.
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Meer mensen, groepen en gemeenschappen 
participeren intensiever aan cultureel erfgoed

Cijfers Erfgoedbank Brussel

ERFGOEDBANK IN ACTIE ONDANKS CORONA 

De Erfgoedcel Brussel kan niet zonder haar vrijwilligers en 
lokale coördinatoren om de Erfgoedbank levend te houden. 
Om ze te blijven motiveren, organiseert de Erfgoedcel 
regelmatig vorming. En ludieke ontmoetingsmomenten om 
de sfeer erin te houden. Maar hoe doe je dat in een jaar met 
coronamaatregelen? In september was er een digitaal atelier 
om de kennis van het collectieregistratiesysteem Memorix 
op te frissen. Voor vrijwilligers en coördinatoren was dat een 
goed alternatief. Het traditioneel fel gesmaakte feest voor de 
vrijwilligers werd vervangen door een wandeling in de natuur 
van Ganshoren. Maar ook dat initiatief moest afgelast worden 
door de tweede lockdown. Uiteindelijk kreeg elke vrijwilliger als 
bedanking een leuke kalender met de post. 
De lokale vrijwilligerswerkingen stonden op een eerder laag 
pitje maar vielen zeker niet stil. Zo maakte het team in 

7
betrokken
gemeenten

27
vrijwilligers

26
partner-

organisaties

4.629
records online

8.965
raadplegingen
van de website

Oudergem een webexpo van hun tentoonstelling ‘Mobiliteit’. 
In Jette bereidden ze een lokale erfgoedkrant voor die in het 
voorjaar van 2021 voor het eerst verschijnt. Uit diezelfde Jetse 
Erfgoedbank selecteerden de vrijwilligers ook beelden voor een 
kalender. Op vraag van de Nederlandstalige seniorendienst van 
de gemeente, die de lokale senioren een hart onder de riem wil 
steken met hartverwarmende foto’s. 

De Erfgoedcel werkte zelf achter de schermen aan de 
uitbreiding van de Erfgoedbank Brussel. Met succes want sinds 
het najaar 2020 is de Stad Brussel een partner. Het ‘zwerfgoed’ 
uit Brussel-Stad, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren kan 
vanaf nu bewaard worden op erfgoedbankbrussel.be. 
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EXPO ‘HAMMAM.STEAMING STORIES’

Van 5 tot 30 maart 2020 stond de expo ‘Hammam. Steaming. 
Stories’ gepland in het Huis van Culturen/Maison des cultures 
in Sint-Jans-Molenbeek. De expo toonde, als een blik door 
het sleutelgat, de hamamcultuur en de geschiedenis van 
badgewoonten in Marokko en België. De cocreatie resulteerde 
in een presentatie die niet alleen de hamam toonde. Ook de 
geschiedenis van de badcultuur in Molenbeek kwam aan bod, 
in combinatie met het artistieke werk van kunstenaars uit 
Marokko, Libanon en België. Aan de expo was een goed gevulde 
activiteitenkalender gekoppeld: ateliers met hamamrituelen 
en suikerontharing, lezingen over de antieke hamamcultuur 
of de badgeschiedenis van Brussel, een Davidsfondsdag ‘Bene 
lava’ in de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
een audiowandeling over hamams in Molenbeek en geleide 
hamambezoeken. Lees erover op nakhla.be.

De start van de expo op 5 maart met een druk bezochte 
opening beloofde mooie vooruitzichten. Helaas moesten de 
expo en de activiteiten een week later geannuleerd worden 
door corona. Een gemiste kans voor Brussel want het initiatief 
van vrijwilligersorganisatie Nakhla vzw was eerder al in 
Gent te zien. Coördinator van de vzw en bedenkster van de 
expo Zohra Boucharafat had ook in Brussel samenwerkingen 
met professionele instellingen gezocht om het concept 
uit te werken. Dat leidde tot een interessante oefening in 
cocreatie met ruimte voor diverse inbreng. In Brussel werkte 
Nakhla samen met Faro, het Steunpunt Cultureel Erfgoed, de 
Erfgoedcel Brussel, de Federatie van Marokkaanse Verenigingen 
FMV, Citizenne, Universiteit Gent, het Vlaams-Marokkaans 
culturenhuis Darna, Huis van Culturen/Maison des Cultures, 
MoMuse, KU Leuven, de Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Davidsfonds, Riad Nagiba, de hamams Le Riad en 
Lovina Spa, vzw Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis en 
Al.Arte vzw.
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Mensen, groepen en verenigingen van etnisch-
cultureel diverse afkomst worden beter ondersteund 
in hun jeugd-, cultuur- en sportactiviteiten.

MEDIALAB

Globe Aroma is een laagdrempelige artistieke vrijplaats waar 
participatieve kunstprojecten en multidisciplinaire creaties 
tot stand komen. De organisatie geeft kunstenaars een plaats 
die niet onmiddellijk passen in de klassieke of de westerse 
kunstproductie. Ze slaagt erin die kunstenaars op de podia te 
krijgen. 

Sommige kunstenaars zijn in hun herkomstland ook 
journalistiek actief, wat ze in Brussel vertalen op een artistieke 
manier. Die kruisbestuiving van schrijven en creëren wil Globe 
Aroma mee ontwikkelen. Het is een logisch vervolg op hun 
werking als multidisciplinaire werkplek. Tegelijk toonde de 
coronapandemie dat journalistieke berichtgeving en verhalen 
getoond moeten worden vanuit diverse standpunten en 
inzichten. Globe Aroma creëerde daarvoor zijn Medialab. Vanuit 
experimenteel leren en kennis delen komen kunstenaars tot 
audiovisuele ‘storytelling’ en mediawijsheid. Inhoudelijk werkt 
Globe Aroma samen met mediapartner Bruzz, dat drie jaar 
journalistieke stages en ‘masterclasses’ zal aanbieden.

Het hele project moet de journalistieke capaciteiten van 
de nieuwkomers versterken en een doelgroep zichtbaarder 
maken die ondervertegenwoordigd is in de klassieke media. 
Die multimediale artistieke praktijk kan bijdragen tot een 
evenwichtiger journalistiek verhaal over nieuwkomers 
omdat ze hier mee de berichtgeving creëren. De VGC heeft de 
professionele uitrusting van het Medialab gesubsidieerd.

EEN EIGENZINNIGE GREEP UIT ENKELE 
ONDERSTEUNDE KUNSTPROJECTEN

Kraak Festival 
Het Kraak Festival biedt een platform waarop ‘off-stream’ 
muzikanten vrij kunnen experimenteren in minder voor de 
hand liggende genres. Kraak kiest bewust voor minder bekende 
muzikanten omwille van hun kwaliteit, authenticiteit en uniek 
werk. Het festival slaat bruggen tussen verschillende subgenres, 
scenes en generaties. Brussels talent krijgt het hoofdpodium, 
maar Kraak toont ook toekomstig internationaal talent. 

