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Beleidsverklaring 2020-2021
We hadden ons het voorbije jaar allemaal anders voorgesteld. De dromen, plannen en
verwachtingen van ontzettend veel Brusselaars werden bruusk doorkruist. En wie het voordien al
lastig had, kreeg er nog een zware klap bij.
Iedereen past zich zo goed en zo kwaad als het kan aan de nieuwe onvoorspelbaarheid in ons
leven aan.
Maar gelukkig hoeven we niet alles om te gooien. Onze samenleving heeft stevige fundamenten.
De coronacrisis legt de sterktes ervan bloot, en toont ook de kwetsbaarheid die op vele plekken
schuilt. Ongelijkheden zijn nog scherper geworden. Zomaar herstellen en doorgaan is niet
evident. Iedereen past zich aan, en overheden moeten zich des te bewuster zijn van de keuzes die
ze maken.
De VGC heeft veel antennes in de stad en kan als kleine overheid snel inspelen op een
samenleving die aan een rotvaart verandert. Zoals de Brusselaars elkaar spontaan te hulp
schoten, zo zet de VGC haar schouders onder nieuwe vormen van solidariteit en veerkracht.
Dat gebeurt spontaan, maar dat neemt niet weg dat we grondig en uitgekiend plannen welke
keuzes de komende jaren bepalend zullen zijn voor onze werking. Soms geholpen door de loep
die corona op de samenleving heeft gericht, altijd gesterkt in de richting die ons bestuursakkoord
al aangaf. Meer dan ooit is Brussel wat we delen.
De komende maanden stellen we het meerjarenplan 2021-2025 op. Samen met de resultaten van
Stadspiratie en andere participatietrajecten willen we dat plan dit najaar met de Raad bespreken.
In 2022 vertalen we het ook naar een meerjarenbegroting, zodat de VGC met een beleids- en
beheerscyslus (BBC) tegemoet komt aan het vernieuwde wettelijke kader van de Vlaamse
overheid.
***
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LEREN IN BRUSSEL
De corona-epidemie gooide heel wat routines en verwachtingen overhoop, maar creëerde net zo
goed kansen. Ook in het onderwijs, waar leerkrachten en directies zich van hun beste kant lieten
zien.
Het is vooral van belang dat het beleid niet alleen instructies en draaiboeken meegeeft, maar ook
luistert.
Leerkrachten
De voorbije maanden zijn we in het kader van ‘De Ronde van Brussel’ uitgebreid gaan praten met
schoolteams. De leerkrachten die dagelijks in de weer zijn om onze ketjes het beste onderwijs te
bieden, hebben heel wat ideeën voor het onderwijs van de toekomst. Ze benadrukken de nood
aan een positief en realistisch beeld van de job als leerkracht en meer specifiek van een
leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.
We zijn voorzichtig positief omdat er bij het begin van het nieuwe schooljaar geen
onrustwekkende tekorten werden vastgesteld in het lerarenkorps. Waarschijnlijk door een
combinatie van verschillende factoren, maar de Vlaamse maatregel om de anciënniteit uit andere
sectoren voor zij- instromers te laten meetellen, is zeker een belangrijke stap in de goede richting.
Gezien de noden, moeten we echter zeer waakzaam blijven en de uitbouw van een loopbaan in
het onderwijs verder aanmoedigen.
Daarom werken we een nieuwe campagne uit op sociale media en in het straatbeeld, om
jongeren te motiveren om leerkracht in Brussel te worden. De huidige leerkrachten en het
lesgeven in Brussel vormen het uithangbord.
Met BXL ZKT LKR werken Brusselse leerkrachten samen met het Onderwijscentrum Brussel (OCB)
acties uit rond het lerarentekort, het verloop in schoolteams en voor meer diversiteit binnen de
teams.
In samenwerking met Teach for Belgium en Baobab zetten we meer zij-instromers voor de klas.
Het OCB staat in voor aanvangsbegeleiding op maat van de Brusselse stadsleerkrachten.
