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ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN 

STEDELIJK BELEID 

 

Vraag nr. 14 van 13 maart 2020 van de heer Juan Benjumea Moreno 

Welzijn: Lokaal Loket Kinderopvang 

 

In 2015 werd het Lokaal Loket Kinderopvang voor Brussel opgericht. Het principe van een uniek 

loket moet de zoektocht voor ouders eenvoudiger maken doordat ze zich kunnen richten tot 1 

centraal infopunt en zo geleid worden naar een geschikte opvangplaats, met 1 centrale inschrijving. 

 

Vijf jaar na de oprichting van het loket www.kinderopvanginbrussel, spreekt het College in haar 

Bestuursakkoord haar ambitie uit om de werking van het lokaal loket te verbeteren en ervoor te 

zorgen dat alle Nederlandstalige crèches zich aansluiten bij het loket. 

 

Welke Nederlandstalige crèches in Brussel zijn nog niet aangesloten bij het lokaal loket? 

 

Over hoeveel plaatsen gaat het? Hoeveel hiervan zijn er inkomensgerelateerd? Welk aandeel 

vertegenwoordigen deze niet-aangesloten plaatsen in het totaal door Kind & Gezin erkende 

plaatsen in Brussel? 

 

Wanneer zal dit wel het geval zijn? 

 

Welke initiatieven worden ondernomen m.b.t. het verbeteren van de werking van het lokaal loket? 

 

Antwoord 

 

Op datum van 16 april 2020 waren 136 van de 215 opvanglocaties voor baby’s en peuters in Brussel 

aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Hierin zijn zowel de kinderdagverblijven met vrije 

prijs als met inkomenstarief vervat.   

 

Specifiek voor de kinderdagverblijven met inkomenstarief, zijn 131 van de 136 opvanglocaties 

aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang. De 5 opvanglocaties die niet zijn aangesloten, 

worden georganiseerd door Infano vzw en tellen samen 183 kindplaatsen.  

 

Bij wijze van toelichting, een aansluiting bij het Lokaal Loket Kinderopvang betekent niet 

hetzelfde voor opvanglocaties met inkomenstarief als voor die met vrije prijs. Voor opvanglocaties 

met inkomenstarief betekent aansluiting dat alle opvangvragen voor de locatie via het 

loket geregistreerd worden en dat de inschrijving van de kinderen ook via het loket gebeurt. Voor 

opvanglocaties met vrije prijs betekent aansluiting dat de locatie op de website van het Lokaal 

Loket zichtbaar is voor de ouders, maar men niet verplicht is om de inschrijvingen via het loket te 

doen verlopen.  
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De volgende tabel geeft het overzicht van de aangesloten en niet-aangesloten kindplaatsen, ten 

opzichte van het totaal door Kind & Gezin erkende plaatsen in Brussel. 

   

  
Aangesloten  Niet aangesloten  Capaciteit  

Niet aangesloten - 

Procentueel  

Opvang met inkomenstarief  4.678 183 4.861 3,76% 

Opvang met vrije prijs  122 2.062 2.184 94,41% 

Algemeen totaal  4.800 2.245 7.045 31,87% 

  

 De VGC streeft er voortdurend naar om de Nederlandstalige kinderdagverblijven aan te sluiten bij 

het Lokaal Loket Kinderopvang. Het Lokaal Loket Kinderopvang zelf, levert 

daarvoor ook bijzondere inspanningen. Recent nog, meldde het Lokaal Loket het goede nieuws dat 

de 6 opvanglocaties met inkomenstarief van Stad Brussel zich per 1 april 2020 ook 

hebben aangesloten bij het Lokaal Loket Kinderopvang. Deze kunnen dus nu ook door ouders 

geselecteerd worden bij het registreren van hun opvangvraag. De 6 locaties tellen samen 204 

bijkomende aangesloten kindplaatsen.  

 

Er wordt verwacht dat alle opvanglocaties met inkomenstarief binnenkort aangesloten zullen 

zijn. Infano vzw heeft reeds principieel ingestemd met de aansluiting van hun 5 opvanglocaties en 

zoekt in overleg met het Lokaal Loket Kinderopvang uit hoe de aansluiting technisch vertaald 

kan worden. Een overeenkomst is evenwel nog niet ondertekend. De opvang met vrije prijs is tot 

nog toe weinig vertegenwoordigd in het Lokaal Loket Kinderopvang. Dat heeft er vooral mee te 

maken dat de vrije prijs duurder is voor ouders, en de ouders de opvang met vrije prijs niet 

aanduiden bij hun voorkeuren, op het moment van de aanvraag.  

  

De VGC subsidieert vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel jaarlijks 230.000 euro voor de 

organisatie van het Lokaal Loket Kinderopvang. Daarnaast, kende de VGC in 2019 een bijkomende 

subsidie van 35.900 euro toe. Deze subsidie dient om, 

in opvolging van het tevredenheidsonderzoek dat het loket bij ouders en 

kinderopvangmedewerkers organiseerde, gerichte verbeteringen aan te brengen aan de software 

van het Lokaal Loket Kinderopvang. Samengevat, is het doel daarvan tweeledig: het beter 

informeren van de ouders met een opvangvraag en de intermediaire partners die ouders 

ondersteunen bij hun opvangvraag, alsook het technisch vereenvoudigen van de bestaande 

aanmeldingsprocedure. Dit om de toegankelijkheid naar ouders toe te verhogen en drempels zoveel 

als mogelijk weg te werken.  

 

Vraag nr. 15 van 16 maart 2020 van de heer Mathias Vanden Borre 

Media: Taalbeleid van de VGC in advertenties 

 

Op sociale media verscheen recent een door de Vlaamse Gemeenschapscommissie gesponsorde 

advertentie, wellicht in het kader van de burgerbevraging voor de opmaak van het Strategisch 

Meerjarenplan en de Meerjarenbegroting van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

 

De advertentie bevat een Engelstalige oproep, nl. “Do you have big plans or small ideas for 

Brussels? The VGC needs your ideas”. Volgens de advertentie-informatie probeert de VGC met de 

advertentie mensen te bereiken die Nederlands spreken. Bijzonder cynisch …  
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Op de website van de VGC is meer informatie terug te vinden m.b.t. het taalbeleid van de VGC. 

De visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ 

– waarvan de principes die in deze tekst worden vastgelegd van toepassing zijn op het College van 

de VGC, zijn administratie, zijn instellingen en de gesubsidieerde organisaties en verenigingen – 

vermeldt het volgende: 

- “Het Nederlands is de eerste en de gemeenschappelijke taal. Het is de taal waarin 

personeelsleden of vrijwilligers communiceren met de doelgroepen (bv. onthaal). De 

initiatieven staan ook open voor niet-Nederlandstalige deelnemers.” 

- “In Nederlandstalige initiatieven kunnen andere talen functioneel worden gebruikt. Dat 

betekent dat men een andere taal als hulpmiddel gebruikt, dat vertalingen mogelijk zijn, 

dat men respect heeft voor de taalvrijheid tussen de deelnemers onderling […]” 

 

Waarom wordt enkel het Engels gebruikt in de advertentie, ondanks het principe dat het Nederlands 

de eerste en de gemeenschappelijke taal is bij initiatieven van de VGC?  

 

Wie heeft de advertentie opgemaakt? De administratie of een externe partner? 

 

Hoeveel heeft deze advertentie gekost (opmaak en verspreiding)?  

 

Zijn er nog andere advertenties, gesponsord door de VGC of door VGC-gesubsidieerde 

instellingen, die niet in het Nederlands zijn opgemaakt? In bevestigend geval, hoeveel en voor 

welke projecten/initiatieven? 

 

Kadert deze advertentie in de burgerbevraging voor de opmaak van het meerjarenplan en 

meerjarenbegroting van de VGC? Hoeveel burgers werden reeds bevraagd  in het kader van de 

opmaak van het meerjarenplan en de meerjarenbegroting van de VGC? Hoeveel daarvan zijn 

Nederlandstalig? 

 

Antwoord 

In het kader van het inspraak- en participatietraject Stadspiratie wil het College een zo groot en 

divers mogelijke doelgroep bereiken met het oog op een  breed gedragen Meerjarenplan 2021-2025 

van de VGC. De bevraging staat open voor alle geïnteresseerden. De communicatie is dan 

ook gericht aan alle Brusselaars en potentiële gebruikers van het Nederlandstalig netwerk in 

Brussel. De advertentie die wordt aangehaald in deze schriftelijk vraag maakt deel uit van 

de communicatiecampagne van Stadspiratie.  

 

Voor de taalkeuze  voor de verschillende communicatiekanalen en – materialen binnen dit 

traject baseert het College zich onder meer op de visietekst ‘Taalbeleid in VGC-initiatieven en 

initiatieven die door de VGC ondersteund worden’ (goedgekeurd door het VGC-College op 25 

november 2010). In die visietekst zijn een aantal principes opgenomen, waaronder het principe van 

het Nederlands als eerste en gemeenschappelijk taal en het principe van het functioneel gebruiken 

van andere talen. De visietekst slaat daarenboven ook gemotiveerde uitzonderingen toe in het geval 

van een expliciete beleidsoptie.  In de nota 20192020-0346 van 19 december 2019 houdende de 

goedkeuring van de procesarchitectuur van het Inspraak- en participatietraject 

wordt die beleidsoptie genomen. Zo werd bepaald dat het inspraak- en participatietraject meertalig 
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georganiseerd wordt, namelijk in het Nederlands, het Frans en het Engels. Dit geldt voor 

verschillende aspecten van het traject, waaronder ook de onlinecommunicatie  waarbinnen deze 

advertentie kadert. Deze keuze van het College wordt in dezelfde nota gemotiveerd op basis van 

het gekozen doelpubliek. Gezien de scope van Stadspiratie dient het doelpubliek namelijk de 

Brusselse bevolking te weerspiegelen in leeftijd, gender, etnisch-culturele achtergrond, opleiding, 

socio-economische status, … Het doelpubliek is bijgevolg breder dan enkel Brusselaars die 

Nederlands spreken. Dit is in lijn met het bestuursakkoord van de VGC: "We vertrekken daarbij 

van onze visie op Brussel als diverse en inclusieve stad. In overeenstemming met onze visie op de 

rol van de VGC mikken we daarbij niet alleen op Brusselaars die vandaag al vlot hun weg vinden 

naar de structuren en diensten van de VGC, maar op alle Brusselaars voor wie de VGC een 

meerwaarde kan bieden. De VGC zorgt ervoor dat initiatieven voor burgerinspraak en - 

participatie ook hun weg vinden naar nieuwkomers en Brusselaars met een migratieachtergrond, 

onder andere door sterke samenwerking met het middenveld.”   

 

De keuze voor een meertalige campagne voor Stadspiratie is bovendien conform het 

referentiekader in het collegebesluit “Omgaan met talen in de externe communicatie van de 

Vlaamse Gemeenschapscommissie” (goedgekeurd bij collegebesluit nr. 20102011-0239 van 25-

11-2010). Allereerst is het gebruik van meerdere talen effectief voor dit inspraak- en 

participatietraject. Door mensen aan te spreken in een taal die ze begrijpen, verlagen we de drempel 

om te participeren. Ten tweede willen men met de meertalige communicatie hoffelijkheid aan de 

dag brengen door respect en beleefdheid tonen voor anderstaligen. Deze manier van communiceren 

werkt versterkend en verbindend. Tenslotte kan meertaligheid het open beeld van de VGC 

versterken dankzij een tolerante uitstraling die ook het Nederlands in een positief daglicht 

stelt. Vanuit deze motivatie werd beslist om bepaalde aspecten van de communicatie 

van Stadspiratie, drietalig te voeren waaronder de geadverteerde communicatie op Facebook.   

 

De Facebookadvertentie waar in de schriftelijke vraag naar verwezen wordt, werd opgemaakt door 

de administratie in samenwerking met partner Mindshare. Voor deze sociale media advertenties 

zijn er geen opmaakkosten, tenzij personeelskosten. Voor de verspreiding op sociale media is er 

een budget van 5.260,87 euro voorzien. De advertentie is onderdeel van een drietalige 

Facebookadvertentie-campagne, met berichten met dezelfde inhoud en lay-out in het Nederlands, 

het Frans en het Engels.  Mindshare, de partner waarmee de VGC samenwerkt, raadt het 

combineren van de 3 talen in 1 verschijning van het bericht uitdrukkelijk af omwille van de 

technische voorwaarden voor advertenties op sociale media.    