Filem’On 
Het elfdaagse filmfestival Filem’On is een vaste waarde in 
Brussel. Het eclectische programma toont verschillende film-
genres in verschillende formaten: documentaire, animatie 

en experimenteel, met een driedaagse voor scholen en een 
achtdaagse voor families en jeugdgroepen in de herfstvakantie. 
Stages en filmateliers verhogen het belevingsaspect voor de 
kinderen en jongeren. Bovendien toont Filem’On een meertalig 
en cultureel divers filmaanbod, met films uit de hele wereld, als 
weerspiegeling van het superdiverse Brussel en zijn realiteit.

Met dat heel brede filmpalet met onder andere films uit 
Turkije, Marokko, Japan of Rusland reikt het festival de hand 
naar verschillende Brusselse culturele gemeenschappen, als 
kijker of maker van het festival. In 2020 moest Filem’On 
noodgedwongen online gaan. Webinars, online-interviews en 
een onlinefilmplatform brachten de filmbeleving tot in de 
huiskamer. 

EEN RUSSISCHE COLLECTIE UITBOUWEN
 
Binnen een groter plan van de Brusselse bibliotheken en 
OBiB om anderstalige collecties uit te bouwen, lanceerde 
de bibliotheek van Sint-Lambrechts-Woluwe op 2 februari 
de Russische jeugdcollectie, met een mix van fictie- en non-
fictieboeken voor de jeugd. Later volgt nog een Russische 
collectie voor de volwassenen. Het hele project steunt op het 
enthousiasme van Russische mama’s die actief zijn bij lokale 
sociaal-culturele organisaties van het Russisch Huis, zoals de 
Vuurvogel. Toen kon het nog: de lancering werd opgeluisterd 
met een koor- en dansatelier, een lekker buffet en een drankje.

De nieuwe anderstalige collectie vult het lijstje aan van de 
collecties in het Arabisch, Bulgaars, Roemeens en Spaans. 
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Vrijwilligers vinden en binden krijgt overal een 
bevoorrechte plaats, zowel bij initiatieven die hierop 
extra inzetten als in eigen VGC-initiatieven.

BRUSSELS HELPS

In de eerste golf van de coronacrisis, toen heel 
wat mensen in de kou bleven staan, lanceerden de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), de Franse 
Gemeenschapscommissie (Cocof), Muntpunt en Bruzz samen 
het drietalige online hulpplatform ‘Brussels helps’. Het bracht 
vrijwilligers in contact met Brusselaars die hulp zochten ten 
gevolge van de coronamaatregelen.

Uiteindelijk registreerden zich maar liefst 2.657 vrijwilligers die 
hulp wilden bieden om bijvoorbeeld boodschappen te doen, 
naar de apotheker of het postkantoor te gaan,  de hond uit te 
laten, te videobellen, of een brief of tekening te maken. Maar 
het aantal hulpvragen stond niet in verhouding tot het aantal 
vrijwilligers. Ondertussen klopten wel organisaties met vragen 
en noden aan bij ‘Brussels helps’ en algauw ontstonden nieuwe 
samenwerkingen tussen hen en de vrijwilligers. Die werden 
ingeschakeld om mondmaskers te stikken, maaltijden met de 
fiets te bedelen of wenskaarten en tekeningen naar bewoners 
van woonzorgcentra te brengen.

Na de eerste versoepelingen evalueerden de partners ‘Brussels 
helps’ en ging het van noodplatform over naar een duurzame 
ontmoetingsruimte tussen vrijwilligers enerzijds en hulpvragers 
en de werkingen van organisaties anderzijds. Zo kon het via 
partnerorganisaties een betere omkadering van vrijwilligers en 
hulpvragers verzekeren. En vrijwilligers werden aangemoedigd 
om zich blijvend in te zetten via bijvoorbeeld lokale 
buurtnetwerken.

Bij het begin van de tweede golf lanceerden VGC, Cocof, 
Muntpunt, het Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel, La Plate-
forme francophone du Volontariat en Bruzz dan samen 
‘Connecting Brussels’. Hiermee werd ‘Brussels helps’ structureel 
verankerd.

Dit initiatief wil solidariteitsacties in de verf zetten om 
anderen te inspireren, mooie verhalen te delen en iedereen 
goesting te geven om mee te doen. Met de slogan ‘We laten 
elkaar niet los’ ligt de focus nu op veerkracht en solidariteit 
om sociaal isolement en eenzaamheid tegen te gaan. Het is 
een schakel om mensen bij elkaar te brengen, en noden en 
aanbod aan elkaar te koppelen. Er kunnen zo onverwachte 
samenwerkingen ontstaan. Wat kan bijvoorbeeld een hulp-
netwerk van buren betekenen voor het woonzorgcentrum om 
de hoek? Iedereen met een hulpvraag kan telefonisch of via 
mail terecht bij ‘Connecting Brussels’, voor een warme babbel, 
om een wandelbuddy te vinden of iemand die boodschappen 
doet. En wie wil helpen, kan er zich aanmelden. Medewerkers 
zorgen dat een vraag met een gepast vrijwilligersvoorstel wordt 
verbonden. 
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2.656
vrijwilligers melden zich

voor Brussels Helps

4 ton
voedsel van

de voedselbank naar
de Abattoir

188
 douches voor

daklozen in
Comenius

voor laptops voor
Brusselse kinderen

en jongeren

€ 40.000
voor psychologische 
ondersteuning van

apothekers

€ 14.000 1.380
Paspartoe-punten

geruild voor
Doucheflux en Nasci

2.500
hygiënische pakketten

Oneindig
veel brieven, kaartjes
en tekeningen voor

de rusthuizen

400km
voor transport

van mondmaskers
(60 leveringen) 

413
sportpakketten

bedeeld 

Dankzij hun hulp zijn mondmaskers, stof
voor mondmaskers, maaltijden,speelpakketten, …
op ecologische manier tot bij vele mensen en
organisaties geraakt.

40
effectieve fietskoeriers

120
kandidaten 

vrijwillige fietskoerier

FIETSTRANSPORT

30
opdrachten
tijdens de

Binnenspeeldag

HULP EN STEUN

met

560m
stof

16.800m
draad

+

92
vrijwilligers

8.400
mondmaskers

door

MONDMASKERS

39
videoboodschappen
met informatie over 

de Corona-maatregelen

verschillende talen  

89
filmpjes op het

Youtube-kanaal
‘Blijf fit met Karin’ 

20
in

VIDEO
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KADERVORMING JEUGD EN SPORT

VTS cursus bewegingsanimator

Cursus/Opleiding/Bijscholing deelnemers geslaagd

10 9

20 20Bijscholing hoger redder i.s.m. Redfed 

14 13

4

Opleiding MTB begeleider 

14

4 

Opleiding IBO begeleiders i.s.m. 
entiteit Gezin 

Opleiding seniorengym eigen
animatoren 

10 Bijscholing ‘omgaan met moeilijk
gedrag bij kinderen’ :

11 / 

/ 

/ 

Bijscholing ‘leds react’ 

4 VTS opleiding multimove- en
sportsnackbegeleider 

animatoren
aanwezig 

deelnemers
Sportdienst

18 VTS opleiding Instructeur B basketbal 

Er werden 27 aanvragen voor het volgen
van sportgerichte kaderopleidingen ingediend.

