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Voorwoord

Dit management- en operationeel plan is het derde dat ik schrijf als algemeen directeur, het eerste vanuit 
het perspectief van Welzijn, Gezondheid en Gezin.

In het eerste plan bleef ik voorzichtig – noem het ‘binnen de verwachtingen’ – al was de concrete en/
of volledige verwachting over een management- en operationeel plan me in alle eerlijkheid niet helder. 
In het tweede maakte ik een ambitieuzere sprong naar de keuze voor een directiebrede strategische 
meerjarenplanning.  Al moet ik bekennen dat de ambitie meer bleek uit de realisatie van het management- 
en operationeel plan dan uit de teksten als dusdanig. 

Intussen is de VGC als geheel de weg van de strategische meerjarenplanning ingeslagen. Het strategische 
meerjarenplan van de VGC geeft vandaag zowel de ambitie (het ‘wat’) als de beschikbare middelen duidelijk 
weer voor de uitvoering van mijn mandaat.

Dit brengt me terug tot de vraag naar de verwachting over een management en operationeel plan: ik 
kies er expliciet voor te definiëren hoe ik mijn rol wil invullen, om een beeld te geven bij welk soort 
leidinggevende ik wil zijn en hoe ik samen met de medewerkers wil werken aan onze uitdagingen en 
opdrachten. 

Het is dan ook essentieel dat dit een levend instrument wordt, dat ook daadwerkelijk gehanteerd wordt in 
de werking de komende jaren, en waarvoor iedereen binnen de algemene directie eigenaarschap voelt en 
er zich in herkent. Nu lijkt een management- en operationeel plan binnen de VGC nog te vaak een steriel 
document, te veel gericht op enkel de betrokken mandaathouder, en vooral levend op momenten van 
functioneringsevaluatie. Het is misschien verworden tot een doel op zich en te weinig het middel dat het 
kan zijn. 

Tot slot wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om alle collega’s binnen de VGC te bedanken:

• de collega’s van de algemene directie Cultuur Jeugd en Sport, voor de weg die we sinds 2008 
samen afgelegd hebben. 

• de collega’s van de algemene directie Welzijn Gezondheid en Gezin, voor de ontvangst sinds 
2020, maar nog meer voor het vertrouwen.

• de collega’s van de VGC, ongeacht dienst of directie, voor de wil tot samenwerking die ik altijd 
heb mogen ervaren.



1	 Algemene bepalingen



Management en operationeel plan 2022-2026 | Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin | 9 

1.1 Identificatie mandaathouder 

Dirk Broekaert werd bij collegebesluit op 21 september 2021 aangesteld als algemeen directeur en 
toegewezen aan de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin (AD WGG). 

Voorafgaand aan deze aanstelling was hij sinds maart 2008 aangesteld als algemeen directeur toegewezen 
aan de algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport. Twee mandaatperiodes werden telkens afgesloten met 
een eindevaluatie ‘zeer goed’. 

Van februari 2020 tot mei 2021, en van september 2021 tot mei 2022 combineerde Dirk Broekaert als 
algemeen directeur beide algemene directies. 

1.2 Opdracht mandaathouder

De VGC voert inzake welzijn, gezondheid en gezin een beleid van uitbouw van een toegankelijk en 
gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de gezondheid, van de levenskwaliteit van 
het jonge kind en de zorgomgeving, van samenleven in diversiteit.

De algemeen directeur Welzijn, Gezondheid en Gezin is in deze verantwoordelijk voor de 
beleidsvoorbereiding, uitvoering en evaluatie rond deze beleidsthema’s. De specifieke opdrachten zijn: 

• Opvolgen van de evoluties rond de beleidsthema’s;
• Opvolgen van de (wijzigingen in) beleidskaders en van de regelgeving in de beleidsdomeinen 

Welzijn, Gezondheid en Gezin, Samenleven & Diversiteit en Kansarmoedebestrijding;
• Bewaken van de missie, visie en strategische keuzes in de werking van de algemene directie;
• Coördineren van de werkzaamheden en processen inzake beleidsvoorbereiding, 

beleidsuitvoering en –evaluatie: voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het strategisch 
meerjarenplan van de VGC, specifiek met betrekking tot de actieplannen Welzijn, 
Gezondheid, Gezin, Samenleven & Diversiteit en 
Kansarmoedebestrijding;

• Toepassen van de processen en procedures inzake 
financiën en begroting;

• Motiveren, aansturen en ondersteunen van 
medewerkers en toepassen van instrumenten van 
personeelsbeleid en personeelsmanagement in de 
algemene directie;

• Stimuleren van de interne samenhang tussen de 
verschillende organisatieonderdelen o.a. door het 
organiseren van kwalitatieve overlegstructuren en 
goed onderbouwde interne communicatie;

• Coördineren van de planning en organisatie vanuit 
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de algemene directie met oog op een performante dienstverlening aan interne en externe 
klanten, en het initiëren van veranderingsprocessen om de dienstverlening bij te sturen waar 
nodig;

• Vertegenwoordigen van de VGC bij en onderhouden van contacten met externe partners, om 
een goede informatiedoorstroming te verzekeren en op de hoogte te blijven van de noden 
van de Brusselaars en van de actoren op het terrein.

De algemeen directeur is het gezicht en het aanspreekpunt van de algemene directie voor de verschillende 
stakeholders, zowel intern als extern. Samen met het managementcomité draagt hij de missie en visie van 
de VGC uit en staan ze in voor de operationalisering ervan binnen hun mandaat.

Zoals alle personeelsleden van de VGC geven de mandaathouders bij het uitoefenen van hun functie blijk 
van de waardegebonden competenties van de VGC:

• Dienstbaar zijn
• Integer handelen
• betrokken zijn

Van de algemeen directeur wordt verwacht dat hij een visie formuleert over hoe je vanuit je specifieke 
domein een meerwaarde kan betekenen voor de VGC als dynamische overheidsorganisatie binnen 
de grootstedelijke context van Brussel. De beleidsdoelstellingen van het College vormen hierbij het 
uitgangspunt. De maatschappelijke en technologische ontwikkelingen worden op de voet gevolgd, met 
bijzondere aandacht voor innovaties en diversiteit.

De niveaugebonden competenties zijn:

• Visie ontwikkelen
• Plannen en organiseren
• Medewerkers aansturen, ontwikkelen en motiveren
• Samenwerken
• Initiatief nemen/innovatief zijn
• Klantgericht handelen

Het competentieprofiel wordt vervolledigd met volgende functiegebonden competenties: 

• Kennis van management in de overheidscontext  
• Inzicht hebben in besluitvormingsprocessen in een overheidscontext
• Algemeen inzicht in processen rond financiën en begroting
• Inzicht in personeelsmanagement als een instrument om bij te dragen aan de realisatie van 

de strategische opties

1.3 Periode

Dit plan geldt voor de duur van het mandaat, tot september 2028.