 

Het Facebookalgoritme gebruikt namelijk taaltargeting in het tonen van advertenties aan 

gebruikers. Het Facebookalgoritme kent en houdt rekening met de taal die de individuele gebruiker 

begrijpt of spreekt. De taaltargeting gebeurt op basis van de taalinstellingen van de gebruiker, maar 

ook op basis van de inhoud waarmee die gebruiker interageert  en de commentaren die de gebruiker 

zelf plaatst. Facebook legt altijd de focus op mensen die de taal begrijpen. Of Nederlandstaligen 

een Nederlandstalige of een anderstalige Facebookadvertentie te zien krijgen, hangt dus niet enkel 

af van hun eigen instellingen, maar ook van hun gebruik van Facebook. Een Facebookgebruiker 

die enkel of hoofdzakelijk met Nederlandstalige inhoud in interactie gaat, zal de Nederlandstalige 

advertentie te zien krijgen. Dat geldt trouwens niet enkel voor deze advertentie, maar geldt voor 

advertenties op Facebook in het algemeen. Meertalige berichten, waarbij verschillende talen in één 

bericht worden gebruikt, worden door het Facebookalgoritme benadeeld en hebben een lager 

bereik. Ze zijn bijgevolg niet kostenefficiënt. Voor deze concrete Facebookadvertentie 
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werd dus geopteerd om de advertentie zowel in Nederlands, Frans als Engels te verspreiden met 

het oog op het bereiken van een brede doelgroep en gegeven de technische restricties op 

Facebook.    

 

Toch is en blijft het Nederlands als prioritaire en gemeenschappelijke taal gewaarborgd binnen het 

inspraaks- en participatietraject van de VGC. Het Nederlandstalig netwerk wordt aangesproken, er 

zijn advertenties op Nederlandstalige Brusselse mediakanalen geplaatst en er zijn 48.000 brieven 

verstuurd naar alle huishoudens die als Nederlandstalig staan 

geregistreerd. De geschreven communicatie gebeurt hoofdzakelijk in het Nederlands met een korte 

samenvatting in het Frans en het Engels. Het aantal bevraagde (Nederlandstalige) burgers is niet 

exact te bepalen. De cijfers van de Stadspiratie-website tonen wel aan dat Nederlandstaligen het 

beste bereikt worden. Op het online platform waren er bijvoorbeeld op 3 april 2020, 435 ideeën 

ingediend waarvan 407 Nederlandstalige ideeën, 21 Franstalige ideeën en 7 Engelstalige ideeën.  

 

Op dit moment is alle communicatie rond het Stadspiratie stopgezet, vanwege de coronacrisis. 

Maar ook wanneer het inspraak- en participatietraject hervat wordt, zal op verschillende manieren 

naar alle Brusselaars worden gecommuniceed. Ook degene die de Nederlandse taal niet machtig 

zijn.  Alleen zo zal men er in slagen om Brusselaars te horen die nu nog niet worden bereikt.   

 

Wat betreft andere meertalige advertenties, zijn er op basis van een gelijkaardige 

motivatie als bij Stadspiratie  nog 2 voorbeelden van commerciële aankondigingen, rechtstreeks 

bekostigd door de VGC, die een verschijningsvorm zonder Nederlands hebben, binnen een 

meertalige communicatiecampagne. Het gaat over een radiospot op FM Arabel in het Arabisch ter 

promotie van de Arabische (bibliotheek)collectie in 2017 en een radiospot op Radio Alma in het 

Spaans ter promotie van de Spaanse (bibliotheek)collectie in 2018. Gezien het doel en de doelgroep 

van deze communicatie was het gebruik van meerdere talen ook hier effectiever. Er zijn verder 

geen gegevens over advertenties die door VGC-gesubsidieerde instellingen werden betaald, die 

niet in het Nederlands zijn opgemaakt. Deze informatie wordt niet systematisch opgevraagd of 

opgevolgd.  

  

  

Vraag nr. 16 van 16 maart 2020 van de heer Mathias Vanden Borre 

Financiën: De gevolgen van de corona-uitbraak voor de opmaak van de Strategisch 

Meerjarenbegrotingmeerjarenplan 

 

In het Bestuursakkoord 2019-2024 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie staat dat voor de 

voorbereiding en de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan, het College werk maakt van een 

‘ambitieus inspraak- en participatietraject, waarbij burgers, middenveld en lokale besturen 

betrokken zullen worden’. 

 

Begin dit jaar ging dat inspraak- en participatieproject, tot ‘Stadspiratie’ gedoopt, van start. 

Brusselaars krijgen 3 maanden de kans om hun ideeën op allerlei manieren te delen. 

 

Op 6 juni 2020 staat een ‘Brusseldag’ op het programma. Dan zullen alle ideeën worden verzameld 

en besproken worden door een panel van 150 Brusselaars. Het College van de VGC verwerkt dat 

resultaat daarna bij de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2024.  
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Wat zijn de gevolgen van de corona-uitbraak voor het ‘Stadspiratie’? Loopt het inspraak- en 

participatietraject daardoor vertraging op? Gaat de ‘Brusseldag’ nog steeds door op 6 juni 2020? 

 

Indien het project ‘Stadspiratie’ vertraging oploopt omwille van de corona-uitbraak, wat betekent 

dat voor de opmaak van het strategisch meerjarenplan 2021-2024? Wordt de opmaak van het 

Strategisch Meerjarenplan dan uitgesteld? 

 

Hoeveel ideeën werden sinds de start van het project ingezonden door burgers en verenigingen?  

 

Kan een overzicht worden gegeven per kanaal dat de ideeën werden ingezonden?  

 

48.000 postkaarten werden naar Vlaamse Brusselaars verstuurd, die dan ingevuld met een idee 

kunnen worden teruggestuurd. Hoeveel van de 48.000 postkaarten werden met een idee reeds 

teruggestuurd? 