Gevolgd door 24 verschillende individuen

die actief zijn in 9 verschillende organisaties/
sportverenigingen.

De meeste opleidingen zijn verplaatst naar
een latere datum vanwege Covid-19.

2018

2017

2019

2020
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ARCHIEVENOVERLEG BIJ DE VRT OVER 
DIGITALISERING

Op 4 februari organiseerde de Erfgoedcel een nieuwe 
bijeenkomst van het Brussels Archievenoverleg. In een 
jaarlijkse bijeenkomst delen archiefmedewerkers hun kennis 
en expertise over verschillende thema’s. In 2020 was dat 
digitalisering. Plaats van afspraak was de VRT, waar de 
dienst Documentatie en Archieven eerst zijn werking en de 
voorbije en lopende digitalisatietrajecten toonde aan 23 
deelnemers. Dan volgde een fel gesmaakte rondleiding in de 
VRT-archieven en restauratielabo’s. Natuurlijk was er daarna 
tijd om te netwerken en kennis en informatie uit te wisselen. 
Dat was ook het moment om te polsen naar ideeën en noden 
rond digitalisering, en om de expertise en dienstverlening 
rond digitalisering in de archieven op te lijsten. Een handig 
instrument voor andere organisaties.

BROODJE BRUSSEL ACHTER DE SCHERMEN 

De werking achter de schermen van een archief spreekt tot 
de verbeelding. Wat schuilt er in de vele rekken en dozen? 
Wat zijn de meest bijzondere collectiestukken? Hoe worden de 
documenten bewaard? Hoe werkt een archivaris? In de Broodje 
Brusselreeks ‘Achter de schermen van …’ maakte het publiek 
kennis met Brusselse archiefinstellingen en het belang ervan. 
De eerste geleide bezoeken in deze reeks liepen al in december 
2019 in het CIVA en in de erfgoedbibliotheek van het Koninklijk 
Conservatorium Brussel. De reeks liep normaal tot mei 2020. In 
januari en februari 2020 kwamen deze vier archiefinstellingen 
nog aan de beurt: 

• Cinematek (het Koninklijk Belgisch Filmarchief), met zijn 
indrukwekkende collectie films

• het archief van de Belgische Senaat
• CAVA (Centrum voor Academische en Vrijzinnige 

Archieven)

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

• het AMVB (Archief en Museum voor het Vlaams Leven te 
Brussel) 

Bij elk bezoek was de rondleiding in het archiefdepot, normaal 
niet toegankelijk voor het publiek, de kers op de taart. In totaal 
waren er in de Broodje Brussel-reeks 93 deelnemers. Sommigen 
bezochten verschillende archieven. De twee laatste bezoeken, 
bij het archief van het Vlaams Parlement en de Dienst 
Archief Oorlogsslachtoffers, moesten we door de coronacrisis 
annuleren. Maar die plannen we later zeker opnieuw in. 
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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.
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jeugdverenigingen

leden

activiteiten

andere jeugdwerkinitiatieven

leden

activiteiten

2.542

34

40

40

1.037

24

Verenigingen en hun leden/deelnemers

vakantie-initiatieven

jeugd- en jongerenbewegingen

kinderclubs en jeugdateliers

34

42

24

Erkende jeugdwerkinitiatieven per werksoort

Werkingen voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren

9

jeugdhuizen en -clubs 10

regionale partners 14

extra subsidies
vakantie-initiatieven
(forfaitaire vergoeding

per bubbel) 

€ 28.050

TRAJECT MET REGIONALE PARTNERS
 
De VGC zet zich samen met heel wat cultuur-, jeugd- en 
sportorganisaties in voor een beter Brussel. Heel wat 
organisaties begonnen in 2020 hun eigen straffe toekomstplan 
te schrijven voor Brussel in de volgende jaren.
In het voorjaar startten de 14 regionale jeugdpartners een 
voortraject om samen na te denken over vorm en inhoud van 
het plan dat de jeugdorganisaties moeten indienen om een 
nieuwe convenant af te sluiten. Het plan houdt rekening met 
het kader en de ondersteuning die de jeugdorganisaties nodig 
hebben in hun beleidsplanning en in het beoordelingsproces. 
Want eind 2021 lopen de huidige overeenkomsten tussen de 
VGC en de 14 partners af.

Om alle cultuur-, jeugd- en sportorganisaties op weg te helpen, 
bood de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC 
ze een ondersteuningstraject aan. Het startschot daarvoor 
werd gegeven op 26 mei in een inspirerende webinar ‘Ready 
or not’ door trendwatcher Tom Palmaerts. Op 6 oktober 
volgde het tweede deel, met verschillende ateliers in de 
Beursschouwburg. Die moesten inspireren en de organisaties 
laten netwerken. 

Daarna konden ze ook een subsidie aanvragen voor onder-
steuning op maat bij de opmaak van hun beleidsplan. In totaal 
kregen 21 organisaties hiervoor een ondersteuning voor een 
totaalbedrag van net geen 95.000 euro. 

Om te zorgen dat de nieuwe beleidsplannen beter de Brusselse 
realiteit reflecteren, heeft het ondersteuningstraject ook 
aandacht voor de mening en de blik van jongeren. Daarvoor 
werkt de VGC samen met de Brusselse hogeschool Odisee. Zes 
derdejaarsstudenten Sociaal-Cultureel Werk en Maatschappelijk 
Werk bezochten zeven regionale jeugdwerkorganisaties 
en verzamelden hun indrukken. In mei 2021 zal een 
adviescommissie van experten, onder wie ook jongeren, in haar 
adviezen voor de beleidsplannen rekening houden met deze 
verslagen.
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KUNSTENAARS, KUNSTVERENIGINGEN 
EN KUNSTINSTELLINGEN KUNNEN VOOR 
ALLE DISCIPLINES REKENEN OP STEUN 
EN BEGELEIDING VOOR ARTISTIEKE 
ONTWIKKELING, CREATIE EN SPREIDING 

De VGC geeft subsidies aan jaarwerkingen, projecten en 
trajecten van de Brusselse kunstensector. We ondersteunen 
zowel continuïteit als vernieuwing en experiment. 
In 2020 waren er 188 aanvragen voor ondersteuning met 
verschillende subsidies. 120 aanvragers kregen een subsidie 
voor een totaalbedrag van bijna 1,9 miljoen euro. Bijna 80 
procent van dat bedrag ging naar 62 projecten, gevolgd door 
de 50 jaarwerkingen die goed waren voor ongeveer 18 procent 
van het budget. De trajecten en de projecten in de korte 
procedure waren goed voor iets meer dan 2 procent. 