2	 Beleidskader
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2.1 Missie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De Vlaamse Gemeenschapscommissie vormt de basis en draaischijf van de Vlaamse gemeenschap in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig 
perspectief geeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanuit haar institutionele positionering vorm aan 
bevoegdheden op het vlak van cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie wil de levenskwaliteit in de stad op verschillende vlakken verhogen. 
Daarom ontwikkelt en ondersteunt ze een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen 
op alle terreinen van haar bevoegdheden. Zo wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook bepaalde 
doelgroepen nieuwe kansen bieden. 

De Vlaamse Gemeenschapscommissie is assertief, open en zelfverzekerd. Ze is duidelijk aanwezig in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en bouwt de stad mee uit. Als overheid stelt ze zich fundamenteel 
communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, 
dienstverlenend en innoverend op.

2.2 Bestuursakkoord en Strategisch Meerjarenplan

In het bestuursakkoord 2019-2024 ‘Brussel is wat we delen’ worden burgers, ambtenaren en politiek gezien 
als elkaars partners die samen bouwen aan Brussel. De grote inhoudelijke lijnen uit dit regeerakkoord 
hebben hun neerslag gevonden in het strategisch meerjarenplan 2021 –2025.

Dit strategisch meerjarenplan is opgebouwd rond 7 grote doelstellingen. Elke doelstelling is onderverdeeld 
in actieplannen, en deze worden op hun beurt vertaald naar acties. De algemene Directie levert aan elke 
doelstelling in meerdere of mindere mate haar bijdrage. Hieronder vindt u de 7 doelstellingen en de 
selectie van actieplannen die expliciet de hoofdopdracht uitmaken van de algemene Directie:

Brussel koestert talent: Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt 
scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor 
iedereen.

1.4. We trekken talent aan in het N-netwerk en zorgen voor de nodige ondersteuning
1.5. We schatten het engagement van Brusselaars naar waarde en ondersteunen waar mogelijk

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte: Kinderen moeten kunnen bewegen in de stad. Spelen, sporten, 
samen rondhangen: het is belangrijk voor hun ontwikkeling. Ze hebben recht op hun deel van de openbare 

ruimte. We maken van Brussel een kind en jeugdvriendelijke stad.

2.3. Focus op kinderen en jongeren in kwetsbare situaties
2.4. Gezinnen met jonge kinderen vinden hun weg naar het aanbovd van kinderopvang en 
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gezinsondersteuning
2.5. De VGC stemt het opvangaanbod en het vrijetijdsaanbod op elkaar af en neemt voor het 

opvangaanbod haar lokale regierol op

Brussel spreekt veel talen: Iedereen is welkom in het gastvrije netwerk van Nederlandstalige organisaties 
en initiatieven in Brussel. We ondersteunen de kennis van het Nederlands om de groeikansen van alle 
Brusselaars te versterken en we bouwen mee aan een meertalig Brussel door meertalige taalontwikkeling 
te ondersteunen.

Brussel brengt samen: We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken 
we het samenleven in Brussel. We voeren ook de strijd tegen armoede op.

4.2. We versterken het samenleven in superdiversiteit in Brussel
4.3. De strijd tegen armoede voeren we op

Brussel verbindt: Brussel is een bruisende stad waar mensen zich verbonden voelen met elkaar. 
We brengen Brusselaars samen in hun buurt, ook ouderen. Ons cultuuraanbod is tegelijk nabij en 
kosmopolitisch.

Brussel zorgt en beweegt: De Brusselaar is het uitgangspunt voor zorg, welzijn en gezondheid. We willen 
zorg en welzijn dichter bij de Brusselaar brengen. En we willen mensen aan het sporten krijgen, want 
sporten is gezond en brengt mensen dichter bij elkaar.

6.2. De Brusselaar is het vertrekpunt voor gezondheid, zorg en Welzijn
6.3. De VGC spoort leemtes in het bestaande grootstedelijke zorgaanbod op en vult die aan
6.4. Zorg komt dichterbij

Brussel organiseert: De VGC is een wendbare en samenwerkende overheid die streeft naar een duurzaam 
beleid, gebaseerd op betrouwbaar financieel beheer en inzicht.

Aangevuld met haar – wisselende – rol en aandeel in alle andere actieplannen van het SMJP, geeft dit 
helder weer waarop de focus van de algemene directie zal komen te liggen. 



3	 Missie, visie en kernwaarden
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Onze missie is dat Brusselaars in al hun diversiteit en in alle levensfases zich optimaal kunnen ontwikkelen, 
zich goed in hun vel voelen en hun sociale grondrechten kunnen opnemen. Samen met het N-netwerk 
zorgen we er voor dat niemand door de mazen van het net glipt en waken we erover dat Brusselaars op 
een toegankelijke en kwalitatieve manier geholpen worden. 

We richten ons vanzelfsprekend tot de Nederlandstalige Brusselaars, maar net zo goed tot iedereen die 
zich aangesproken voelt door het Nederlandstalige netwerk van diensten en voorzieningen, of die er 
spontaan mee in contact komt. Dat zijn veel mensen, met de meest uiteenlopende achtergronden, noden 
en talenten, maar het is geen abstracte groep. Door een ontzettend fijnmazig N-netwerk, dat in alle 
gemeenten - honderden Brusselse buurten - aanwezig is en door een sterke uitbouw van organisaties, 
diensten en werkingen, staan we in nauw contact met de Brusselaar en diens reële vragen, behoeften, 
dromen of ideeën.

Een veelheid aan overheden en de versnippering van bevoegdheden zorgen echter voor een kluwen aan 
systemen en uitgangspunten. De Covid-19 pandemie en verschillende maatschappelijke evoluties van de 
voorbije jaren hebben dit nog scherper, acuter en zichtbaarder gemaakt. De gebruiker in de domeinen 
Welzijn, Gezondheid, Gezin en Samenleven & Diversiteit is gebaat bij een coherent beleid en meer 
transparantie. Het is een uitdaging voor de VGC – en de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin in 
het bijzonder – om de eigen rol en verantwoordelijkheid scherp te krijgen.

We willen een vertrouwde én betrouwbare administratie zijn, en onze unieke positie en rol in de complexe 
Brusselse realiteit verder versterken. Met onze expertise en betrokkenheid betekenen wij een meerwaarde 
voor iedereen die op ons en ons netwerk beroep wil doen. 

Om deze ambities waar te maken, stellen wij vertrouwen centraal. Vertrouwen in onszelf en in collega’s. 
Vertrouwen is cruciaal om tot een goede samenwerking te kunnen komen, zowel binnen de algemene 
directie als transversaal binnen de VGC. We vertrouwen ook op de kennis en expertise op het terrein. 
We streven naar een co-creatieve en participatieve samenwerking met organisaties over sectoren 
heen, met professionals en met onze doelgroep. We erkennen ook het belang van samenwerking met 
andere overheden, in en buiten Brussel, en wensen dit verder te optimaliseren. Over het muurtje kijken, 
samenwerking met ander overheden zal met de jaren enkel nog belangrijker worden.