 

Antwoord 

 

De oorspronkelijke procesarchitectuur en de geplande timing van het inspraak- en 

participatietraject kan onmogelijk aangehouden worden. Op dit moment werd de Brusseldag op 6 

juni 2020 net als alle andere  fysieke sessies die de VGC en middenveldorganisaties zouden 

organiseren afgelast. Ook de communicatiecampagne werd vanaf de week van 23 maart 2020 stil 

gelegd. Net als op elk ander domein heeft  de coronacrisis ook hier een grote impact.   

 

Het College vindt het belangrijk dat Stadspiratie op een zinvolle en kwaliteitsvolle manier 

wordt hertekend.  In samenspraak met het begeleidend bureau wordt het traject 

op volgende wijze bijgestuurd: eerst en vooral wordt de ideeënfase van het inspraak – en 

participatietraject verlengd. Mensen kunnen nu tot 30 juni 2020 een idee indienen op het 

onlineplatform. Om mensen aan te moedigen wordt ook de communicatie 

rond Stadspiratie binnenkort voorzichtig terug opgezet.  

 

Gezien de situatie en de huidige restricties zal er sterk ingezet worden op onlineparticipatie 

via videomeetings. Er wordt geprobeerd om de ingezette tools zo gebruiksvriendelijk mogelijk te 

maken. Brusselaars die minder digitaalvaardig zijn, probeert men te bereiken aan de hand 

van laagdrempelige methodieken zoals bijvoorbeeld telefooninterviews. Ook de Brusseldag wordt 

herwerkt, zodat de bestaande ideeën verdiept en gebundeld kunnen worden samen met de 

stakeholders. De Brusseldag zal plaatsvinden begin juli. De details en de rekrutering worden op dit 

moment nog uitgewerkt.   

 

De opmaak van het Strategisch Meerjarenplan 2021-2024 wordt niet uitgesteld.   

 

In totaal werden er in de periode tussen de lancering op 19 februari tot en met 23 april 2020 

556 ideeën gedeeld. Het grootste deel van die ideeën werd ingezonden voor het uitbreken van de 

coronacrisis op 13 maart 2020. De website en bevragingstool bleven de voorbije weken 

beschikbaar, maar de communicatiecampagne stond on hold.  

 

Op 22 april 2020 zijn er 285 teruggezonden kaartjes toegekomen. Op de postkaarten zelf wordt 

echter in de eerste plaats verwezen naar het platform als kanaal om je idee te posten. Uit het 
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digitaal platform kan dus niet worden afgeleiden of een idee binnenkwam via de postbusactie of via 

andere wegen.  

  

  

Vraag nr. 17 van 17 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Welzijn: Aanvullende maatregelen vanwege de VGC in het kader van moeilijke 

opvoedingssituaties en in het bijzonder tegen kindermishandeling 

 

In de Gemengde Commissie ad hoc van 10 april 2020 kwam u terug op het feit dat kwetsbare 

kinderen een belangrijk aandachtspunt zijn in deze crisis. Zo werd het Vertrouwenscentrum voor 

Kindermishandeling in Brussel versterkt, en werden er (spel)pakketten samengesteld voor 

kwetsbare kinderen. 

 

Te midden van de coronacrisis kondigde de Vlaamse minister van Welzijn deze week ook een 

noodplan aan om de strijd tegen kindermishandeling en moeilijke opvoedingssituaties beter te 

kunnen aangaan. Voor de uitvoering van dit noodplan wordt 18 miljoen euro uitgetrokken. Dat is 

een belangrijke maatregel om kwetsbare kinderen zoveel mogelijk te beschermen. 

 

Daar waar de redenen om een toename te vermoeden reeds vaak werden opgesomd vertaalt het 

zich ook in de cijfers. Eind februari liet de coördinator van 1712 weten dat zij 76 % meer oproepen 

dan in dezelfde periode vorig jaar te verwerken kregen.  

 

Kan worden meegedeeld hoe er wordt samengewerkt tussen de VGC en de Vlaamse Gemeenschap 

rond het mentale welzijn van de Brusselse (kwetsbare) jongeren en in bijzonder om de kinderen 

toe te leiden naar de hulplijnen van de Vlaamse Gemeenschap (Awel, Tele-Onthaal, Ambrassade, 

1712...? Zijn er in de beschikbare online informatie ook specifieke verwijzingen naar de 

hulpmogelijkheden van het VGC-beleid? 

 

Beschikt de VGC over cijfers over het aantal oproepen, e-mails, chats vanuit het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest: wat is de groei ten opzichte van het aantal vragen vorig jaar? Welk soort 

profiel (leeftijd, geslacht…)? Wat zijn de grootste vragen of bezorgdheden van deze jongeren? Wat 

is de gemiddelde gespreksduur? 

 

In hoeveel gevallen zijn de kinderen of de jongeren naar andere instanties doorverwezen en naar 

welke instanties worden ze dan doorverwezen? 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een groen nummer ingericht voor sociale nood. Zijn er 

afspraken met deze lijn gemaakt om door te verwijzen naar elkaar?  

 

Zijn er recente cijfers over de incidentie van kindermishandeling en intrafamiliaal geweld binnen 

Brussel sedert deze crisis? Worden op basis hiervan specifieke maatregelen genomen? Hoeveel 

kosten deze? 

 

Hoe en zullen de Huizen van het Kind specifieke hulp n.a.v. de coronacrisis aanbieden aan hun 

gebruikers? Hoeveel vragen tot ondersteuning of hulpvragen hebben zij reeds ontvangen m.b.t. de 

coronacrisis?  



- 9 - 
 

 

Idem voor de consultatiebureaus van Kind en Gezin? Hoe vervangen zij hun periodieke 

consultaties? 

 

Welke middelen worden vrijmaakt voor het hierboven vermelde noodplan van de Vlaamse 

Gemeenschap? Voor welk bedrag? Welke aanvullende maatregelen zijn er specifiek voor het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gezien de grootstedelijke context, uitgewerkt en vanaf wanneer 

zullen deze in werking treden? In hoeverre zijn deze afgestemd met de bevoegde minister en zijn 

deze opgenomen in het noodplan? 