2020 was door de pandemie een ongewoon jaar waardoor 
het culturele leven tot stilstand kwam. De VGC anticipeerde 
daarop niet alleen met extra geld, maar ook door zich soepel 
op te stellen voor de periode van uitvoering van de ingediende 
projecten. 

Kunstenaars, kunstverenigingen en kunstinstellingen 
kunnen voor alle disciplines rekenen op steun en 
begeleiding voor artistieke ontwikkeling, creatie en 
spreiding. 

Tra
jec

ts
ubsid

ies

Kort
e 

pro
ce

dure

Pro
jec

ts
ubsid

ies

Ja
ar

w
er

kin
ge

n

63

97

16
12

5 3

62

50

Aanvragen Toekenningen

79,88%
€ 1.515.700

18,05%
€ 342.500

1,63% 0,43%
€ 8.250€ 31.000

Trajectsubsidies Korte procedure

Projectsubsidies Jaarwerkingen
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Sociaal-culturele verenigingen en praktijken worden 
beter ondersteund en kunnen zo nieuwe perspectieven 
ontwikkelen

Erkende verenigingen 

Toegekende subsidies € 467.300

691

Lokaal Sociaal-cultureel werk

Erkende verenigingen 

Toegekende subsidies € 1.049.000

22

Regionaal Sociaal-cultureel werk

Erkende verenigingen (+ Zinnema) 

Toegekende subsidies € 972.000

4 + 1

Bijzonder Sociaal-cultureel werk

Aantal projecten 

Toegekende subsidies € 39.700

18

Projectsubsidies 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 2019 eindigde de Europese samenwerking van de VGC en 
de Brusselse bibliotheken in het Erasmus+-project ‘Open the 
Door for Reading’.

In de loop van 2020 werden de nieuwe inzichten geleidelijk 
aan toegepast in de werking van de bibliotheken en van de 
lokale partnerorganisaties. In het voorjaar van 2020 werden 
de kernboodschappen inhoudelijk verfijnd, met een mogelijke 
vertaalslag naar de Brusselse situatie. Tegelijk keken we naar 
manieren om die kernboodschappen te delen in het brede 
bibliotheek- en partnernetwerk. Op 12 november was er online 
een inspiratievoormiddag met de voorstelling van de Brusselse 
versie van de handleiding aan het bredere bibliotheeknetwerk. 
De handleiding is in het Nederlands vertaald onder de titel 
‘Met baby’s en kleuters op weg naar een leven lang lezen. Een 
handleiding over leesopvoeding voor iedereen die met jonge 
kinderen en hun ouders omgaat’. De vijf kernboodschappen 
staan centraal. Ze gaan dieper in op de brede definitie van 
lezen en vertrekken van de sterktes van de ouders en de 
kinderen:

• Je stem is een prachtig geschenk
• Spreek de taal van je hart
• Elke dag en overal
• Bijzondere momenten
• Voorlezen en vertellen

Meer dan veertig collega’s volgden de ‘webinar’, vooral 
medewerkers van Brusselse bibliotheken, maar ook directe 
projectpartners zoals het Centrum voor Basiseducatie 
Brusselleer, de Huizen van het Kind en collega’s van de VGC-
administratie. 

Samen met de handleiding werden afgeleide communicatie-
instrumenten voorgesteld waarmee bibliotheken en lokale 
partners de inzichten rond inclusieve leesbevordering voor 
en met jonge gezinnen kunnen verspreiden in hun lokale 
netwerken. Zo kunnen ze een zo groot mogelijk publiek van 
jonge Brusselse kinderen en ouders bereiken. 
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MEER MENSEN VINDEN HUN WEG, MEDE DOOR 
INZET VAN PERSONEEL OP HET VELD EN MEER 
PROACTIEVE BENADERING. 

Sportverenigingen (werkjaar 2019-2020)

Sportinitiatieven – vooral sportverenigingen en anders 
georganiseerde sport – worden beter en meer op maat 
ondersteund met extra aandacht voor toegankelijkheid, 
kwaliteit, diversiteit en ethiek.

Jeugdsportbegeleiders in 2
verschillende clubs2

via jaarlijkse
overeenkomsten met
       verschillende
       clubs 

via meerjarenconvenanten met
intermediaire organisaties ter
professionele ondersteuning van
       verschillende
       clubs 

Jeugdsportcoördinatoren in 4
verschillende clubs4

Via de professionele ondersteuning van

3 
lokale clubondersteuners

die tewerkgesteld werden binnen

Via het jeugdsportproject werden subsidies
uitgekeerd voor de o�ciële tewerkstelling van

Enveloppesubsidies ter
professionalisering via jaarlijkse

overeenkomst/convenanten

zwemclubs

2
vechtsportclub

1
basketbalclubs

2
volleybalclub

1
voetbalclub

1
gymclub

1

aanvragen voor erkenning en subsidiëring
waarvan er 

sportverenigingen een werkingssubsidie
toegekend hebben gekregen.

186
151

sportverenigingen kwamen in aanmerking
voor extra kwaliteitssubsidies
+
kwamen in aanmerking voor
extra sociale activiteiten die gelinkt waren
aan hun clubwerking

sportverenigingen hebben door-
gedreven competitiewerking

 sportverenigingen zetten zeer duidelijk
 in op hun jeugdwerking

52

28
12

Naast de jaarlijkse werkingssubsidies werden dit 
seizoen ook enkele sportverenigingen professioneel 
ondersteund, binnen diverse pilootprojecten rond 
professionalisering.
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Duurzaam sportaanbod buiten de sportvereniging (2019-2020)

Sportief vakantieaanbod (2019-2020)

Sportprojecten (2019-2020)
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De gemeenschapscentra werken met zorg voor kwaliteit 
aan de eigen doelstellingen en de doelstellingen van 
Cultuurcentrum Brussel.

3.026
ACTIVITEITEN

90.432
DEELNEMERS

TENTOON-

STELLINGEN

54
tentoonstellingen

11
vernissages

EXTRA CORONA

ONLINE AANBOD

232
acticiteiten

51.383
deelnames

3.026
ACTIVITEITEN

90.432
DEELNEMERS

TENTOON-

STELLINGEN

54
tentoonstellingen

11
vernissages

EXTRA CORONA

ONLINE AANBOD

232
acticiteiten

51.383
deelnames
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families 

jeugd (buiten schooluren) 

scholen 

senioren 

Doelgroep 

Totaal

62

224

13

111

2.902

15.412

898

7.793

Aantal activiteiten Aantal deelnames

11

421

484

27.489

421
ACTIVITEITEN

27.489
DEELNEMERS

GEMEENSCHAPS-

VORMENDE 

ACTIVITEITEN

families 

jeugd (buiten schooluren)

senioren 

Doelgroep 

985
ACTIVITEITEN

24.560
DEELNEMERS

Totaal

1 19

763

83

20

4 . 242

17.934

1.455

939

Aantal activiteiten Aantal deelnames

985 24.560

EDUCATIEVE

WERKING

families 

jeugd (buiten schooluren) 