We willen wendbaar zijn, ‘vite et fluïde’. De basisopdrachten blijven volbrengen, en tegelijk vlot blijven 
inspelen op nieuwe noden en uitdagingen waar deze stad telkens weer voor staat. We willen flexibel en 
vernieuwend zijn, maar evenzeer doordacht en inspirerend.  

Voor ons telt iedereen mee. We maken actief werk van inclusie, binnen en buiten onze beleidsdomeinen. 
Het is een permanente opdracht om drempels voor sociale participatie te doorbreken en te verwijderen, 
zodat iedereen naar eigen vermogen kan deelnemen aan het maatschappelijk leven. Iedereen, ongeacht de 
doelgroep, is a priori een deel van onze samenleving en heeft van bij de start én onderweg recht op een 
rechtvaardige en participatieve ervaring en omgeving. We willen dat iedereen zich gesteund weet in het 
streven naar een goed leven. 
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We onderschrijven de waardegebonden competenties van de VGC:

• Dienstbaar zijn: we staan ten dienste van het College, het werkveld, de Brusselaar. We zijn 
daarom ook een  toegankelijke administratie,  die kwaliteitsvol werk levert, deskundig en 
transparant is

• Integer handelen: we dragen de normen en waarden van onze organisatie uit in ons gedrag 
én organisatiecultuur. Het gaat om veel meer dan het naleven van wetten en regels, het is ook 
verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen.

• Betrokken zijn: we zijn betrokken op Brussel, haar inwoners, onze partnerorganisaties. 
Daarom is nabijheid, aanwezigheid op het terrein in ons dagelijks werk zo belangrijk. We 
houden zo ook de vinger aan de pols.

Binnen ons universeel aanbod, i.c. voor elke Brusselaar, focussen we op hen die zich in een verhoogde 
kwetsbare situatie bevinden of die met momenten zelfs onzichtbaar zijn. Onze partners zijn terreinwerkers 
en professionals, zij die aan de slag gaan en streven naar een beter welzijn, een betere zorg en gezondheid, 
en samenleven in diversiteit tussen de Brusselaars. Zij doen dit in Nederlandstalige Brusselse welzijns-, 
gezondheids-, diversiteits- en gezinsorganisaties, die met al hun energie de Brusselaar verder helpen en 
ondersteunen.



4	 SWOT – een analyse van de                                 
situatie



18 | Management en operationeel plan 2022-2026 | Directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

Ter situering vooraf

De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin draagt bij tot de voorbereiding, uitvoering en evaluatie 
van het beleid inzake welzijn, gezondheid, gezin en samenleven. De algemene directie werkt mee aan 
de uitbouw van een toegankelijk en gedifferentieerd netwerk van voorzieningen, het bevorderen van de 
gezondheid en het welzijn van de Brusselaars, van de levenskwaliteit van de jongste Brusselaars en hun 
omgeving, van samenleven in diversiteit en het scheppen van kansen om maatschappelijke achterstelling 
en (kans)armoede op te lossen of te voorkomen.

Voor haar werking beschikt de algemene directie over een exploitatiebudget van intussen jaarlijks meer 
dan 18 miljoen euro. Voor het investeringsplan over de periode 2022 – 2025 werd meer dan 30 miljoen 
euro voorzien. 

Binnen de algemene Directie zijn meer dan 45 collega’s actief binnen verschillende diensten. We 
onderscheiden drie grote deelwerkingen: Welzijn & Gezondheid, Samenleven & Diversiteit en de Entiteit 
Gezin. Binnen elke van de deelwerkingen is een adviesraad actief, waarvan de directie het secretariaat 
waarneemt.

Welzijn en Gezondheid

Toegankelijke en kwaliteitsvolle Nederlandstalige hulp, zorg en ondersteuning garanderen vormt het 
uitgangspunt van de dienst Welzijn en Gezondheid. Een helder en bereikbaar aanbod staat centraal in 
het bijzonder voor Brusselaars die zich in kwetsbare situaties bevinden. De grootstedelijke omgeving is er 
daarbij één die innovatie aanmoedigt. 

Om de kwaliteit en toegankelijkheid van het aanbod te verhogen werken we nauw samen met partners 
en initiatiefnemers uit het werkveld. Zij kunnen zowel voor inhoudelijke als voor financiële ondersteuning 
bij de VGC terecht. De VGC ondersteunt zowel organisaties op de nulde, eerste en tweede lijn van 
hulpverlening als organisaties die het werkveld ondersteunen bij hun dagelijkse praktijk. Onze grote 
thema’s zijn het algemeen welzijn van de bevolking, armoedebestrijding, jeugdhulp, hulp aan Brusselaars 
met een handicap, woonzorg en ouderenwelzijn en gezondheid. 

Twee operationele werkingen vervolledigen de werking op het valk van welzijn- en gezondheidsbeleid van 
de VGC: 

• Logo Brussel faciliteert en initieert initiatieven op vlak van  gezondheidsbevordering 
en ziektepreventie binnen het N-netwerk en zet hiermee in op het tegengaan van 
gezondheidsongelijkheden. 

• Revalidatiecentrum ‘De Poolster’ onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende 
leer- en ontwikkelingsstoornissen, moeilijkheden op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, 
geheugen, concentratie,... Verder richt de Poolster zich op kinderen met meer specifieke 
problemen, zoals verstandelijke beperking, ADHD, ontwikkelingsdysfasie,... Ook kinderen 
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en volwassenen met een gehoorverlies kunnen er terecht voor onderzoek en therapie. 
Het centrum is erkend door het RIZIV en het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). 

Samenleven en Diversiteit

Deze dienst ondersteunt het beleid inzake samenleven in diversiteit (ook vaak integratiebeleid genoemd). 
Meer concreet ontwikkelt en ondersteunt deze dienst initiatieven en projecten rond: 

• het werken aan toegankelijkheid en gelijke kansen door het wegwerken van drempels voor 
Brusselaars met een migratieachtergrond; 

• het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie; 
• het bevorderen van de sociale samenhang en een positieve en genuanceerde beeldvorming 

rond samen leven en werken in superdiversiteit. Belangrijke partners zijn BON (het 
Agentschap Integratie en Inburgering), LEVL (gericht op beleidsparticipatie van personen met 
een migratieachtergrond) en Brussel Onthaal (in functie van sociaal vertalen en tolken). Er is 
ook een adviesraad Samenleven en Diversiteit.

Met CoNnect zetten we in op een warm onthaal en een versterkte maatschappelijke participatie van 
nieuwe Brusselaars in het N-netwerk. Binnen dit kader heeft de dienst  ook een operationele werking d.m.v. 
een buddyproject In nauwe samenwerking met vzw FMDO.

Entiteit Gezin

De entiteit Gezin investeert in de Nederlandstalige 
kinderopvang, buitenschoolse opvang en preventieve 
gezinsondersteuning. Ze zet in op volgende doelstellingen:

• ze ondersteunt het werkveld in de verdere uitbouw 
van een kwaliteitsvolle werking;

• ze zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig 
aanbod (capaciteitsuitbreiding);

• ze informeert over het Nederlandstalig aanbod;
• en zet in op innovatie.