 

Is er overleg of contact geweest met de bevoegde dienst van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel? 

Stelden zich voor de pleegzorgdienst extra uitdagingen gelinkt aan de crisis? Bv. 

(eenouder)gezinnen die gehospitaliseerd waren en waar een crisisopvang moest gevonden worden. 

Zo ja, over hoeveel aanvragen gaat het? Welke andere ondersteuningsvragen hebben zij naar de 

VGC toe? In welke mate werd hieraan beantwoord of meegeholpen bij het zoeken naar een 

oplossing? 

 

Ten slotte informeer ik graag naar de ondersteuning en het beleid inzake kinderen met een handicap 

die gebruikmaken van en bekend zijn bij de VGC-diensten: welke extra maatregelen zijn er voor 

deze groep uitgewerkt? 

 

Welk overleg en afstemming omtrent kinderen in problematische situaties werden met de collega’s 

van de Cocof gemaakt?  

 

Welke bijkomende maatregelen binnen de Administratie worden er genomen om precaire situaties 

die nog niet aan de oppervlakte zijn gekomen op te sporen? 

 

Antwoord 

 

De VGC neemt deel aan de Taskforce kwetsbare gezinnen die werd opgericht door de Vlaamse 

Regering. Hier zet de VGC Brusselse problematieken en knelpunten op de agenda en formuleert 

ze voorstellen tot oplossingen rond dit thema.De VGC neemt ook deel aan de Brusselse taskforce 

rond intrafamiliaal geweld waar een uitwisseling en afstemming tussen de verschillende Brusselse 

overheden gebeurt. De VGC en de Vlaamse Gemeenschap stemmen hieromtrent af.  

  

De VGC communiceert in haar acties de telefonische en online hulplijnen zoals Awel, 1712, Tele-

Onthaal, …. . Zo werd er bijvoorbeeld informatie over WAT WAT en Awel opgenomen in de 

speelpakketten die verdeeld werden bij kinderen en jongeren en wordt promotie gemaakt voor deze 

hulplijnen via de verschillende VGC-communicatiekanalen.  

  

De VGC stemt het hulpaanbod voor kinderen en jongeren af op het model van de Vlaamse overheid 

rond integrale jeugdhulp. In de online-informatie promoot de VGC de partners van de brede instap. 

Zij hebben een laagdrempelig en oriënterend aanbod: een inloopteam of consultatiebureau Kind en 

Gezin (Opgroeien), een centrum leerlingenbegeleiding (CLB), het centrum algemeen 

welzijnswerk (CAW) of het jongerenadviescentrum (JAC).   

  

Kinderen en jongeren kunnen, zoals anders, met vragen bij verschillende psychosociale hulplijnen 

terecht, waar ze anoniem ondersteuning krijgen. Omwille van deze anonimiteit is het 

https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-kind-en-gezin/consulten/
https://www.kindengezin.be/gezinsondersteuning/dienstverlening-door-kind-en-gezin/consulten/
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/centra-voor-leerlingenbegeleiding
https://www.caw.be/
https://www.caw.be/
https://www.caw.be/jac/
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niet altijd mogelijk om cijfers per regio en over het profiel van de kinderen en jongeren te geven. Er 

zijn momenteel geen tussentijdse gegevens en uitgebreide analyses beschikbaar via 

de organisaties.  

  

Op basis van de beperkte cijfers waarover op dit ogenblik wordt beschikt, kunnen een aantal 

algemeenheden worden vastgesteld:  

o Het aantal gesprekken (chat, telefoon, mail) kende sinds de ingang van de 

maatregelen een enorme stijging.   

o Spanningen, ruzies of moeilijkheden thuis tussen ouders onderling of tussen de 

jongeren en hun ouder(s) zijn vaak terugkerende onderwerpen.   

o De complexiteit en de ernst van de gesprekken met de kinderen en jongeren is 

beduidend hoger dan voor de coronacrisis.  

o De verschillende hulplijnen zetten allen in op een warme overdracht wanneer 

doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening aangewezen is. Dit kan 

afhankelijk van de situatie door gegevens door te geven, zelf een afspraak te maken 

voor de jongeren of aan te sluiten bij een gesprek.  

 

Het gewestelijk sociaal noodnummer is een samenwerkingsverband tussen 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de GGC, de Cocof en de Nederlandstalige 

gemeenschapspartners. Het nummer wordt bevolkt door een tweetalige ploeg van maatschappelijk 

werkers. De VGC, het Kenniscentrum WWZ en het CAW waren betrokken bij de ontwikkeling 

van het gemeenschappelijk doorverwijsinstrument dat door het nummer gebruikt wordt.   

  

Uit de bevraging die gebeurde bij een aantal organisaties (Crisismeldpunt BXL, 

Vetrouwenscentrum Kindermishandeling en Ondersteuningscentrum Jeugdzorg) blijkt dat het 

aantal effectieve ‘aanmeldingen’ geen (grote) stijging kent sinds de maatregelen. In 

normale omstandigheden zullen de meeste aanmeldingen in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest rond kindermishandeling en verontrusting gebeuren door intermediairen (CLB, school, 

ziekenhuis, parket, …). De geldende afstandsmaatregelen hebben dus ook een impact op het aantal 

aanmeldingen.   

 

De verschillende chatmogelijkheden, via het CAW, JAC, CLB’s, nupraatikerover.be (VK) & 

AWEL, waar het thema aan bod komt, kennen wel een exponentiële instroom en ontvangen meer 

hulpvragen rond dit thema. Gezien de geldende afstandsmaatregelen wordt momenteel 

volop ingezet op deze hulplijnen. De Vlaamse Regering breidde de capaciteit van deze hulplijnen 

uit. De VGC zet actief in op het promoten en toe leiden naar deze hulplijnen. Daarnaast werkt de 

VGC op een aantal triggers die spanningen veroorzaken: door bv. voedsel- en speelpakketten te 

bedelen en wordt getracht een aantal risicofactoren naar beneden te halen.  

 

De Huizen van het Kind zetten hun fysieke activiteiten sinds 12 maart 2020 grotendeels stop, 

maar ondernemen een aantal concrete initiatieven. 