Andere acties om jongeren en studenten warm te maken voor de lerarenopleiding zetten we
verder. We versterken de Brusselse leraren- en graduaatsopleidingen met taalondersteuning
Nederlands, Frans en Engels. Zo zorgen we voor sterke, meertalige leerkrachten, die beter
voorbereid kunnen starten op de werkvloer.
Ondersteuning
Om in te spelen op de nieuwe vragen van scholen en schoolteams, past het OCB haar werking
aan. We verkennen en ondersteunen pedagogisch/didactisch vernieuwende initiatieven. We
versterken de inzet op vorming en ondersteuning van de schoolteams, en vooral op uitwisseling
en expertisedeling tussen scholen. Hierbij hebben we expliciet aandacht voor digitaal- en
afstandsleren. In de trajecten over urban education werken we met de scholen rond
meertaligheid, taalscreening, talentontwikkeling en veerkracht. We starten met een OCB-helpdesk
om snel in te spelen op nieuwe vragen. Scholen die stappen zetten rond vormen van meertalig
onderwijs, kunnen rekenen op ondersteuning van het OCB.
We lanceren drie nieuwe online platforms: ‘Communiceren met Ouders’, ‘Brussel vol Taal’ en
‘Leerpad Armoede en Onderwijs’. We besteden meer aandacht aan keuzevaardigheden van
leerlingen, sleutelcompetenties en STEM. We geven leerlingen extra mogelijkheden om hun
talenten te ontdekken en te ontwikkelen en om hun studievaardigheden en zelfvertrouwen te
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versterken. Door tieners te begeleiden bij hun studiekeuze, zorgen we voor een betere
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
Kansen
Goed onderwijs geeft kansen aan alle leerlingen, is een belangrijke hefboom om elk talent te
ontwikkelen en heeft bij uitstek een emanciperende kracht voor alle leerlingen, studenten en
cursisten.
Vorig schooljaar, in volle lockdown, is gebleken dat een performante IT-omgeving van het
grootste belang is voor leerlingen en leerkrachten. Dit najaar brengen we de digitale noden van
scholen verder in kaart. We werken een aangepast subsidiekader uit om leerlingen en
leerkrachten van voldoende IT-materialen te voorzien. Brusselleer werkt samen met de Centra
voor Volwassenenonderwijs aan nieuwe manieren om de digitale geletterdheid te verhogen en
nieuwe vormen van afstandsleren, e-leren, smart learning te introduceren. De VGC ondersteunt.
We willen het leesplezier en de leesvaardigheid van alle leerlingen in het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel verhogen. Daarom helpen we scholen om een leesbeleid te ontwikkelen dat
alle leerlingen de kans geeft om de eindtermen met betrekking tot lezen te halen. We werken
hierbij complementair aan het project ‘Lezen op School’ van de Vlaamse Gemeenschap en
betrekken daarbij naast de scholen ook OBib en de Brusselse bibliotheken. Wij voorzien een
breed, sterk talig en divers educatief aanbod voor kinderen en jongeren tijdens de schooluren.
We maken maximaal gebruik van de kansen die duaal leren kan bieden als een volwaardige
leerweg. Via onze overeenkomst met Tracé Brussel, zet de VGC in op concrete acties om meer
trajecten en meer diversiteit in de aangeboden opleidingen te bewerkstelligen. Met eigentijdse
uitrustingsgoederen krijgen leerlingen alle kansen om de nodige competenties te verwerven en
zich makkelijker in te schakelen in het reguliere arbeidscircuit.
Ongekwalificeerd schoolverlaten moeten we verder terugdringen. Vroegtijdige schoolverlaters
blijven we nauwgezet verder opvolgen. Kans en Abrusco breiden hun aanbod uit naar leerlingen
in het basisonderwijs.
We starten een onderzoek naar een schoolaanvullend en schoolvervangend aanbod voor
leerlingen met specifieke zorgnoden. Met de resultaten maken we een plan voor de organisatie
van een aanbod op maat. Kansenrijk onderwijs betekent ook dat we het gesprek aangaan met de
welzijnssector om de dienstverlening rechtstreeks en laagdrempelig op de school te organiseren
en te zorgen voor continuïteit en een efficiënte opvolging.