Daarnaast biedt ze zelf pedagogische ondersteuning aan 
het werkveld via het aanbod ‘Opgroeien in Brussel’. Dit is 
een vormingsaanbod met cursussen, intervisies, labo’s en 
advies & begeleiding op maat. Op deze wijze willen we een 
vruchtbare leeromgeving creëren voor de medewerkers van 
gezinsinitiatieven.
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Analyse

Om dit management- en operationeel plan vorm te kunnen geven, hebben we in een eerste fase een 
bevragingsronde georganiseerd waaraan tal van collega’s, binnen en buiten onze directie, geparticipeerd 
hebben. 

In een tweede fase hebben we ervoor gekozen om een aantal partners uit het werkveld te bevragen en te 
betrekken bij de voorbereiding van dit plan. 

STERKTES ZWAKTES

Unieke positie: helikopterzicht Onderbenutting van expertise

Nabijheid: op maat & toegankelijk Afwachtende houding

Informerende rol Regelgeving: ‘verbrusselen’

Deskundigheid: armoede en superdiversiteit Onduidelijke positiebepaling

Betrokkenheid: bruggenbouwer Vergadercultuur (intern)

MOGELIJKHEDEN VALKUILEN

Regelgeving: impact VO Institutionele context: versnipperd

Digitalisering Brusselnorm wordt niet gehaald

Buurtgerichte en integrale zorg als model voor de 
toekomst

Maatschappelijke context: grootstad met haar 
uitdagingen

Evolutie in taalgegeven

4.1 Interne analyse: sterktes en werkpunten

De werking van de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin kent vandaag een aantal algemene 
sterktes die maken dat wij ons kunnen onderscheiden van andere overheden of organisaties. We hebben 
de ambitie om deze kwaliteiten blijvend in te zetten en verder uit te bouwen, en tegelijkertijd willen we 
werken aan waar we minder sterk in zijn.

Dankzij onze betrokkenheid en dienstbaarheid, hebben we een uitzonderlijke positie in het Brusselse 
landschap. We beschikken immers over een Brusselse blik op het Vlaamse beleid inzake welzijn, gezondheid, 
gezin en samenleven op Brussels grondgebied. Tegelijk hebben we een ‘Nederlandstalige blik’ op Brussels 
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beleid. Al dit maakt ons als lokale overheid in Brussel uniek. Dit helikopterzicht is een enorme troef.

Dankzij onze nabijheid en toegankelijkheid staan we dicht bij het werkveld en zijn we aanspreekbaar, 
waardoor we een goed zicht krijgen op de noden van de Brusselaar. Hiervoor worden we bejubeld, 
binnen en buiten de VGC. Ook onze eigen operationele diensten bieden kansen. We hebben hierdoor een 
beduidende voeling met de grootstedelijke problematieken, waardoor we vraaggericht en met een aanbod 
op maat te werk kunnen gaan.

Dit alles resulteert in een grondige terreinkennis met zicht op de veelheid en verscheidenheid aan sectoren, 
waardoor we niet zelden een informerende rol kunnen spelen. Onze deskundigheid is met andere woorden 
een enorme troef naar andere spelers in het Brusselse landschap en krijgt erkenning, zowel binnen als 
buiten de VGC.

En toch blijken we als administratie nog te weinig ondersteuning te bieden in het begrijpelijk maken 
van onze eigen beleidsbevoegdheid. We zouden hierin meer helderheid kunnen scheppen, te starten 
bij het aanbieden van afgebakende en begrijpelijke beleidskaders. Ons taalgebruik en vakjargon staan 
met momenten een duidelijke communicatie in de weg. Tegelijkertijd hebben we ook zelf nood aan een 
beter zicht op het bestaande aanbod en wat middenveldorganisaties én overheden in Brussel betekenen, 
vooraleer we ons eigen strategisch beleidsvoerend vermogen kunnen uitbouwen. 

Een interne visieontwikkeling over hoe wij onszelf willen positioneren is met andere woorden van primair 
belang en komt vaak terug in de gevoerde gesprekken met externen. Dit geldt zowel voor onze transversale 
positie binnen de VGC als ten opzichte van andere spelers in en buiten Brussel. Meer zichtbaarheid en 
kenbaarheid voor onszelf creëren is hier overigens even noodzakelijk. 

Ons helikopterzicht laat toe om te fungeren als een bruggenbouwer in het Brusselse landschap. We 
hebben zicht op bestaande knelpunten bij organisaties, wat maakt dat we een verbindende rol kunnen 
spelen tussen de verschillende overheden in en buiten Brussel en onze partners. We kunnen onze unieke 
positie meer vorm geven en claimen, waardoor we brugfiguur kunnen worden tussen de verschillende 
beleidsniveaus die onze stad vandaag kent. 

Een grote nuance in deze, is dat wij zelf ook afhankelijk zijn van andere beleidsdomeinen en overheden 
om onze doelstellingen voor Brussel waar te 
maken. Een actieve samenwerking initiëren, 
onderhouden en stimuleren is om die reden 
cruciaal. We willen een werkelijke impact realiseren 
over sectoren en taalgrenzen heen. Illustrerend 
is hoe de Covid-pandemie zorgde voor meer 
afstemming en samenwerking tussen verschillende 
bestuursniveaus. Deze kansen naar versterkte 
samenwerking willen we blijvend benutten. 

We kunnen met andere woorden fungeren als spil- 
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en brugfiguur tussen overheden en organisaties in het veld, zorgen voor dialoog als daar nood aan is en 
een platform bieden aan onze partners om kennisdeling en informatie-uitwisseling te stimuleren en goede 
praktijken uit te wisselen met elkaar. 

Echter, we dienen erover te waken dat onze participatieve en co-creatieve houding geen afwachtende 
houding en extra overlegstructuren in de hand werkt. Er heerst nog te weinig (zelf)vertrouwen om vandaag 
onze eigen koers te varen.

Tegelijkertijd zijn we ook meer dan een louter aanvullend vertaler van het Vlaams beleid. Het potentieel 
in Brussel wordt vandaag onderbenut omdat Vlaamse regelgeving onvoldoende rekening houdt met de 
Brusselse context. Brussel is een grootstedelijk labo met een specifieke maatschappelijke en institutionele 
context. Dankzij onze unieke positie capteren we de noden van deze stad en zijn we in staat om vanuit 
de realiteit keuzes op maat van Brussel te maken. We moeten waken over een aangepast aanbod en 
aangepaste regelgeving in Brussel en de nodige stappen ondernemen naar andere overheden toe. We 
moeten als administratie meer gebruik durven maken van onze uitzonderingspositie en dienen onze 
signalerende rol naar Vlaanderen explicieter op te nemen. 

We staan voor een competente en gedreven directie met grote bescheidenheid. Een relatief kleine omvang 
zorgt voor een sterke onderlinge betrokkenheid binnen elk team. Tegelijkertijd moet de Algemene directie 
nog meer komen tot een samenhangende missie, een gezamenlijk verhaal waarbij extra wordt ingezet 
op samenwerking over de verschillende teams heen. We missen soms kansen om overlap te vermijden, 
mekaar te versterken of leegtes in het beleid op te vullen, terwijl we bij anderen gekend zijn voor onze 
dossierkennis en expertise. 