  

De medewerkers zetten in op het contact behouden met gezinnen in de meest kwetsbare situaties 

en trachten ondersteuning te bieden o.a. via telefonische pedagogische adviesgesprekken.   
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Ze bieden daarnaast ook logistieke ondersteuning via de Pamperbank en de voedselbedeling in 

Huis van het Kind Nieuwland, en werken samen met de VGC voor de verspreiding van 

vrijetijdsmateriaal voor gezinnen.  

 

Ze blijven actief via hun Facebookpagina’s. Via deze weg geven ze opvoedingstips, bv. samen 

yoga met je kind doen, eenvoudige spelmaterialen die je thuis hebt liggen, leuke 

kooktips, etc. Daarnaast informeren ze ook over ander 

aanbod, zoals het uitleensysteem van de bibliotheken.   

 

Huis van het Kind Noord stelt de tuin ter beschikking aan gezinnen. De toeleiding tot dit 

aanbod gebeurt door organisaties zoals Kind en Gezin, Sonja Erteejee, DOP, Elmer, KOALA, 

Nasci, scholen in de buurt, Brusselleer, …. Gelet op de grote vraag, wordt een tweede ruimte ter 

beschikking gesteld. Alle maatregelen rond hygiëne en social distancing worden strikt opgevolgd.   

  

Er zijn geen cijfers beschikbaar over het aantal vragen tot ondersteuning of hulpvragen.  

 

De consultatiebureaus van Kind en Gezin werden op 19 maart 2020 gesloten. Intussen zijn zij sinds 

1 april 2020 terug opgestart. Er wordt steeds prioriteit gegeven aan vaccinaties en andere prioritaire 

consulten, bijvoorbeeld eerst de kleinere baby’s. Het 

aanbod wordt stelselmatig opnieuw uitgebreid. Kind en Gezin volgt de veiligheidsvoorwaarden 

goed op: er mag maar één ouder komen, geen andere kinderen, zittingen gaan door op stipte uren, 

vrijwilligers ontsmetten alles voortdurend, etc.  

 

De Vlaams erkende welzijnspartners die actief zijn in Brussel zitten vervat in dit 

noodplan. Momenteel wordt op niveau van de maatregelen bekeken waar de VGC flankerend op 

zal inzetten. Bij de begrotingswijziging 1 & A worden middelen uit het COVID-fonds ingeschreven 

voor het beleidsdomein Welzijn, Gezondheid en Gezin. De begrotingswijziging ligt ter bespreking 

en goedkeuring voor in de Raad. Met deze middelen zal flankerend aan de Vlaamse maatregelen 

gewerkt worden.  

 

De VGC houdt contact met Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel. De extra uitdagingen voor de 

organisatie zijn gelijkaardig aan die van andere organisaties die werken met kinderen, jongeren en 

gezinnen: financiële moeilijkheden, onvoldoende computers en apparaten, moeilijkheden van 

ouders om de kinderen en jongeren te ondersteunen bij de opdrachten die scholen geven, …. De 

VGC nam geen specifieke maatregelen voor Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel, maar maakte 

middelen vrij om aan deze algemene extra uitdagingen tegemoet te komen, door bv. laptops en 

spelmaterialen te verdelen aan gezinnen in een kwetsbare situatie.   

 

Wanneer ouders of opvoedingsverantwoordelijken geen opvang vinden voor hun kind(eren) 

door bijvoorbeeld een hospitalisatie neemt het Crisismeldpunt BXL een coördinerende rol op. Het 

Crisismeldpunt zal steeds zoeken naar de minst ingrijpende oplossing zoals ondersteuning van het 

eigen netwerk, of via babysits vanuit de mutualiteiten. In 3 situaties werd pleegzorg geïnstalleerd 

omwille van een coronagerelateerde opvangvraag.   

  

De Brusselse voorzieningen voor kinderen en jongeren met een beperking die door het Vlaams 

Agentschap Personen met een Handicap (VAPH) erkend zijn, volgen de richtlijnen en 

maatregelen van de Vlaamse Overheid. De VGC werkt geen bijkomende maatregelen 
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uit. De voorzieningen maakten conform de richtlijnen van de Vlaamse Overheid en in overleg met 

de ouders en kinderen en jongeren een keuze qua verblijfplaats: gedurende de looptijd van de 

maatregelen woont elk kind permanent in de voorziening of permanent thuis. De organisaties geven 

aan dat er meerdere concrete acties opgezet werden voor beide groepen. Voor de kinderen en 

jongeren die permanent in de voorzieningen verblijven werd via verschillende acties ingezet op het 

contact met de ouders en de context o.a. via brieven en tekeningen, digitale ontmoetingen, .... Voor 

de kinderen en jongeren die permanent naar huis gingen wordt ingezet op nauwe opvolging en 

afstemming met de thuissituatie en dit op maat van de verschillende gezinnen. Dit geldt eveneens 

voor de kinderen en jongeren met een beperking waarvoor de mobiele thuisbegeleidingen 

wegvielen.   

  

De VGC neemt deel aan de taskforce rond intrafamiliaal geweld waar een uitwisseling van 

praktijken en afstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Hoofdstedelijk Gewest, de GGC en 

de Cocof gebeurt.  

 

Vanuit de VGC wordt via frequente contacten met o.a. CAW Brussel en jeugdhulporganisaties de 

situatie in Brussel gemonitord. Eerstelijnswerkers leveren uitzonderlijke prestaties om contact te 

houden met de doelgroep en spannen zich in om binnen de mogelijkheden hulp aan te bieden waar 

nodig. De signalen en noden die ons voortdurend vanuit het veld bereiken, zijn bepalend voor de 

vormgeving van beleidsacties.  

  

  

Vraag nr. 18 van 18 mei 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Welzijn: Het Brusselse luik van het actieplan mentaal welzijn van de Vlaamse Regering 

 

Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid, maar heeft ook een grote 

impact op het mentaal welzijn van de bevolking. Met het actieplan mentaal welzijn of ‘Zorgen voor 

morgen’1 wil de Vlaamse Regering een sterk signaal geven aan de bevolking dat de psychosociale 

gevolgen van de coronamaatregelen ernstig genomen worden en dat er zowel op korte als op 

middellange termijn adequate oplossingen voor geïmplementeerd moeten worden. 

