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Experimentele
projectwerking

Kennis- en
expertisedeling

Netwerking Vorming en
persoonlijke
begeleiding

Lasso als
proeftuin

Via experimentele projectwerking, kennis- en expertisedeling, netwerking en begeleiding zorgen we 
voor innovatie en waar nodig ook transitie m.b.t. cultuurparticipatie in Brussel en erbuiten. 



EEN TWEETALIG

STADPROJECT

OVER DE

CULTUURPARTICIPATIE

VAN JONGEREN

UIT DE BRUSSELSE

KANAALZONE



Doelstelling

Het bevorderen van de cultuurparticipatie van jongeren uit
de Brusselse Kanaalzone.

Doelgroep

Primaire doelgroep: jongeren uit de Brusselse Kanaalzone
tussen 10 en 20 jaar (met focus op 12-18 jaar)

Intermediaire doelgroep: professionals & vrijwilligers uit
het jeugdwerk, onderwijs, kunst- en cultuursector, sociaal
werk, …



Acties

Netwerking

Onderzoek i.s.m Erasmus
hogeschool/Sociaal werk

Projectwerking

Kennis- en expertisedeling



Tijdslijn



mei 2015 
Goedkeuring 

april  
2014 
Oproep

juli 2014 
Indiening 

Nov 2022
expertisedeling 
& adm. 
afhandeling



7 partners :

Erasmus Hogeschool/Sociaal Werk = Onderzoekpartner

JES (Jeugd en Stad)
D’BROEJ
RAB (Réseau des Arts à Bruxelles)
BKO (Brussels Kunstenoverleg)

3 subsidiërende overheden: 

Europese Unie / EFRO
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
VGC - cofinanciering 

L.E.S. Molenbeek = Move (Molenbeek Vivre Ensemble)
IHECS (Institut des Hautes Études des Communications
Sociales)



Advies van : 
- VGC cel stedelijk beleid  
- Andere organisaties
- Brussels International  

cel EFRO
- ….. 

Project werd ingepast in de 
EFRO oproep : 
➔Operationele 

Programma !
➔Oriëntatienota’s



3.1. De integratie van het project in de Europese en regionale strategieën: 
• ….. strategie 2020 rond armoedebestrijding en meer bepaald de doelstelling om de 

sociale en territoriale cohesie te versterken…. Hiermee vindt het project uitdrukkelijk 
aansluiting bij de voor de lidstaten geformuleerde doelstellingen op nationaal niveau 
van het kerninitiatief ‘Europees platform tegen armoede’.

• …..vindt het project aansluiting bij hoofdstuk 3 ‘Een inclusief sociaal gewest’ van het 
GPDO waarin de verbetering van de levensomstandigheden van jongeren als een 
prioritaire doelstelling naar voren wordt geschoven. 

• …. doelstellingen uit hoofdstuk 12, ‘De culturele identiteit van Brussel promoten’ van 
het GPDO waarin uitdrukkelijk staat dat het Gewest van cultuur een middel wil maken 
om de Brusselaars bij elkaar te brengen en om de sociale cohesie te versterken. 

• …. Daarnaast sluit Move It Kanal ook aan op de doelstellingen m.b.t. het bestrijden van 
de sociale en territoriale dualiteit van het schoolsysteem en van de stad.  

• …. bovendien aansluiting bij de doelstellingen van het Gewest die specifiek ook de 
culturele bemiddelingsacties in scholen willen ondersteunen (hoofdstuk 12 punt 4), 

• …. bij de doelstelling van het Cultuurplan van de Cocof (waarin het belang van culturele 
bemiddelingsprojecten erkend wordt en gepleit wordt om culturele projecten en 
programma’s systematisch toegankelijk te maken voor alle schoolnetten, 
publieksgroepen en verenigingen), 

• …. en bij de participatiebevorderende initiatieven en de ondersteuning van de brede 
scholen vanuit de VGC.

• …. 

Link met het beleid: 
- Europa 
- BHG 
- VGC
- (Cocof)



3.4. Voor de projecten die onder krachtlijn 4 vallen, de bijdrage van het project aan de bestrijding 
van de dualisering 
Beschrijf duidelijk de bijdrage die uw project levert aan de bestrijding van de dualisering die het 
programma beoogt (in overeenstemming met de verwachtingen verwoord in richtprincipe 4, dat 
beschreven staat onder punt 3.10 van het OP) (max. 15 regels). 
Indien het om een participatief project gaat (SD 4.3), beschrijf duidelijk (1) het gebied en de 
bevolking die geviseerd worden door het participatieve acties van het project, evenals (2) het 
participatieve proces dat beoogd wordt, en (3) de uitdagingen waarop uw project een antwoord 
wil bieden (max. 15 lijnen). 
• …. In de publicatie ‘Vrijetijdsbesteding en –beleving van leerlingen uit het Nederlandstalig 

Onderwijs in het BHG’ (2014) werd een eerste stap gezet. De onderzoekers geven echter aan 
dat een non-respons werd gedetecteerd bij de doelgroep ‘maatschappelijk kwetsbare 
groepen zoals anderstalige leerlingen of leerlingen van vreemde origine’, 

• …. Uit een bevraging van Vlaamse jongeren blijkt dat in de eerste plaats jongeren van niet-
Belgische afkomst en uit gezinnen met een lage beroepsstatus, weinig gebruik maken van het 
georganiseerd vrijetijdsaanbod (L. Bradt, e.a., Jongeren in cijfers en letters, 2013). 

• Move It Kanal zet daarom in op de ZSV, waar deze kwetsbare jongeren oververtegenwoordigd 
zijn (geografische gegevens uit Brussel! E. Corijn & Eefje Vloeberghs, 2009), en … 

…..

Link met
wetenschappelijk
onderzoek 

+ Erasmus Hogeschool /Sociaal Werk – Actieonderzoek Move It Kanal



Duurzaamheid: 

Netwerk

Publicaties & tools 



Tips :
1. Vertrek van je eigen werking en noden die je 

detecteert om je project te bepalen
2. Vertaal je project naar de specifieke oproep 
3. Zorg dat je partners hebt
4. Vraag advies 
5. Leg de link tussen jouw project en het beleid
6. Kader het project in het wetenschappelijk 

discours
7. Zorg voor duurzaamheid  
8. Wees aandachtig voor de inhoudelijke én zakelijke 

voorbereiding en opvolging  
9. Heb geduld!



Bedankt! 
Anja Van Roy 

Algemeen coördinator 
Lasso vzw

www.lasso.be - Info@lasso.be

Werkten mee: 
Ine Vos, projectcoördinator

Lies Vanhauwere, Farah Mohamed, Anabel Debaenst, 
Niko Meulemans, Matias Kayaert e.a, projectmedewerkers 

en de vele professionals en vrijwilligers bij de partnerorganisaties 

http://www.lasso.be/
mailto:Info@lasso.be