Ook een realistische, uitvoerbare planning waarbij deadlines daadwerkelijk worden nagekomen, blijkt soms 
een struikelblok. Dit heeft impact op de werkdruk van de eigen werking, en creëert bijkomende werklast 
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bij andere diensten. Verschillende collega’s geven aan dat tijd en mankracht daarbij in de weg staan. 
Strategische aansturing, goed management en directiebrede samenwerking kunnen hierbij efficiëntiewinst 
opleveren. Kortom, op procesmatig vlak zal de algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin zich intern 
optimaliseren om een proactief en efficiënt beleid te voeren en interne samenwerking te versterken. 

4.2 Externe analyse: mogelijkheden en valkuilen

Brussel is jong en oud, divers en veeltalig, soms heel rijk maar helaas ook al te vaak arm, geïsoleerd of 
een combinatie van beiden. In het huidig institutioneel kluwen van bevoegde overheden vinden gebruikers 
amper hun weg, bij uitstek in de welzijns- en zorgsfeer. De VGC is een kleine, maar cruciale speler. De VGC 
kan ‘vite et fluïde’ zijn, zich aanpassen aan de veranderende stad en de veranderende context, alsook juiste 
verwachtingen schetsen en beantwoorden. Het is essentieel dat de VGC deze rol nu en de komende jaren 
sterk blijft vervullen. 

Onze geografische ligging en de relatie met de Brusselse rand zorgen voor veel uitdagingen. De klanten 
van ons brede N-aanbod zijn meer of minder mobiel binnen die brede regio, en dus moet ook de 
programmatie in die regio worden afgestemd, willen we zorgen voor een aanbod voor ieder die er gebruikt 
van wenst te maken. 

We zijn pioniers in beleid als antwoord op (Brusselse) maatschappelijke fenomenen. We kunnen 
experimenteren, innoveren en inspireren. We laten zien wat zich elders ook zou kunnen afspelen. Wanneer 
het regent in Brussel, druppelt het in Vlaanderen! 

Vlaamse regelgeving is zeer bepalend voor het beleid van de VGC. De impact van vernieuwing en 
wijzigingen (of aankondigingen tot) zijn binnen al onze domeinen voelbaar: denkoefeningen rond 
revalidatiecentra zijn bepalend voor de werking van de Poolster, een mogelijke hertekening van het 
preventielandschap is cruciaal voor het Logo, met het decreet ‘Buitenschoolse opvang activiteiten’ wordt 
het landschap van de buitenschoolse opvang hertekend, het Plan samenleven geeft een nieuwe impuls aan 
het beleid inzake samenleven in diversiteit. Met deze evoluties in het vooruitzicht willen we ook onze eigen 
interne werking hertekenen in functie van een meer geïntegreerde aanpak die inspeelt op overkoepelende 
thema’s zoals personeelstekorten, gezondheidspromotie of gezinsondersteuning. Enerzijds biedt dit kansen 
om een duidelijkere en meer toegankelijke dienstverlening aan te bieden en meer samenwerking tussen 
organisaties te stimuleren. Anderzijds moeten we erop toezien dat specifieke noden en de specificiteit van 
verschillende sectoren niet verloren gaan in dit integratieproces. 
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Het is ook belangrijk aan te stippen dat in globo voor de domeinen gevat door deze algemene directie, 
de Brusselnorm niet gehaald wordt. Met deze norm ging de Vlaamse regering het engagement aan om 
5% van de gemeenschapsmiddelen te investeren in Brussel. Hoewel opgesplitst per deeldomein het beeld 
genuanceerder is (zie tabel hieronder, cijfers 2020) blijft een inhaalbeweging noodzakelijk:

Totaal jongerenwelzijn 19.836.554 574.080.846 3,46%

Totaal PMB 20.613.073 1.769.969.734 1,16%

Totaal Gezin 57.084.471 695.210.044 8,21%

Totaal Welzijnsbeleid 8.138.842 110.490.943 7,37%

Totaal Vrijwilligerswerk 23.000 113.000 20,35%

Totaal Armoedebestrijding 697.422 5.596.344 12,46%

Totaal VIPA 3.203.692 63.731.345 5,03%

Totaal Woonzorg 21.833.558 2.820.947.345 0,77%

Totaal Gezondheid 12.243.650 318.935.504 3,84%

Totaal WGG 143.674.262 6.359.075.422 2,26%

Totaal INT 13.235.351 83.232.920 15,90%

Ook de zevende staatshervorming zal op termijn een grote impact hebben Brussel, in het bijzonder voor 
de sectoren zorg en welzijn. De voorbereiding van deze zevende staatshervorming, maar ook de komst 
van potentieel nieuwe regelgeving, versterken nog verder de nood tot afstemming tussen verschillende 
overheden die cruciaal zal zijn om voor Brussel tot een integraal verhaal te komen. Onze signalerende 
functie inzake aangepaste Vlaamse regelgeving – ook in overgangsfases - en onze verbindende rol om alle 
betrokken partners samen te brengen, worden beiden van essentieel belang.

Ook de huidige maatschappelijke context maakt dat we voor enorme uitdagingen staan. Een sfeer van 
privatiseringen, besparingen en inflatie enerzijds, anderzijds een toenemende vereenzaming, een verhoogd 
risico op (kind)armoede en een groeiend tekort aan huisartsen en (zorg)personeel. En dan heeft de voorbije 
pandemie nog eens olie op het vuur gegooid. Deze is amper afgelopen, of de oorlog in Oekraïne zorgt 
voor een nieuwe migratiecrisis.

Onze zorg kent een vermaatschappelijking, wat tegelijk kansen maar ook valkuilen met zich meebrengt. 
Zo worden bijvoorbeeld vragen gesteld bij de commercialisering van de zorgsector. Maar diezelfde 
vermaatschappelijking ook de nadruk op informele zorg, het belang van sociale netwerken en buurtzorg. 
Ze laat toe dat innovatieve zorgmodellen zich kunnen ontwikkelen, maar kan er ook net voor zorgen dat 
Brusselaars die zich in de meest kwetsbare positie bevinden, uit de boot vallen. Een aandachtspunt is 
ook om erover te waken dat relaties met mantelzorgers en andere dierbaren op deze manier niet onder 
onredelijke druk komen te staan.



5	 Strategische doelstellingen
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Zoals in het voorwoord aangegeven: de doelstellingen en actieplannen van het strategisch meerjarenplan 
van de VGC staan voor het ‘wat’. In voorliggend plan geven we het “hoe” aan: hoe willen we deze 
organisatie vormgeven en aansturen om de gestelde doelen te bereiken. 