We onderzoeken wat de impact is van onbetaalde schoolfacturen en kijken na hoe we deze
problematiek op de beste manier kunnen aanpakken. Het OCB werkt zich in om armoedetrajecten
te begeleiden volgens de aanpak van ‘Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen’.
Brussel is de grootste studentenstad van het land. We willen de studenten extra kansen geven
om hun ding te doen in Brussel en zo bij te dragen tot een stad die actieve, creatieve en
ondernemende jonge mensen aantrekt en bindt.
Schoolinfrastructuur
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. We zetten onverminderd in op het creëren
van extra plaatsen, daar waar de noden het hoogst zijn, zodat elk kind kan rekenen op een
kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende
machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zien erop toe dat
de projecten zo snel en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd.
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Op 1 september openden de basisschool op de campus Porta 1030 in Schaarbeek, de Eugeen
Laermans basisschool in Molenbeek, het nieuwe kleutergebouw van de Voorzienigheid in SintLambrechts-Woluwe, de bijkomende verdieping op basisschool De Iris in Ukkel, de ontdubbelde
basisschool Everheide in Evere, de Telescoop in Laken en de secundaire school op de campus
Porta 1070 in Anderlecht. De leerlingen van het Imelda Instituut konden terecht op hun nieuwe
St-Michelsite in Molenbeek. De leerlingen van het Lyceum Martha Somers verhuizen nog tijdens de
herfstvakantie naar hun nieuwe lokalen op dezelfde site.
Ook andere bouw- en renovatieprojecten zetten we verder met de opstart van minstens 14
schoolsites in het schooljaar 2020-2021. Intussen werken we op de Pachecosite in Brussel Stad
verder aan de bouw van een nieuwe basis- en secundaire school en een kinderdagverblijf en
worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de grootschalige renovatiewerken in ‘gebouw
3B’ op de COOVI- campus in Anderlecht.
De Leerwinkel Brussel, een samenwerking tussen de VGC en Tracé Brussel vzw, neemt zijn intrek
op het Rouppeplein. Brusselaars vanaf 15 jaar, die op zoek zijn naar een Nederlandstalig educatief
traject, kunnen er terecht voor informatie, begeleiding en oriëntering.
Wij plannen ook bijkomende investeringen in het DKO, de gesprekken met schoolbesturen
worden dit najaar verder gezet.
Schoolgebouwen zijn veel meer dan een plaats waar leerlingen en leerkrachten verblijven. Het is
de plek bij uitstek waar kinderen, ouders en buurt elkaar kunnen ontmoeten. Het moet een
inspirerende omgeving vormen voor iedereen die er gebruik van maakt. Veiligheid en
leefbaarheid zijn tevens essentiële voorwaarden om goed onderwijs te kunnen aanbieden. We
engageren ons dan ook om kwaliteitsvolle, duurzame en functionele gebouwen te realiseren, die
toekomstproof zijn.
Communicatie
Om ouders, leerlingen, studenten en scholen hun weg te helpen vinden in het Brusselse
onderwijsveld stellen we onze communicatie bij. We lanceren een nieuwe portaalwebsite
onderwijsinbrussel.be. De nieuwe website wordt de toegangspoort voor iedereen die meer wil
weten over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het speerpunt is een nieuwe digitale
scholenzoeker, maar ook alle informatie over subsidies, lesgeven in Brussel en het aanbod van het
OCB krijgen een plaats op de portaalsite.

OPGROEIEN EN SPELEN IN BRUSSEL
Het aanbod van de VGC-speelpleinen is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Om ervoor te zorgen
dat er ook volgend jaar voldoende plek is voor de Brusselse ketjes, werken we aan een verdere
uitbreiding. We zetten vooral in op gemeenten waar veel vraag is naar extra speelpleinen, zoals
Sint-Gillis, Elsene en Sint-Agatha-Berchem. We kiezen bewust voor kleinere groepen. Door de
afgelopen zomer in bubbels te werken, hebben we gezien dat kleinere speelpleinen net zo goed
veel speelvreugde kunnen bieden.