scholen 

senioren 

Doelgroep 

Totaal

45

402

286

403

981

7.124

4.690

8.090

Aantal activiteiten Aantal deelnames

20

1.156

191

21.076

1.156
ACTIVITEITEN

21.076
DEELNEMERS

families 24

53

jeugd (buiten schooluren) 

scholen 

11

senioren 

82

1.024

1.342

245

5.003

Doelgroep Aantal activiteiten Aantal deelnames

175
ACTIVITEITEN

7.753
DEELNEMERS

Totaal

5

175

139

7.753

FILMAANBOD
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BRUSSEL-STAD

HAREN

NEDER-OVER-
HEEMBEEK

LAKEN

SINT-JOOST-
TEN-NODE

SCHAARBEEK

EVERE

ELSENE

ETTERBEEK

SINT-LAMBRECHTS-
WOLUWE

SINT-PIETERS-
WOLUWE

WATERMAAL-
BOSVOORDE

OUDERGEM

UKKEL

SINT-
GILLIS

VORST

ANDERLECHT

SINT-JANS-MOLENBEEK

KOEKEL-
BERG

JETTE

SINT-AGATHA-
BERCHEM

GANSHOREN

Anderlecht Tennis
Fruitstraat 73, 1070 Anderlecht 

Be.brusseleir
Vlaamse steenweg 98 , 1000 Brussel

Brussels Brazilian Jiu-Jitsu Academy,
Hovenierstraat 100, 1081 Brussel

Brussels Ouderenplatform
Zaterdagplein 6, 1000 Brussel

BudaBXL
Vaartdijk 98A, 1130 Brussel

Globe Aroma
Moutstraat 26, 1000 Brussel

(c
) H

en
ni

e 
Ra

ay
m

ak
er

s

HISK (Hoger Instituut voor Schone kunsten)
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

JES
Bergensesteenweg 95, 1070 Anderlecht

Scholengroep GO!
Mathieu Desmaréstraat 14, 1020 Laken

Scholengroep Ignatius
Forumlaan 4, 1020 Laken

Werkplaats Walter,
Van Lintstraat 43-45, 1070 Anderlecht
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DIGITAL CORNER: HOE INTERN COMMUNICEREN IN 
DE QUARANTAINE?

Om het contact tussen de collega’s in de quarantaine te 
behouden, werd de ‘Speakers’ Corner’, de wekelijkse fysieke 
bijeenkomst op de werkvloer, omgevormd tot een ‘Digital 
Corner’. De Digital Corner verscheen elke week als interne 
nieuwsbrief. De directie deelde informatie om iedereen op de 
hoogte te houden van de activiteiten van de collega’s. En er 
was ook plaats voor luchtigere onderwerpen, zoals tips voor 
ludieke vrijetijdsactiviteiten, een wekelijks raadsel, grappige 
fotocollages. De collega’s waren blij: “Nog eens een dikke dank 
je wel. De digital corners deden elke keer weer deugd en 
gaven door het gevoel van verbonden te zijn energie als het 
wat moeilijker was.” Of “Heel erg bedankt voor de regelmatige 
nieuwsbrief. Ik woon alleen en elk stukje contact met de 
buitenwereld helpt.”
De Digital Corner bereikte 143 mailadressen en verscheen 
veertien keer tussen 23 maart en 5 juni.

COMMUNICATIEF DOORGEEFLUIK VOOR DE 
CULTURELE SECTOR

De culture actoren waren in 2020 zwaar getroffen. 
Cultuurhuizen moesten sluiten, hun aanbod kon niet doorgaan 
en, misschien nog het ergst van al, hun inkomsten uit 
toegangstickets vielen grotendeels weg. Maar verschillende 
overheden ondersteunden de cultuursector. Mooi, maar niet 
altijd gemakkelijk om door de bomen het bos te zien. Ook de 
VGC wilde helpen en communiceerde niet alleen over de eigen 
VGC-ondersteuning, maar informeerde via verschillende kanalen 
ook over andere mogelijkheden voor ondersteuning. 

We gaan in dialoog met de Brusselaars

Zo kregen de cultuurpagina’s op vgc.be een extra informatie-
blok met corona-nieuws dat regelmatig vernieuwd werd. We 
informeerden extra over de lancering van de cultuurpremie 
voor individuele cultuurwerkers en cultuurorganisaties. De 
cultuurwerkers vonden op de extra webpagina duidelijke 
informatie over wat, voor wie en hoe, met directe door-
verwijzing naar de bevoegde instantie om de premies aan te 
vragen. Die communicatie was mogelijk dankzij goed contact 
met andere Brusselse instanties zodat de informatie zoveel 
mogelijk werd verspreid en de premie terecht kwam bij de 
kunstenaars die ze nodig hadden.

NIEUWSBRIEF VOOR DE KUNSTENSECTOR

Op 16 juni 2020 ging de eerste nieuwsbrief Kunsten online. 
Het was niet alleen de eerste online-, maar zelfs de eerste 
nieuwsbrief tout court. Met dat nieuwe communicatiemiddel 
kan de dienst Kunsten nu systematisch relevant nieuws 
verspreiden naar de sector. De eerste nieuwsbrief gaf al 
meteen een paar belangrijke boodschappen: over de covid-19-
premies van het Brussels Gewest voor organisaties en over de 
projectoproep ‘Staycation’. Op het ritme van de seizoenen mag 
de Brusselse kunstensector nu zowat om de drie maanden een 
nieuwsbrief in de mailbox verwachten.
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GEMEENSCHAPSCENTRA GAAN TERUG NAAR      
DE KERN

Door de coronacrisis moesten de gemeenschapscentra en de 
dienst Gemeenschapscentra veel dingen in vraag stellen, ook de 
communicatie. Ze katapuleerde iedereen naar de kern: hoe in 
verbinding blijven met elkaar en met het publiek?
 
Deugddoende gesprekken
In de eerste coronagolf bleek hoe snel mensen geïsoleerd raken, 
en hoeveel behoefte er dan is aan echte gesprekken. Sommige 
onthaalmedewerkers, zoals in gemeenschapscentrum Op-Weule, 
begonnen systematisch hun contacten op te bellen, beginnend 
met de oudste en meest kwetsbare personen. Anderen maakten 
van de culturele activiteiten op verplaatsing gebruik om met 
mensen te praten. Zo organiseerden De Platoo en De Zeyp 
deur-aan-deurconcertjes in het kader van Plazey. Telkens een 
gelegenheid om met de buurtbewoners te praten. 

Levensechte verhalen
Ervaringen delen kan ook vanop afstand. Gemeenschaps-
centrum Essegem doopte de Gazet van Jette om tot ‘Pamflet 
van Jette’ en liet Jettenaars getuigen over hun quarantaine-
besognes. Het Pamflet werd gedrukt in grote letters en onder 
andere verspreid in de woonzorgcentra in de buurt. Ook De 
Zeyp maakte een krantje, ‘Verhalen vanuit je kot’: een zelf te 
printen A4’tje vol quarantaineverhalen. Het werd meegegeven 
met maaltijden van het lokale dienstencentrum en met 
afhaalboekenpakketten van de bib.