De link met het strategisch meerjarenplan van de VGC (en de bijhorende cyclus) is essentieel. Daarom is 
voor de opbouw van dit management- en operationeel plan gekozen om de strategische doelen te laten 
samenvallen met de rode draden van het meerjarenplan:

Duurzaamheid

“Vanuit de VGC willen we bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Brussel. We toetsen onze 
doelstellingen, actieplannen en acties af aan de Duurzame Ontwikkelingskansen van de Verenigde 
Naties.” (SMJP VGC, 2021-2025, p.7).

Samenwerking

“We kunnen Brussel alleen vormgeven door samen te werken: binnen en buiten de grenzen van het 
Brusselse Gewest, met andere overheden, organisaties, bedrijven en burgers. Samenwerking is voor 
de VGC daarom altijd het uitgangspunt.” (SMJP VGC, 2021-2025, p. 7).

Aandacht voor vernieuwing en continuïteit

“Samen met het brede N-netwerk creëren we een ruim aanbod aan diensten voor de Brusselaars. 
Tegelijkertijd is Brussel een labo vol mogelijkheden en creativiteit. We willen het huidige aanbod aan 
N-voorzieningen koesteren en versterken, en tegelijkertijd de innovatieve kracht van Brussel in de 
verf zetten in ons beleid” (SMJP VGC, 2021-2025, p.7).

Participatie

“Burgers en onze vele partners willen mee(r) deelnemen aan het beleid. Ze willen meepraten, 
meedenken, meedoen en mee verantwoordelijkheid opnemen. Daarom bouwen we samen aan een 
toekomst waarin Brussel is wat we delen.” (SMJP VGC, 2021-2025, p.7)

Diversiteit

“Brussel is een superdiverse stad. We omarmen brede diversiteit en hebben aandacht voor de 
verschillen. Die brede diversiteit moet zich weerspiegelen in de VGC, in ons aanbod en in het 
N-netwerk.” (SMJP VGC, 2021-2025, p.7).

De financiële middelen (exploitatie, personeel en investeringen) voor de uitvoering zijn vervat in 
het meerjarenplan van de VGC en raadpleegbaar op Strategisch meerjarenplan 2021-2025 | Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (vgc.be)
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Voor alle operationele doelstellingen hebben we ook eenzelfde generieke indicator ontwikkeld: 

 � Jaarlijks, in de periode september – oktober, wordt met betrokkenheid en inbreng van de 
personeelsleden, een evaluatie gemaakt van de realisaties van het voorbije jaar. Tegelijk worden 
ook de acties voor het komende jaar gedefinieerd. Deze oefening zal ook jaarlijks voorgelegd 
worden aan de bevoegde kabinetten.

Deze generieke indicator is van belang voor de wijze waarop we met dit plan aan de slag willen gaan in de 
komende jaren (zie verder ook monitoring en bijsturing).

SD 1 Duurzaamheid: “We investeren in een duurzame implementatie van ons aan Brussel aangepast 
aanbod door onze rol juist te bepalen en identiteit uit te bouwen. We bouwen duurzaamheid in binnen 
onze werking.”

Het strategisch meerjarenplan 2021-2025 van de VGC schuift het concept van ‘duurzame ontwikkeling’ 
naar voor. De focus ligt hierbij sterk op een ecologische invalshoek. In dit management- en operationeel 
plan willen we onder duurzaamheid ook aangeven dat we voor deze Algemene directie een stevige basis 
opbouwen om impact op lange termijn te realiseren. 

OD 1.1 We organiseren en structureren onze directie op die manier dat ze haar aanbod op een 
kwaliteitsvolle manier duurzaam kan blijven aanbieden.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• Er is een duidelijke en gedragen visie op de rol van de VGC binnen de betrokken beleidsdomeinen. 

• We zorgen voor een kwaliteitsvolle voorbereiding en uitvoering van nieuwe beleidsconcepten en 
-kaders 

• Het concept welzijnscoördinatie is vorm gegeven en klaar om geïmplementeerd te worden.

• De uitrol van ‘Buitenschoolse Opvang Activiteiten’ voor Brussel is vorm gegeven en klaar om 
geïmplementeerd te worden.

• Het organogram is hertekend en aangepast aan voorgaande.

• We herzien waar nodig onze subsidiekaders om onze doelstellingen te bereiken (infrastructuur, 
diensten gezinszorg, …)

Specifieke indicatoren:

 � Onze eigen gedefinieerde visie en missie en rolverdeling is beschikbaar, gekend en gedragen.

 � Organogram is beschikbaar.
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 � Voor de welzijnscoördinatie is een helder kader ontwikkeld dat wordt uitgerold.

 � Voor de sector Buitenschoolse Opvang activiteiten (“BOA”) is een helder kader ontwikkeld dat 
wordt uitgerold.

 � Subsidiekaders zijn waar nodig aangepast en in gebruik.

OD 1.2 We ontwikkelen een positiebepaling ten opzichte van Vlaanderen 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We maken onszelf kenbaar en spelen onze informerende rol o.a. door het organiseren van 
uitwisseling en proactieve deelname aan overlegfora (o.a. Gemengde Ambtelijke Commissie 
Brussel).

• We maken een vertaalslag van de Vlaamse projectoproepen: we formuleren adviezen in functie van 
Brussel-toetsing.

• We zijn proactief en hebben een signalerende rol naar Vlaanderen. We ‘verbrusselen’ de 
regelgeving en middelen. 

• We brengen succesvolle projecten onder de aandacht en etaleren ons Brussels labo.

Specifieke indicatoren: 

 � Gedocumenteerde inspanning voor impact op regelgeving en oproepen 

 � Gedocumenteerde communicatieresultaten 

 � De evolutie van het resultaat van de Gemengde Ambtelijke Commissie Brussel voor de algemene 
directie is beschreven

OD 1.3 We brengen helderheid in onze eigen rol en invulling ervan: we schrijven ons eigen verhaal.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We ontwikkelen een communicatiestrategie ’23-’25: we zetten onszelf op de kaart, in en buiten de 
VGC. We investeren in een merkidentiteit en in strategische communicatie.

• We maken ons bestaand aanbod en ons netwerk zichtbaar ten opzichte van andere overheden en 
het werkveld.

• We bieden algemene informatie aan over onze beleidskaders en subsidielijnen en verspreiden die 
binnen ons netwerk, met bijzondere aandacht voor een verbreding van dat netwerk.
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Specifieke indicatoren: 

 � Er is communicatieplan beschikbaar en in uitvoering

 � De website is ge-update 

 � Er is een scherpe en gedeelde presentatie ter beschikking voor heel de algemene directie 
die eenduidig inzicht geeft wie we zijn, wat we doen, en daarbij ruimte laat voor specifieke 
deeldomeinen

OD 1.4 We versterken de Sustainable Development zoals in onze werking en binnen ons beleid.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We investeren in interne kennisopbouw rond de SDG’s en versterken de implementatie ervan 
binnen onze werking in samenwerking met de andere (algemene) directies

• We helpen inspirerende projecten van organisaties verder te verspreiden binnen de sector.

• We brengen een duurzaam perspectief binnen bij het herzien van ons reglementair kader.