 

Het lijkt me belangrijk dat de VGC zoveel mogelijk aansluit op dit plan en de maatregelen die de 

Vlaamse Regering voorziet in dat kader. 

 

Hoe zal het Brusselse luik van dit actieplan ontplooid worden? Hebben de betrokken administraties 

overleg gehad om de concrete uitvoering van de maatregelen te bespreken? Welk budget wordt 

hiervoor extra voorzien vanuit de VGC? Kan specifiek worden meegedeeld hoe de kwetsbare 

doelgroepen worden bereikt? Welke doelstellingen worden hierbij vooropgesteld? 

 

Welke Brusselse organisaties zullen dit actieplan mee op poten zetten? Op welke manier is hierbij 

al een taakverdeling afgesproken?  

 

Vanaf wanneer zal het actieplan van start gaan in Brussel? Welke acties en maatregelen werden 

reeds in samenwerking met middenveldorganisaties ondernomen? 

 

                                                             
1 https://www.zorgenvoormorgen.be/ 

https://www.zorgenvoormorgen.be/
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Antwoord 

 

Met het actieplan mentaal welzijn “Zorgen voor morgen” ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap 

verschillende acties, zowel op korte als op middellange termijn, die inspelen op de psychosociale 

impact van de coronacrisis. Dit actieplan kadert binnen de maatregelen die de Vlaamse Regering 

neemt  met betrekking tot de bestrijding van (de gevolgen van) de coronacrisis. Vlaanderen koos 

voor een co-creatieve aanpak zodat ruimte voor invulling gegarandeerd bleef. Het plan werd 

gelanceerd op 20 april 2020. Het toepassingsgebied van dit actieplan is de Vlaamse Gemeenschap. 

De Vlaamse erkende welzijnspartners die actief zijn in Brussel zitten hierin vervat. Het plan is in 

korte tijd ontplooid. De VGC is niet betrokken bij het opstellen en uitrollen ervan.  

 

De VGC maakte via een begrotingswijziging budget vrij om in te spelen op de psychosociale en 

mentale gevolgen van de coronacrisis. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aanvullende 

dotaties die de Brusselse Gewestregering recent aan de VGC toekende. De acties die hieruit 

voortvloeien zullen flankerend en versterkend zijn aan het Vlaamse actieplan. De inzet van deze 

middelen zal in de eerste plaats gaan naar de bestrijding van directe of indirecte gevolgen van de 

coronacrisis.  

 

Over de concrete inzet van deze middelen is de VGC momenteel in dialoog met een aantal actoren. 

Momenteel wordt in kaart gebracht welke de meest urgente noden zijn op vlak van mentaal welzijn 

en welke acties de VGC kan nemen om de noden te lenigen.  
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SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

Vraag nr. 34 van 7 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Ambtenarenzaken: De inzet van ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor 

alternatieve opdrachten, in het bijzonder tijdens de coronacrisis 

 

Ambtenaren maken in deze crisis ook zware tijden door. Velen onder hen zijn rechtstreeks 

betrokken bij de opvolging en uitwerking van ondersteuning van de ziekenhuizen, economie, 

veiligheidssector, etc… Sommige diensten zijn overbevraagd, andere zijn door het stilliggen van 

procedures uit noodzaak dan weer ‘technisch werkloos’. 

 

Verschillende regeringen hebben het daarom al mogelijk gemaakt om een kader te scheppen 

waardoor het voor sommige personeelsleden mogelijk wordt om elders ingezet te kunnen worden 

tijdens de coronacrisis. De redenering erachter is logisch: sommige personeelsleden kunnen op dit 

moment nuttiger zijn voor de maatschappij mochten ze taken uitoefenen voor hetzij een andere 

entiteit van de betrokken overheid, hetzij zelfs voor een externe werkgever die voor de samenleving 

een cruciale dienst verleent (bv. een ziekenhuis, de voedingssector of de transportsector). 

 

Is het op Brussels niveau reeds mogelijk voor ambtenaren om ingezet te kunnen worden waar nodig 

tijdens uitzonderlijke periodes, zoals bv. deze coronacrisis (zowel binnen andere entiteiten van de 

Brusselse overheid als bij externe werkgevers)? Zo ja, hoeveel personeelsleden hebben hier in het 

verleden reeds gebruik van gemaakt en hoeveel personeelsleden maken hier gebruik van tijdens de 

huidige coronacrisis? 

 

Is er een oproep gelanceerd naar de ambtenaren binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie om 

te bekijken hoe ze sommige overbevraagde diensten kunnen steunen of mee helpen? 

 

Welke mogelijkheden en welke pecuniaire of andere gevolgen zijn voorzien in het personeelsplan 

en arbeidsreglement (zowel wat betreft tijdelijke tewerkstelling binnen een andere entiteit van de 

Brusselse overheid als bij een externe werkgever)? Welk onderscheid bestaat er in dat opzicht 

tussen contractuele en statutaire ambtenaren? 

 

Gaat men daarbij in het geval van vrijwilligersopdrachten over tot dienstvrijstelling? Wat is er 

mogelijk of voorzien voor vrijwilligerswerk? 

 

Indien deze flexibiliteit nog niet mogelijk zou zijn, wordt dan onderzocht hoe deze ‘vrijwillige’ 

Brusselse ambtenaren zich kunnen wijden aan taken gelieerd aan crisisperiodes zoals deze? Tegen 

wanneer zou dat in werking treden? 

 

Antwoord 
 

De VGC voorziet in de mogelijkheid voor dienstvrijstelling voor haar personeelsleden. Binnen dit 

systeem kunnen personeelsleden toestemming krijgen om tijdens de stamtijden (in de standaard 

werktijdrege ling) of de diensturen (bij een vast uurrooster) afwezig te zijn gedurende een vooraf 

bepaalde tijd. 
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De hiërarchisch leidinggevende beslist in dit geval of dienstvrijstellingen al dan niet worden 

toegekend en voor welke periode. 