Retrospectieve indrukken
De jaarlijkse wervingscampagne voor de zomerinitiatieven 
van de gemeenschapscentra zou zijn doel voorbij schieten. 
De VGC wilde tenslotte geen massale toestroom, maar juist 
zorgen dat Brusselaars vlakbij, in hun eigen buurt, vakantie 
konden beleven. De Staycation BXL-oproep zorgde voor een 
fijnmazig vakantie-aanbod. ‘N22 zomerverhalen’ toonden een 
breed spectrum van retrospectieve indrukken: fotoreportages, 
korte sfeerfilmpjes, een getuigenis van een jobstudent, een 
vakantiealbum. Onder het motto: publiekswerving gebeurt het 
best vooral lokaal, bovenlokaal proeft iedereen mee van het 
diverse aanbod.
Lees meer op n22.brussels/n22-zomerverhalen

Interne communicatie
Op het vlak van interne communicatie maakte het 

In Sint-Lambrechts-Woluwe konden kinderen en hun families het 
laatste weekend van augustus drie dagen lang op drie pleinen 
vrij spelen: het Sint-Lambertusplein, de Van Meyel-parking en 
Andromeda. De pleinen werden afgesloten, bewoners konden zich 
uitleven met speelgoed en elke plek kreeg op één dag een grotere 
attractie of spektakel. 

GC Op-Weule
ZOMERSPEEL-
PLEKKEN

GC De Markten

KARMAGIK
De Markten trok met KarMagiK, een kar vol spel- en educatief 

materiaal, naar pleintjes en parkjes in de Vijfhoek. Het GC 
koos voor plekken waar het de laatste jaren nog niet actief 

was. Plekken waar veel kinderen vertoeven die nog een extra 
dosis animatie en spelplezier kunnen gebruiken, zoals het 

Fontainaspark, Ninoofseplein en Jacques Brelsquare.

N22-netwerk grote sprongen vooruit. Vooral voor boven-
lokale samenwerking maakten maakten de dienst en de 
gemeenschapscentra gretig gebruik van alle Office 365- 
toepassingen. Zo kwam er een N22- infosite, met telkens de 
laatste informatie, draaiboeken, te delen beeldmateriaal. 
Met de interactieve ‘FAQ-in-Sway’ vonden collega’s snel hun 
weg in alle info. En met de N22-inspiratiebundel bracht de 
dienst een mooi portfolio van relevante projecten van alle 
gemeenschapscentra samen.
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MENSEN IN BEWEGING HOUDEN IN DE LOCKDOWN
 
Dat is de boodschap met de beweegtips op de website van de 
Sportdienst, ‘Family Fit’ en ‘Blijf Fit’- filmpjes op YouTube en de 
Spot & Sport-rally’s in Brussel, Koekelberg en Schaarbeek. 

In de eerste coronagolf stopte plots alle georganiseerde 
sport. De Brusselaars gingen volop sporten in hun eentje of 
in gezinsverband, buiten of voor de tv. Om al die mensen te 
blijven motiveren, te inspireren en een beetje afwisseling te 
bieden, maakte de Sportdienst de filmpjes ‘Family Fit’ en ‘Blijf 
Fit’. In ‘Family Fit’ kunnen ouders samen met hun kind thuis 
een leuk beweegmoment beleven. In ‘Blijf Fit’ toont trouwe 
50+-lesgeefster Karin hoe je met eenvoudige oefeningen gezond 
en fit kunt blijven. Met de Sport&Spot-rally’s daagden we onze 
deelnemers uit om in hun buurt een wandeling met leuke 
opdrachten te doen. Er waren rally’s in Koekelberg, Brussel 
en Schaarbeek. Ook andere sportorganisaties, sportclubs en 
gemeenschapscentra maakten leuke filmpjes, routes, tips, 
uitdagingen. De Sportdienst verzamelde al die informatie op 
zijn Facebookpagina (#beweegtip) en op sportinbrussel.be/
nieuws/blijf-bewegen.

CORONA-INFO VOOR BRUSSELSE 
JEUGDORGANISATIES

Corona had serieuze implicaties op de werking van de Brusselse 
jeugdorganisaties. Alle recreatieve activiteiten, waaronder de 
jeugdwerkactiviteiten, werden geannuleerd. Daarover moest 
heel snel heel veel informatie verspreid worden. De VGC-
Jeugddienst bundelde op zijn website brusselbazaar.be 
alle relevante informatie over het coronavirus voor de jeugd-
organisaties, in de hoop een antwoord te bieden op hun 
vragen. Hoe praat je over het virus met kinderen en jongeren? 
Waar kunnen kinderen en jongeren terecht voor informatie 
over het virus? Wat doe je met kinderen en jongeren tegen de 
corona-verveling? Hoe ga je om met het virus in de ramadan? 
Het zijn maar een paar van de vragen waarop het onlinedossier 
antwoordde.

Eind oktober stapte het jeugdwerk opnieuw over naar code 
rood. De Brusselse regering ondernam bijkomende acties 
om het jeugdwerk te ondersteunen. Opnieuw nam de VGC-
Jeugddienst een communicatieve rol op en maakte hij een 
praktisch overzicht van alle nieuwe maatregelen voor de 
Brusselse jeugdsector. Daarnaast hield de Jeugddienst de vinger 
aan de pols door een permanente dialoog met de jeugdraad en 
de regionale jeugdpartners.

BUITENSPEELDAG ALS GEEN ANDER

Op woensdag 22 april vervelde de jaarlijkse Buitenspeeldag tot 
Binnenspeeldag. De Brusselse ketten werden uitgedaagd met 
dertig grappige, ludieke opdrachten. De Sport- en Jeugddienst 
gaven alvast het goede voorbeeld en gingen in vijf duels met 
elkaar de strijd aan. Zoals om het snelst een boterham met 
choco opeten zonder je handen te gebruiken of een zo hoog 
mogelijke toren bouwen met suikerklontjes. Vooraf konden 
de ketten stemmen op de winnaar. Pas op de Binnenspeeldag 
zelf gingen de filmpjes online zodat dan pas de winnaar van 
elk duel bekend werd. De kinderen werden aangemoedigd om 
zelf ook filmpjes of foto’s te delen terwijl ze de uitdagingen 
aangingen. Zo speelde iedereen mee, op veilige afstand in zijn 
eigen kot.

Op de muur klimmen
Klim op de muur, start zo laag
mogelijk. 

Evenwicht op gele bol
Sta 30 seconden op 1 been op de 
gele bol

Kan jij ook?
30 seconden op je andere been staan?

Lenigheidsoefening
Leg je linkerbeen vooraan op de bank. 
Hou je beide benen gestrekt en probeer 
de tenen van je linkervoet aan te raken 
met je beide handen.
Herhaal de oefening met je rechterbeen.