De vraag naar vakantieaanbod voor kinderen met specifieke zorgnoden stijgt sterk. We kiezen zo
veel mogelijk voor inclusieve speelpleinen. We organiseren gespecialiseerde speelpleinwerkingen
voor kinderen die niet bij het reguliere aanbod terecht kunnen.
We maken de speelpleinen sterker in taalstimulering Nederlands. Het OCB begeleidt speelpleinen,
scholen en zomerscholen hierin met het project ‘Taal is spelen en spelen is taal’. Dit project krijgt
financiële steun van Vlaanderen.
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Om het voor ouders eenvoudiger te maken om in te schrijven op het brede eigen vakantieaanbod
van de VGC (speelpleinen, sport- en jeugdaanbod), werken we aan de harmonisering van de
inschrijvingsvoorwaarden. We stemmen het aanbod beter op elkaar af, zodat kinderen tijdens de
hele zomervakantie kunnen spelen en ontdekken.
Brede School
Brede scholen zijn een meerwaarde voor iedereen die erbij betrokken is. We willen er meer
kinderen en hun gezinnen mee bereiken. Om de Brusselse brede scholen te hervormen en verder
uit te bouwen, doorlopen we het komende jaar een transitietraject dat mee bepaald wordt door
de mensen die brede scholen in de praktijk vormgeven en er de vruchten van plukken.
Ook het OCB blijft de Brusselse brede scholen inhoudelijk ondersteunen. Er gaat dit jaar extra
aandacht naar het versterken van de coördinatoren, specifiek rond samenwerken en
veranderingsprocessen.
Opgroeien in Brussel
Het tekort aan kinderdagverblijven is nog niet weg. Een nieuwe cartografie zal een actueel zicht
geven op de huidige capaciteit. We houden het investerings- en uitbreidingsbeleid vol. Vooral in
de regio Elsene, Sint-Gillis en Vorst zoeken we mogelijkheden om meer kinderen op te vangen.
Om ervoor te zorgen dat kinderen ook tijdens en na deze crisis alle kansen krijgen, loopt een
project rond versterking van de sociale functie in de kinderopvang voor baby’s en peuters. In
samenwerking met toeleiders naar kinderopvang wil het Lokaal Loket Kinderopvang Brussel meer
gezinnen in kwetsbare situaties bereiken.
In opvolging van het decreet buitenschoolse opvang van de Vlaamse Regering neemt de VGC
haar lokale regierol op. We brengen de stakeholders samen van de verschillende vormen van
opvang tijdens schoolweken en vakantie. We streven naar meer lokale afstemming en naar een
betere toegankelijkheid van het opvangaanbod. Gezinnen hebben nood aan speel- en
ontmoetingsmogelijkheden. Dat bleek uit de populariteit van de vele projecten voor gezinnen
met jonge kinderen georganiseerd door Huis van het Kind Brussel en de Staycationoproep. Door
het Huis van het Kind Brussel nog verder bij te sturen, bouwen we de partnerschappen tussen
organisaties stevig uit om aan de nood van de Brusselse gezinnen tegemoet te komen.

ONTMOETEN EN LEVEN IN BRUSSEL
De coronacrisis vergrootte bestaande ongelijkheden en uitdagingen, en zorgde tegelijk voor
nieuwe mogelijkheden en kansen. Verbeelding is nodig, meer dan ooit. Samen met gewone
Brusselaars, kunstenaars, het verenigingsleven, organisaties en het daaraan verbonden
maatschappelijk kapitaal, maken we verhalen die de stad doen leven – doen opleven.
Een stad voor alle Brusselaars
Veel sport- en jeugdorganisaties zijn bezorgd dat mensen de weg naar de verenigingen niet meer
vinden. Dat is zonde: deelname aan het verenigingsleven is erg waardevol. We vereenvoudigen de
toegang tot jeugdverenigingen en sportclubs voor de meest kwetsbaren. Ook verlengen we
automatisch het Paspartoe-kansentarief. Afgelopen zomer bezorgden we een heel aantal
Brusselaars een vakantiegevoel met boottochten op het kanaal tussen Brussel en Vilvoorde. Op
dit elan willen we het komende jaar doorgaan: we zorgen voor een aangepast aanbod waaraan
organisaties die werken met kwetsbare Brusselaars kunnen deelnemen of brengen dat aanbod
rechtstreeks in huiskamers, rusthuizen, woonzorgcentra.