Specifieke indicatoren:

 � Gedocumenteerd overzicht over geleverde inspanningen en resultaten m.b.t. implementatie SDG’s 
is beschikbaar

 � Toevoeging van het duurzaamheidsperspectief bij herziening van reglementen

SD 2 Samenwerking: “De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin fungeert als een 
verbindende partner en is dé brug- en spilfiguur voor organisaties en overheden in en buiten Brussel.”

OD 2.1 We creëren tegen eind 2025 meer interne samenwerking binnen de directie en binnen de VGC, 
opdat kennisdeling en -uitwisseling optimaal verloopt.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We stimuleren het delen van interne expertise aan de hand van allerlei methodes. 

• We introduceren nieuwe vormen van kennisdeling met het oog op nieuwe synergieën, kruispunten 
tussen domeinen of in dossiers of een meer integrale visie op dossiers. 
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• We werken aan onze interne communicatie over projecten, evoluties en initiatieven.

• We zetten in op horizontale samenwerkingsinitiatieven over de directie heen, opdat onze 
strategische lijnen vormgegeven worden vanuit meerdere inhoudelijke invalshoeken.

• We hebben oog voor de specificiteit van onze operationele werkingen en creëren meer interne 
afstemming met De Poolster.

Specifieke indicatoren:

 � Er is een overzicht van de interne communicatielijnen en van externe vertegenwoordigingen met 
bijhorende feedbacklijnen

 � Er is een gedocumenteerd overzicht van de inspanningen en realisaties op het vlak van 
kennisbeheer

 � Kennis- en administratieve processen zijn beschreven en gekend

OD 2.2 We creëren tegen eind 2025 meer samenwerking met andere directies binnen de VGC, opdat 
kennisdeling en -uitwisseling optimaal verloopt.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We zorgen voor een duidelijker mandaat bij deelname aan transversale VGC-werkgroepen. 

• We zorgen voor een kwalitatieve voorbereiding en een gezond samenwerkingsklimaat binnen de 
transversale werkgroepen die we zelf trekken.

• We betrekken andere (algemene) directies proactief waar transversale werking een duidelijke 
meerwaarde betekent

• We werken aan onze interne communicatie over projecten, evoluties en initiatieven.

Specifieke indicatoren:

 � Er is een overzicht van de realisaties van de verschillende werkgroepen en projecten

 � De mandaten bij deelname aan werkgroepen en vertegenwoordigingen zijn voor de medewerkers 
duidelijk

 � Er is een gezamenlijke analyse beschikbaar over de wijze waarop de gemeenschapscentra en de 
algemene directie WGG hun samenwerking structureel kunnen versterken

 � In functie van de kwaliteitsversterking van het aanbod op de campus Kasterlinden en de uitbouw 
van de zorg voor leerlingen, is een duidelijke samenwerking uitgebouwd met de algemene directie 
Onderwijs en Vorming
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OD 2.3 We creëren tegen eind 2025 meer afstemming tussen overheden en organisaties in en buiten 
Brussel, over taalgrenzen heen. We krijgen zicht op opportuniteiten die zich elders bevinden. 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We krijgen in 2023 zicht op onze prioritaire partners en maken hiervoor een stakeholderanalyse 
op. 

• Op basis van onze stakeholderanalyse zetten we strategisch in op contacten. We ontwikkelen een 
netwerkstrategie, met bijzondere aandacht voor een verbreding van ons netwerk.

• We initiëren transversale samenwerkingen rond prioritaire dossiers en zoeken hiervoor 
bondgenoten. 

• We hebben binnen onze (subsidie)kaders aandacht voor samenwerking over (taal)grenzen en 
sectoren heen, in het bijzonder voor initiatieven die samenwerken in de eerste lijn: de Brusselaar 
staat centraal.

• We stimuleren de creatie van lokale netwerken en verankeren bovenlokale verbanden via lokale 
welzijnscoördinatie.

Specifieke Indicatoren: 

 � Er is een stakeholderanalyse en netwerkstrategie in gebruik tegen eind 2023

 � Er zijn instrumenten beschikbaar voor medewerkers die helpen bij de opvolging van prioritaire 
partners o.a. via de opmaak van een sjabloon/tool voor evaluatiegesprekken met onze partners

 � Voor de welzijnscoördinatie is een helder kader ontwikkeld en uitgerold

 � Er is een overzicht van de belangrijkste transversale samenwerkingen en realisaties

 � Er is een overzicht van de samenwerkingen met andere overheden en realisaties

SD 3 Continuïteit en innovatie: “We zijn een wendbare administratie en dragen flexibiliteit en pro-
activiteit hoog in het vaandel. We creëren know how en initiëren best practices.”

OD 3.1 We hertekenen onze werking, opdat we proactief, planmatig en efficiënt te werk gaan. 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We hertekenen in 2022 en 2023 de bovenbouw van onze algemene directie en centraliseren 
processen om efficiëntiewinst te boeken. We werken daarbij coherente procedures uit.
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• We herbekijken in 2023 de werkverdeling vanuit een gezamenlijk project in plaats van vanuit de 
verschillende deelteams.

• We werken steevast aan een realistisch uitvoerbare planning, waarbij we waken over deadlines en 
de workload correct wordt ingeschat.

• We leggen onze prioriteiten met partners vast in meerjarige overeenkomsten. We concretiseren 
onze wederzijdse samenwerking en streven naar planlastvermindering.

• De basisprocessen inzake beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie zijn geactualiseerd en 
uitgetekend. Ze worden vlot uitgedragen en toegepast door de medewerkers.

Specifieke indicatoren

 � Aanwerving van een procescoördinator 

 � Takenpakketten op niveau van de algemene directie zijn geëvalueerd en aangepast aan de noden.

 � Er is een vernieuwd organogram

 � De analyse, evaluatie en bijsturing van onze (meerjaren)convenanten is gebeurd

 � Opmaak van een sjabloon/tool voor evaluatiegesprekken met onze partners.

OD 3.2 We dragen de Brusselse experimentele geest mee uit en creëren know how en best practices 
die als voorbeeld dienen. 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We herzien ons subsidiebeleid en maken ruimte voor innoverende projecten. 

• We werken aan planlastvermindering door meer meerjarige prioriteiten en overeenkomsten vast te 
leggen. 

• We zetten in op data- en gegevensuitwisseling, zoals bv. de ontwikkeling van de Zorgatlas in 
Vlaanderen: uitzoeken welke data voor onze sectoren beschikbaar is (en waar).

• We onderbouwen ons beleid en werken evidence based. 

Specifieke indicatoren:

 � de subsidiekaders zijn herzien ten laatste in 2023

 � Opmaak en invoering van een Lange Termijn-subsidiebeleid

 � In samenwerking met de collega’s van stedelijk beleid (Studie en Analyse) zijn de indicatoren bij 
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het strategisch meerjarenplan ontwikkeld 

 � Er is een overzicht van extern beschikbare en bruikbare data

OD 3.3 Digitalisering als instrument voor vernieuwing én continuïteit om de digitale kloof te 
overbruggen.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We dragen e-inclusie intern uit en zorgen voor interne expertisedeling op vlak van digitalisering. 
We hebben daarbij oog voor wie de drempel te hoog ligt.