Kan jij ook?
Dezelfde oefening met je been op het 
hoge gedeelte van de bank?

Sprintje
Loop zo snel mogelijk van de witte lijn 
tot aan de ingang van het sportcomplex

Kan jij ook?
Achterwaarts tot aan de ingang 
sprinten?

www.sportinbrussel.be
/sportinbrussel

Opdrukken
Plaats je handen om de zwarte 
omheining, bepaal zelf je hoogte en druk 
10x op.

Kan jij ook?
Je voeten op de omheining plaatsen 
en je handen op de grond en dan 10x 
opdrukken? 

+/- 4,5 km  

Vind volgende punten op het parcours en 
voer de opdrachten zo goed mogelijk uit.

Sport & Spot-rally
COMENIUS  +/- 4,5 km  

Zijwaarts lopen
Kijk naar GC De Platoo en loop 
zijwaarts van links naar rechts en terug. 
Doe dit 10x.
 
Kan jij ook?
Dezelfde oefening met gebogen benen 
(squatpositie)?

Trappenlopen
Loop trede per trede tot boven aan de 
ingang van de basiliek.

Kan jij ook?
In zo weinig mogelijk stappen tot boven 
geraken? 

Step ups 
Stap 10x op en af de grote betonblok 
onder de “N”.

Kan jij ook? 
10x op en af de blok springen?

Evenwichtsoefening in 
het park
Wandel 5x voorwaarts heen en terug 
over de muur. 

Kan jij ook?
5 x voorwaarts heen en achterwaarts 
terug wandelen? 

Elisabeth park

Stadium
Sippelberg

Metro Simonis
Lam

berm
ontlaan
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DIGITALISERING VAN DE SUBSIDIEAANVRAGEN

In 2020 schakelde de directie een versnelling hoger voor 
het digitaal subsidieloket. Zo lopen de subsidiedossiers voor 
het lokaal en regionaal sociaal-cultureel werk en het lokaal 
cultuurbeleid nu ook helemaal via dat loket. Dat brengt het 
aantal CJS-dossiers sinds de opstart op 1.549. Sinds januari 
2021 haakte ook de dienst Kunsten zijn wagonnetje aan: de 
procedure voor een projectsubsidie voor zowel organisaties als 
individuen – een primeur – gebeuren nu online.

Ondertussen werd het subsidieloket verder ontwikkeld om te 
zorgen voor nog meer mogelijkheden en gebruiksgemak voor 
subsidievragers en dossierbeheerders. Het is de ambitie van de 
directie CJS om alle subsidiedossiers in de loop van 2021 via het 
loket te laten lopen. Zo wordt het subsidieloket een volledig 
geïntegreerd element in de dagelijkse werking.

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

Welkom op het
VGC-subsidieloket

Via dit loket kunt u subsidies aanvragen en de stand van
zaken van uw subsidiedossier volgen.

U wenst subsidies aan te vragen

Voor een organisatie
In eigen naam (inloggen met eID)

Registreren Wachtwoord vergeten?

Gebruikershandleiding

Volgende

Toegankelijkheid: assistentienodig?

Uw privacy.

> EEN STRATEGISCH MEERJARENPLAN 2021-2025   
   VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

De VGC schreef in 2020 een meerjarenplan voor al haar 
beleidsdomeinen en diensten. Dat plan is het resultaat van 
een ambitieus ontwikkelingsproces. Het managementcomité 
en een nieuwe stuurgroep als drijvende krachten moesten de 
wisselwerking tussen medewerkers en beleid verzekeren. En 
uiteraard kreeg ook het dynamische Nederlandstalige werkveld 
een stevige rol. 

Via het participatietraject Stadspiratie wilde de VGC zo veel 
mogelijk Brusselaars samen brengen om het plan mee vorm te 
geven. Het traject startte eind januari in de KVS. Daar werden 
de ideeën en het plan van aanpak voor Stadspiratie tijdens 
twee workshops afgetoetst bij 130 professionals en vrijwilligers 
uit het Nederlandstalige netwerk. Op basis van hun reacties 
scherpte de VGC Stadspiratie aan: de vragenlijst werd herwerkt 
en werkvormen aangepast.

In februari lanceerde het College de ideeënfase: Brusselaars 
konden ideeën indienen via  een postkaart of via het drietalige 
platform stadspiratie.be. En tijdens evenementen of workshops 
zouden Brusselaars worden samengebracht om tot ideeën te 
komen. En toen sloeg corona toe. Door de lockdown moest 
die aanpak worden bijgestuurd en liep het hele verdere traject 
vooral online. 
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Doelgroepen die de VGC minder makkelijk bereikt, gaven een 
inbreng dankzij de gerichte inspanningen van verenigingen
Het enthousiasme was groot: ondanks de coronacrisis 
ontvingen we maar liefst 1.130 ideeën voor de stad!

Met die ideeën gingen organisaties en burgers met elkaar in 
gesprek tijdens online workshops in juli. Ze vormden samen 
een aantal ideeën om tot beleidsvoorstellen. De zes thema’s 
die ze naar voor schoven, nam de VGC op in het plan als 
beleidsdoelstelling of als rode draad in het plan. 

Ook binnen de administratie van de VGC liep het traject 
niet zoals gepland. Toen begin maart de coronacrisis losbrak, 
kwamen heel wat directies onder druk te staan: ze moesten 
procedures en taken omgooien. Pas in mei kon de administratie 
het denkwerk voor het strategisch meerjarenplan hernemen. 
De wisselwerking tussen alle collega’s moest – corona oblige 
– herleid worden tot onlinefeedback. Grote gezamenlijke 
denkmomenten of uitwisselingen tussen directies bleven dus 
uit.

De adviesraden en werkgroepen van de VGC kwamen op tien 
november online samen. Zij kregen een voorstelling van de 
resultaten van Stadspiratie en van het meerjarenplan. In kleine 
groepjes gaven ze hun commentaar, die in het plan werd 
verwerkt. In een ander overleg gingen de adviesraden van 
Jeugd, Sport en Cultuur dieper in op hun eigen sector. 

WAT IS JOUW IDEE?

De zes rode draden in het plan zijn participatie, samenwerking, 
duurzaamheid, diversiteit, continuïteit en innovatie. Zeven 
beleidsdoelstellingen vormen het kader van het plan en geven 
de richting op lange termijn aan: 

1. Brusselaars kunnen hun talenten maximaal    
 ontwikkelen 
2. Brussel is een kind- en jeugdvriendelijke stad
3. We bouwen mee aan een meertalig Brussel  
4. We betrekken alle mogelijke Brusselaars bij het   
 vormgeven van ons beleid en aanbod
5. Brussel is een bruisende en levendige stad, waar   
 mensen zich met elkaar verbonden voelen
6. Brussel zorgt en beweegt 
7. De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid.