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Hoe belangrijk ze ook zijn voor de rijkdom van onze stad en onze levens, kunstenaars zijn een
kwetsbare beroepsgroep gebleken. Via het Gewest werd een premie voorzien voor
cultuurwerkers. De nood aan betaalbare, kwalitatieve werkruimtes voor kunstenaars in Brussel is
hoog. Het collectief ‘Level Five’ zal daarom binnen het project ‘Permanent’ de noden en behoeften
van atelierruimte in kaart brengen. Ze zullen beleidsaanbevelingen formuleren rond
atelierverwerving en -beheer. De resultaten daarvan integreren we in een atelierbeleid voor meer
tijdelijke én duurzame ruimte voor kunstenaars. De kracht van verbeelding willen we van jongs af
aan laten spelen. Cultuur en onderwijs toveren klassen en speelplaatsen om tot creatieve ruimtes
waar kinderen en jongeren geprikkeld worden door kunstenaars.
We experimenteren verder met projecten rond anders en digitaal ontmoeten. Dankzij digitale
vernieuwing kunnen we meer mensen bereiken. Een basisvoorwaarde daarvoor is dat onze
beroepskrachten en werkvelden die mogelijkheden kennen en kunnen toepassen. Vorming en
materiaal zijn dan ook nodig.
Ondertussen bestaat het jongerenfonds À Fonds vijf jaar. We evalueren de werking samen met de
verschillende actoren, we zetten de jongeren die al actief zijn extra in de kijker en willen nog
meer en verschillende jongeren bereiken. Dit najaar bekijken we hoe we de stem van jongeren in
onze wijken tot het beleid van de VGC krijgen. Op basis van de evaluatie van de projectoproep
StaycationBXL concluderen we wat we kunnen doen om samen met burgers, (feitelijke)
verenigingen en andere overheden de stad te (blijven) maken. Want het zijn de geëngageerde
burgers die met initiatieven in allerlei kleuren en formaten het verschil maken voor hun buurt.
Dat kapitaal zetten we extra in de verf.
Het Brussels Ouderenplatform (BOP) en de seniorenkoepels en organisaties die met ouderen
werken, brengen we samen rond seniorenparticipatie en vrijetijdsaanbod. Mensen met een
migratieachtergrond leiden we verder toe naar het N-netwerk en we maken ook hun
maatschappelijk kapitaal zichtbaar. Het N-netwerk fungeert als een springplank en biedt
Brusselaars met de meest uiteenlopende achtergronden kansen. Deze stedelijke representativiteit
zal zich ook vertalen in onze adviesraden.
Verbondenheid en solidariteit
Alleenstaanden, een grote groep in Brussel, kregen het hard te verduren. Zelfs mensen die goed
omringd waren vóór de crisis, zakten weg in sociaal isolement of vereenzaamden. Ouderen,
mensen met een handicap, rusthuisbewoners, mensen in armoede en risicogroepen blijven extra
kwetsbaar. De VGC werkt verder aan preventie van sociaal isolement en versterking van formele
en informele netwerken van burgers en organisaties.
Samen met Odisee, dat hierover de voorbije jaren expertise opdeed, maken we het gesprek over
eenzaamheid en sociaal isolement mogelijk over sectoren en beleidsdomeinen heen. We
verzamelen ideeën bij de werkveldpartners over de manier waarop we deze problematiek verder
te lijf kunnen gaan – ook beleidsmatig.