• We blijven werken aan de digitalisering van de eigen werking om samenwerking te faciliteren en te 
vereenvoudigen (VIKTOR, SharePoint,…)

Specifieke indicatoren:

 � De uitrol van Viktor en het gebruik van SharePoint zijn ingeburgerd in de Algemene Directie

 � Ook de Poolster werkt vanaf eind 2023 in SharePoint

 � We nemen actief deel aan de transversale werkgroep e-inclusie

SD 4 Participatie: Brusselaars binnentrekken in onze organisatie

OD 4.1 We verkrijgen als administratie een betere aansluiting bij de belevingswereld, sociale normen 
en de leefsituatie van onze doelgroepen. 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We betrekken onze prioritaire partners structureel én waarderend bij onze beleidsvoorbereiding, 
-uitvoering en -evaluatie.

• We stimuleren aanwezigheid van de collega’s op het terrein, zowel op informele als op formele 
wijze.

• We zijn een dialogerende overheid en integreren dit in onze wijze van opvolging van 
gesubsidieerde organisaties.

• We zorgen voor interne expertise-opbouw rond (innovatieve vormen van) beleidsparticipatie. 
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• We ondersteunen een kwalitatieve werking van onze adviesraden, we betrekken onze leden 
proactief, we bewaken regelmatige feedback en zorgen voor evaluatie van de werking. 

Specifieke indicatoren:

 � Er is een bevraging van de leden van de adviesraden beschikbaar

 � Bij de ondersteuning van de adviesraden is rekening gehouden met de resultaten van de bevraging

 � We documenteren de geleverde inspanningen om prioritaire partners te betrekken

 � Er zijn instrumenten beschikbaar voor medewerkers die helpen bij de opvolging van prioritaire 
partners o.a. via de opmaak van een sjabloon/tool voor evaluatiegesprekken met onze partners

OD 4.2 We werken nauw samen met kwetsbare groepen, opdat we behoeften en drijfveren in een 
vroeg stadium identificeren en prioriteren, en dragen dat ook uit naar onze gesubsidieerde 
organisaties.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We nemen initiatieven om bij participatietrajecten, werkgroepen en jury’s die door de 
Algemene directie worden begeleid en/of samengesteld, de betrokkenheid van Brusselaars uit 
aandachtsgroepen te verhogen.

• Het aanbod dat we zelf ontwikkelen wordt vormgegeven met oog voor participatie vanuit 
aandachtsgroepen (o.a. human centred design, behoeftenbevraging,…)

• We betrekken organisaties die met aandachtsgroepen werken en hun perspectief kunnen 
binnenbrengen op structurele wijze in onze werking (o.a. LEVL, BPA,…)

• We betrekken ervaringsdeskundigen op een structurele wijze in onze werking.

Specifieke indicatoren:

 � Er is een bevraging van de leden van de adviesraden beschikbaar

 � Bij de ondersteuning van de adviesraden is rekening gehouden met de resultaten van de bevraging

 � We hebben een aantal kleinere inspraaktrajecten gerealiseerd die ons inzicht geven in 
methodieken op deze operationele doelstelling verder uit te werken en acties te concretiseren
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SD 5 Diversiteit

OD 5.1 OD 5.1 We stimuleren interne expertisedeling binnen onze interne werking en brengen het 
brede diversiteitsperspectief binnen.

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We zetten in op een inclusieve communicatie vanuit onze algemene directie. We streven naar een 
zo toegankelijk mogelijke algemene communicatie en nemen specifieke initiatieven met oog op 
meer inclusieve communicatie.

• We maken het nieuwe diversiteitsplan van de dienst P&HRM concreet waar op onze werkvloer en 
integreren het taalbeleid en EVC-beleid van P&HRM. We dragen vanuit onze ervaring bij aan de 
voorbeeldfunctie van de VGC op dit vlak.

• We brengen het brede diversiteitsperspectief binnen in onze werking opdat elke collega 
competenties rond diverssensitief en inclusief werken verwerft.

Specifieke indicatoren

 � We voorzien interne vorming die ons helpt de noodzakelijke competenties te verwerven

 � (interne) Inclusieve communicatie is mee een onderdeel van ons communicatiebeleid 

OD 5.2 We werken aan een verbreding van de kwaliteitsondersteuning rond diverssensitief en inclusief 
werken binnen het aanbod van de VGC en het N-netwerk. 

Actie 2022 – 2023 – eerste helft 2024

• We zetten in uitvoering van het VGC-Armoedeplan en het VGC-beleidsplan Samenleven op het 
stroomlijnen en strategisch uitbouwen van het diverssensitief en inclusief werken binnen het VGC-
aanbod en binnen de kwaliteitsondersteuning voor partners uit het N-netwerk. 

Specifieke indicatoren

 � De geleverde inspanningen om diverssensitief en inclusief te werken binnen het eigen aanbod zijn 
gedocumenteerd

 � De geleverde inspanningen om diverssensitief en inclusief te werken binnen de 
kwaliteitsondersteuning van onze partners zijn gedocumenteerd



6	 Monitoring en bijsturing
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Zoals aangegeven in het voorwoord, willen we van dit plan een gedragen instrument maken. Het is de 
ambitie om dit een leidraad te laten zijn voor de vormgeving van en het handelen door de volledige 
algemene directie. Dit blijkt ook uit de keuze voor de standaardindicator bij elke operationele doelstelling: 
jaarlijks, in de periode september – oktober, wordt met betrokkenheid en inbreng van de personeelsleden 
een evaluatie gemaakt van de realisaties van het voorbije jaar. Tegelijk worden ook de acties voor het 
komende jaar gedefinieerd. Deze oefening zal ook jaarlijks voorgelegd worden aan de bevoegde kabinetten.

Op die manier is monitoring gegarandeerd. In timing valt dit samen met de jaarlijkse voorbereiding van de 
aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende middelen. Ook de jaarlijkse beleidsverklaring van het 
College wordt in die periode opgesteld. Zodoende wordt ook de afstemming met de beleidscyclus van de 
VGC gegarandeerd. 

Aansluitend kunnen dan ook de individuele (jaar)opdrachten van de medewerkers hierop afgestemd 
worden. Deze worden telkens begin van het werkjaar opgemaakt. Op deze wijze wordt de link gemaakt 
van strategische lijnen van de VGC aan één uiterste tot de individuele taakopdrachten van medewerkers 
anderzijds.

Door op deze wijze te werk te gaan is – indien gewenst of noodzakelijk - bijsturing mogelijk zowel op 
basis van evaluatie van de uitvoering, naar aanleiding van bijsturing van beleidskeuzes en / of wijziging 
van beschikbare middelen. Tegelijk creëren we zo echt een cyclus waardoor binnen de Algemene directie 
niet enkel het management en operationeel plan een levend instrument wordt, maar ook het strategisch 
meerjarenplan van de VGC.