> STADSPIRATIE LEVERT 1.130 IDEEËN OP    
  VOOR BRUSSEL 

Rommelspeelplaatsen bouwen. Gespreksbanken in een 
opvallende kleur, waar je met iemand een andere taal kunt 
oefenen. En meer ruimte in het jeugdwelzijnswerk, om de 
wachtlijsten weg te werken. Het zijn maar een paar ideeën die 
de VGC in het participatietraject Stadspiratie verzamelde bij 
burgers, bezoekers en organisaties van Brussel. En die ideeën 
dienden als inspiratiebron voor het VGC-meerjarenplan 2021-
2025. 
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Stadspirerende ideeën
Wat leerde de VGC hieruit ? Brusselaars dromen van een 
propere en duurzame stad waarin het aangenaam leven is. 
Deelnemers pleiten voor ‘klein’ groen. Leefbaarheid gaat ook 
over afvalbeheer en duurzaamheid.

Door samen te doen, komen mensen ook tot samen maken. 
Uit de ideeën spreekt veel waardering voor vrijwilligers. En ook 
buurtwerking en buurtactiviteiten zijn belangrijk voor Brussel: 
grootschalig én kleinschalig, met verschillende culturen en 
generaties.

Kinderen die opgroeien in Brussel hebben vooral veilige, 
kindvriendelijke infrastructuur nodig. Veel ideeën gaan over 
praktische organisatie, toegankelijkheid en betaalbaarheid van 
opvang en vrijetijdsactiviteiten, zeker voor kinderen met een 
beperking. De deelnemers vragen ook uitdrukkelijk meer fysieke 
ruimte voor kinderen.

In de voorstellen over leren is er vooral aandacht voor 
genoeg schoolcapaciteit, ook voor de begeleiding, zeker van 
kinderen die extra zorg nodig hebben. Er is veel aandacht voor 
digitalisering. En ook buiten de school moeten Brusselaars hun 
talenten kunnen ontwikkelen.

Veel deelnemers hebben ideeën om meertaligheid te stimuleren 
en te ondersteunen. Verschillende talen kunnen spreken is 
een belangrijke troef, ook op de arbeidsmarkt. Kinderen en 
volwassenen hun eigen taal laten spreken en tegelijk goed 
Nederlands leren kan.

In de ideeën over informatie en communicatie staat verbinden 
centraal. Brusselaars willen alle informatie over Brussel graag 
op één overzichtelijk, toegankelijk en meertalig onlineplatform. 
Communicatie over de voordelen van leven in de stad kan 
jonge gezinnen aantrekken en zorgen dat ze in Brussel blijven 
wonen.

Nogal wat ideeën gaan over Brussel als mobiele, ondernemende 
of woonstad. Dat zijn geen bevoegdheidsdomeinen van de VGC 
en die ideeën speelt de VGC door naar de bevoegde overheden.

Stadspiratie laat ook zien dat burgers en verenigingen heel veel 
zelf kunnen realiseren. De VGC kan hun initiatieven begeleiden 
en ondersteunen. Uit veel ideeën spreekt veel aandacht voor 
zwakkeren in Brussel. De Brusselaar zit in met kwetsbare 
mensen en groepen, en wil van Brussel ook voor die mensen 
een betere plek maken.

En nu? 
De verzamelde ideeën en concrete beleidsaanbevelingen 
inspireerden het meerjarenplan voor 2021-2025. En meer dan 
dat: participatie is een doelstelling in het plan. Stadspiratie 
gaat ook verder: de volgende jaren houdt de VGC burgers 
en werkveld op de hoogte van de uitvoering van het 
meerjarenplan en de realisaties van de voorstellen. Zo maken 
we samen de stad.

Lees het eindrapport : www.stadspiratie.be.
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SAMENSTELLING VAN CULTUURRAAD OVER EEN 
ANDERE BOEG

Eind oktober stelde de directie Cultuur, Jeugd en Sport opnieuw 
de Cultuurraad samen. Oud-leden werden gepolst naar hun 
interesse om door te gaan, en voor de eerste keer deed de 
directie ook een oproep naar kandidaten. Via verschillende 
beleidsdomeinen en media werd die oproep verspreid. Er 
reageerden zowat veertig kandidaten, dus moest de directie 
selecteren. In die selectie hield de directie rekening met 
verschillende criteria:

• Vertegenwoordiging van de verschillende sectoren uit 
het brede cultuurveld; 

• Motivatie, interesses, deskundigheid en goesting om deel 
uit te maken van de Cultuurraad;

• Een blik vanuit andere sectoren op cultuur, bijvoorbeeld 
de jeugdsector, armoedebestrijding, onderwijs;

• De band met Brussel: door er te wonen of te werken;
• Professionele expertise of ervaring als vrijwilliger;
• Gender: de verhouding m/v/x;
• Leeftijd: vertegenwoordiging van verschillende 

leeftijdscategorieën;
• Weerspiegeling van de Brusselse bevolking: Brussel als 

superdiverse stad.

Zo zit er in de nieuwe Cultuurraad van dertig mensen een 
gebalanceerde mix van profielen. De ledenlijst van leden van de 
Cultuurraad is te vinden op vgc.be > wie zijn wij > adviesraden 
en werkgroepen. 

DIENSTVERLENING VAN DE ERFGOEDCEL ONDER 
DE LOEP

Om het nieuwe beleidsplan van de Erfgoedcel 2021-2025  
mee vorm te geven, hield de Erfgoedcel een tevredenheids-
enquête over de werking. 239 gebruikers die in 2016-2020 een 
beroep deden op de Erfgoedcel kregen de enquête. Uiteindelijk 
vulden 103 gebruikers de enquête in: 43 procent, dat is een 
succes. En ook de resultaten zijn een opsteker. Voor algemene 
tevredenheid scoort de Erfgoedcel gemiddeld net geen 9 
op 10. De gebruikers zijn vooral ‘heel tevreden’ of ‘tevreden’ 
over de uitleendienst, de vorming en trajecten, de werking, 
de subsidiëring, de collegagroepen, advies en ondersteuning 
op maat. Ze vinden de medewerkers van de Erfgoedcel 
behulpzaam, betrokken, deskundig en efficiënt, open voor 
experiment en innovatie. 

De Erfgoedcel is een betrouwbare partner en legt verbindingen 
tussen verschillende erfgoedactoren. Maar het is niet voor 
iedereen even duidelijk waarvoor ze bij de Erfgoedcel terecht-
kunnen. Een werkpunt dus. Toch zou 9 op de 10 gebruikers 
die antwoordden de Erfgoedcel aanbevelen aan anderen. 
Velen moedigden aan om de werking zo verder te zetten: een 
opsteker voor de volgende vijf jaar.
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KWALITEITSZORG
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01
EEN RADAR VOOR INNOVATIE, 
CREATIE EN VERNIEUWING

02 
WE VINDEN EN BINDEN

03 
WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

04 
MEER EN BETERE RUIMTE

05 
COMMUNICATIE

06 
KWALITEITSZORG

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?

Laat het ons weten op

cultuur.jeugdsport@vgc.be

Meer weten?

verbinden.brussels
www.vgc.be
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