Ankerpunten in de stad om isolement en eenzaamheid tegen te gaan
Iedereen heeft ankerplekken nodig. Een ankerpunt is een herkenbare, warme ontmoetingsplek in
de stad waar mensen zich thuis voelen, kunnen bijkomen, komen opladen. Die plekken kunnen
stil of uitbundig zijn, binnenshuis of in de openbare ruimte, tijdelijk of structureel. De VGC
benadrukt het belang van veilige fysieke ontmoetingen en maakt nieuwe contacten mogelijk
door plekken open te stellen en mensen actief met elkaar in contact te brengen. De VGC wil
ervoor zorgen dat organisaties coronaproof kunnen werken en dat ze flexibel inspelen op
stedelijke noden.
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We blijven het publieksaanbod in de openbare ruimte uitbreiden, ook tijdens de winter.
Brusselaars genieten meer van water, bos en natuur door initiatieven zoals boottochten,
wandelroutes en tochtjes naar het Zoniënwoud. Gemeenschapscentra organiseren activiteiten op
externe locaties en onderzoeken het potentieel van die locaties, bijvoorbeeld door in gesprek te
gaan met de buurtbewoners.
De bibliotheken werden tijdens de coronacrisis herinnerd aan hun rol als democratische
basisdienst. Iedereen moet vrije toegang hebben tot informatie, kennis en verhalen.
Met het project Boekstart zorgt elke bibliotheek samen met het lokale netwerk en de
consultatiebureaus ervoor dat elk gezin een aantal baby- en peuterboekjes ontvangt en kennis
maakt met de bib. De studiedag ‘Open the door for reading’ in het najaar vertaalt de inzichten
van dit Europees project naar alle bib-medewerkers en trajectpartners zoals de Huizen van het
Kind, OCB en Brusseleer. Ook het belang van thuistalen zetten we in de verf door de anderstalige
collecties verder te ondersteunen: zo starten de bibliotheken van Molenbeek en Sint-PietersWoluwe met een Poolse collectie. In het najaar kregen alle Brusselse bibliotheken een nieuw en
nog performanter bibliotheeksysteem, een eerste stap om later toepassingen zoals online
betalingen toe te voegen.
We werken verder aan de integratie van het Brussels
bibliotheeknetwerk in functie van de gebruiker via het harmoniseren van
inschrijvingsvoorwaarden en de gezamenlijke aankoop van collecties. We sluiten een nieuwe
convenant tussen Muntpunt en de VGC en de Vlaamse Gemeenschap om het bibliotheeknetwerk
en de rol van informatiehuis voor Brusselaars te waarborgen.
Sport gebruikt het N-netwerk om alsmaar meer personen te bereiken die een grote nood hebben
aan beweging. De meest kwetsbare kinderen staan hierbij centraal.
De gemeenschapscentra toonden zich tijdens de coronacrisis zeer flexibel en speelden een
belangrijke rol in solidariteitsacties, met het ter beschikking stellen van buitenruimte en met een
publieksaanbod dat tijdens de Staycation de buurtbewoners echt ging opzoeken. In de loop van
2021 maken we werk van nieuwe convenanten tussen de 22 gemeenschapscentra en de VGC
waarin duidelijke afspraken, ruimte voor inhoudelijk initiatief en goed bestuur centraal staan.
We bouwen verder aan het openstellen van de infrastructuur als zomerresidentie voor
kunstenaars en we openen een nieuwe kunstenwerkplaats in Elzenhof en het nieuwe gebouw
voor de Vaartkapoen. We zorgen ervoor dat we plekken toegankelijk houden, plekken waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten en helpen. Daarnaast investeren de gemeenschapscentra extra
in het ondersteunen van andere sociaal-culturele initiatieven die ruimte nodig hebben. Naar
analogie met hun buitenruimtes tijdens de zomer van 2020, maken de gemeenschapscentra ook
binnenruimtes vrij voor ontmoeting.
Brussel, futureproof
We blijven luisteren naar de signalen van de vrijetijdsector en ondersteunen de verschillende
organisaties bij de heropstart en het mogelijk maken van ontmoeten, verenigen, participeren. We
blijven oog hebben voor onze organisaties die onder de coronacrisis lijden.
Het verenigingsleven hertekent zijn toekomst: ‘Een toekomstplan voor hun organisatie’.De VGC
ondersteunt partners van de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport om een kwalitatief
toekomstplan te schrijven. Op 26 mei 2020 vond de kick off van dat ondersteuningstraject plaats.
In het najaar van 2020 voorzien we workshops en ondersteuning op maat.. Doel is om in 2021
kwaliteitsvolle Brusselplannen te hebben die voortbouwen op het meerjarenplan van de VGC en
de noden in de stad.
We werken 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
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leven in Brussel. We versterken de verbindende verhalen in deze stad. Zo organiseren we de
jaarlijkse trefdag sociaal cultureel werk rond het thema ‘Polarisering’ op 1 december samen met
de gemeenschapscentra, OBiB, het lokaal cultuurbeleid, BRAL en Citizenne en willen we
laagdrempelige ontmoetingsmomenten organiseren met Brusselaars over thema’s die verbinden.
Gemeenschapscentra gaan interessante partnerships aan met lokale dienstencentra, rusthuizen,
…in de buurt.
We blijven werken aan een gediversifieerd aanbod van feest- en fuifmogelijkheden en ‘responsible
clubbing’ (bijvoorbeeld coronaproof dance boxen). Binnen de huidige subsidiepot voor
jaarwerking, traject- en projectwerking voor kunstenaars focussen we op digitale vernieuwing,
op het criterium publiekswerking en op matchmaking met kwetsbare groepen.
De ‘soirée CJS’ – hét event voor vrijwilligers en professionals – wordt gepimpt en klaargestoomd
tot een straffe editie in 2021.

ZORGEN VOOR DE BRUSSELAARS
Voor heel wat kwetsbare Brusselaars, die vaak amper of niet beschikken over hulpbronnen en –
netwerken, was de lockdown een stresserende en zelfs traumatische periode. Gelijke kansen en
toegang tot (sociale) grondrechten blijven strijdpunten voor de VGC.
De strijd tegen armoede voeren we dus verder op, samen met verenigingen waarin armen het
woord nemen. We ondersteunen projecten, die bij mensen in armoede het sociale isolement
doorbreken en de digitale kloof dichten. Een nieuw kinderarmoedeplan komt eraan, we zorgen
ervoor dat onze inspanningen in de bestrijding van kinderarmoede zo effectief en toegespitst
mogelijk zijn.
We besteden sowieso extra aandacht aan kinderen, jongeren en gezinnen die in onze
grootstedelijke context hard getroffen worden. Daarbij wachten we niet tot mensen tot bij ons
komen: we gaan uitdrukkelijk zelf op zoek naar Brusselaars met zo’n nood. Die aanpak zal ook
duidelijk terugkomen in het nieuwe plan lokaal sociaal beleid.
De crisis toont dat samenwerking werkt
Tal van nieuwe samenwerkingen werden op poten gezet om aan deze crisis het hoofd te kunnen
bieden. Dat moest erg snel gaan. Om een structureel antwoord te bieden op de uitdagingen op
het gebied van zorg en gezondheid, vernieuwt de VGC de komende periode haar partnerschappen
met heel wat gesubsidieerde organisaties.
Tegelijk maken we grondig werk van een geolied netwerk van welzijns- en zorgorganisaties dat
hulpvragen snel opvangt en kort op de bal kan spelen. Hulpverlening treedt nog meer buiten de
muren van het klassieke gesprekslokaal. COVID-19 dwong ons om de manier waarop
ondersteuning en hulpverlening aangeboden wordt te herdenken. Noodgedwongen en op veel te
korte tijd werd een groot deel van de hulpverlening digitaal. Soms draaide dat erg goed uit, dan
weer werkte dat veel minder. We gaan nu de reguliere werking versterken met de goede digitale
praktijken van het laatste halfjaar. Zo wordt de hulpverlening in haar geheel completer.
We ondersteunen terreinwerkers bij het verder experimenteren met nieuwe methodieken om
contact te maken met de doelgroep. Zo zal CAW Brussel de fysieke en digitale
contactmogelijkheden in haar hulpverleningsaanbod diversifiëren. Ook het coachen en
ondersteunen van medewerkers in de kinderopvang maken we via nieuwe, soms digitale
methodieken bestand tegen corona. Zo blijven we de pedagogische kwaliteit verhogen om
kinderen betere kansen te geven.
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We leggen structurele verbindingen tussen zorg en welzijn en lokale netwerken zoals descholen,
brede scholen, de eerstelijnszone BruZEL en het lokaal cultuurbeleid. De werking van het Huis van
het Kind speelt in op de actuele noden. De Lokale Dienstencentra ondersteunen we in de uitbouw
van hun buurtgerichte zorg.
We versterken ook het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap (BrAP) in haar
vindplaatsgerichte werking zodat mensen met een (vermoeden van een) beperking de hulp en
steun krijgen waar ze recht op hebben. Het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg analyseert
momenteel zowel de noden van personen met een handicap als het bestaande aanbod. Op basis
van de resultaten van die analyse sturen we ons beleid gericht bij.
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. Samen met de cel Hygiëne
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Huis voor Gezondheid en het Nnetwerk spelen we kort op de bal om mensen zo goed mogelijk te informeren en te sensibiliseren.
Het is essentieel dat we toegankelijke informatie tot bij werkelijk alle Brusselaars krijgen.
Goede zorg en sterke samenwerking zijn er pas als de zorgverleners zich zelf goed in hun job
voelen. Dat is niet altijd evident. Al jaren kampt de Brusselse zorgsector met een
personeelstekort. De VGC lanceert een campagne die meer mensen warm maakt voor een beroep
in de zorg.
Dit jaar kregen zij ook nog de psychologische impact van corona te verduren. We lanceerden
tijdens de crisis al een eerste aanbod voor gratis psychologische ondersteuning voor
zorgprofessionals. De nood bleek hoog, dus versterken en verbreden we dit aanbod de komende
tijd.
Hulp komt terecht bij wie er nood aan heeft
Het wegwerken van gezondheidsongelijkheden is een belangrijk speerpunt van de VGC. De acute
gezondheidscrisis maakt het zonneklaar dat extra inspanningen nodig zijn om te informeren en
te sensibiliseren op een manier die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is. Voor een
grootstad is soms een andere insteek of vorm nodig. LOGO zet er de komende maanden zwaar
op in om het Vlaamse materiaal af te stemmen op de Brusselse context zodat hun inspanningen
rond gezondheidspromotie- en preventie steeds meer Brusselaars bereiken.
We willen kinderen van jongs af gezondheidsvaardigheden bijbrengen. We werken aan een
gericht aanbod voor scholen om rond de geestelijke gezondheid van hun leerlingen te werken, zo
leren kinderen al vroeg dat praten over gevoelens, zowel de leuke als de lastige, belangrijk is om
je goed te voelen.
Dat is geen overbodige luxe. Vier op de tien Brusselaars kampt met psychische problemen, maar
de stap naar hulp zetten, blijft een hoge drempel. Projecten als TEJO die deze maand met
ondersteuning van de VGC opstarten in Brussel, helpen om het taboe rond mentale gezondheid
te doorbreken en de stap naar hulp te vergemakkelijken. Bij TEJO Brussel kunnen jongeren
onmiddellijk, anoniem én gratis terecht voor professionele ondersteuning. Voor volwassenen
gaan we op zoek naar mogelijkheden om lotgenoten met psychische kwetsbaarheid met elkaar in
contact te brengen.
Daarnaast gaat specifieke aandacht naar het verhogen van de toegankelijkheid en
cultuursensitiviteit van de zorg. Dat doen we onder meer in de geestelijke gezondheidszorg,
algemeen welzijnswerk en bij specifieke problematieken, zoals intrafamiliaal geweld. We weten
dat dat het laatste halfjaar een groeiend probleem was achter vele deuren. Welzijnswerkers
willen naar best vermogen helpen, maar hebben niet altijd de juiste handvaten om zo goed
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mogelijk te reageren. Het komende jaar versterken we de sector om nog beter om te gaan met
signalen van intrafamiliaal geweld.

***
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