 

Gelet op het laagdrempelig karakter van dit systeem, worden er geen cijfers bijgehouden op 

organisatie niveau. 

 

Er werden verschillende oproepen gelanceerd naar het VGC-personeel: 

-diverse oproepen: ondersteuning 'Brussels Helps' (o.a. telefonische permanentie en opvolging 

gedeelde mailbox); 

- diverse oproepen: permanentie onthaalbalie administratiehuis Renaissance 

14 april 2020: maken van speelpakketten voor kwetsbare kinderen en jongeren in Brusselse ge 

zinnen en jeugdhulpvoorzieningen; 

20 april 2020: maken van mondmaskers voor het Brussels Nederlandstalig netwerk (i.h.k.v. Brus 

sels Helps); 

5 mei 2020: samenstelling hygiënische pakketten voor kwetsbare Brusselaars (i.s.m. CAW Brus 

sel, Nasci, Samenlevingsopbouw en het Brussels Platform Armoede). 

 

Binnen het systeem van dienstvrijstelling behouden personeelsleden alle administratieve en 

geldelijke rechten, zodat deze afwezigheid niet ingehaald hoeft te worden. 

 

De vraag over de flexibiliteit is niet van toepassing. 

 

 

Vraag nr. 35 van 29 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Ambtenarenzaken: Het absenteïsme en ziekteverzuim in de administraties van de VGC tijdens 

de huidige coronacrisis 

 

Ook ambtenaren uit de Brusselse administraties hebben te lijden onder het coronavirus. Uit eerdere 

cijfers bleek al dat 16,9 % van de federale ambtenaren tijdens de maand maart in ziekteverlof ging 

ten gevolge van het coronavirus. De cijfers per FOD fluctueren echter aanzienlijk, aangezien er 

verhoudingsgewijs bij de FOD Sociale Zaken amper 3,6 % van de coronazieken werd genoteerd, 

tegenover 23,4 % bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

 

Zijn er statistieken die het ziekteverzuim onder de Brusselse ambtenaren binnen de administraties 

van de VGC tijdens de maand maart en april duiden (in zoverre deze cijfers reeds definitief zijn)? 

Kunnen deze cijfers worden opgesplitst per administratie en duiden welk aandeel zij uitmaken van 

het totale aantal getroffen ambtenaren? In welk percentage van de gevallen (zowel globaal als per 

administratie) werd bevestigd dat het hierbij om een besmetting met het coronavirus ging? 

 

Heeft het ziekteverzuim gevolgen voor de werking van de verschillende administraties van de 

VGC? Werden er daaromtrent reeds bepaalde vertragingen genoteerd? 

 

Op welke manier worden er eenvormige en doeltreffende preventiemaatregelen ingesteld onder de 

desbetreffende administraties? 
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Antwoord 

 

Het globale ziekteverzuimcijfer voor de VGC bedroeg in 2019 6,06 %2. Voor de maand maart 2020 

was het globale ziekteverzuimcijfer voor de VGC 10,65 %. Voor de maand april bedraagt dit cijfer 

4,94 %. 

 

Binnen de administratie van de VGC kan er geen verdere opsplitsing worden gemaakt Het 

weergeven van verzuimcijfers op het niveau van de organisatieonderdelen laat namelijk niet toe de 

privacy van de personeelsleden te garanderen. 

 

Uit informatie van ons controleorgaan Certimed kan worden afgeleid dat : 

 In de maand maart 15 VGC-werknemers een ziekteattest instuurden met COVID-19 als 

oorzaak. Het ging hier over bevestigde gevallen, vermoedens, testings, 

quarantainemaatregelen en dit voor een totaal van 139 ziektedagen met een gemiddelde 

van 8,7 dagen per attest. 

 Voor de maand april ontvingen we van 4 werknemers een COVID–19 gerelateerd 

ziektebriefje met een totaal aantal ziektedagen van 51 dagen. De gemiddelde duur was 

12,8 dagen per attest. 

 De oorzaak van het hoger gemiddelde in april dan in maart, komt vooral omdat er in 

maart een aantal personeelsleden vermoedelijk corona hadden opgelopen en een attest 

hadden van 2 à 4 dagen om een testing te laten uitvoeren.  Niet elk personeelslid bleek 

echter ook effectief corona te hebben en ging dus sneller terug aan het werk. 

 In april verliep die testing sneller en ging het bijna uitsluitend over effectieve 

coronabesmettingen. Deze personeelsleden krijgen dan standaard een attest van 10 à 14 

dagen. 

 

Volgens Certimed is dit een tendens in vele organisaties. 

 

Het ziekteverzuim beïnvloedt de dagelijkse werking, in het bijzonder in de meer operationele 

organisatieonderdelen. Indien er bijvoorbeeld een onthaalmedewerker of een poetskracht afwezig 

is, dient er onmiddellijk te worden voorzien in vervanging. De betrokken organisatieonderdelen 

beschikken echter over voldoende capaciteit om dergelijke afwezigheden op te vangen. 

 

Er werden bijgevolg ook geen vertragingen genoteerd als gevolg van het ziekteverzuim. 

 

Er werd een algemeen draaiboek opgemaakt met daarin de preventiemaatregelen voor het geheel 

van de VGC. De richtlijnen vanuit de federale noodplanning vormden samen met de input van het 

managementcomité de basis voor deze maatregelen. Daarnaast was er eveneens afstemming met 

het College en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. 

 

                                                             
2 Het ‘ziekteafwezigheidspercentage’ geeft het aantal dagen op 100 weer dat 

een werknemer afwezig is wegens ziekte. Het percentage wordt berekend door het 

aantal ziektedagen af te zetten tegenover het totaal aantal beschikbare dagen. 
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De richtlijnen in dit draaiboek werden vertaald naar specifieke draaiboeken waarin er rekening 

wordt gehouden met de concrete werking van ieder organisatieonderdeel en op elke locatie van de 

VGC.  

 

Voor de operationele opvolging van de preventiemaatregelen werd er een coördinatieteam 

aangesteld. Dit coördinatieteam bestaat uit: 

 

 een crisiscoördinator: hij monitort de maatregelen en geeft aan waar maatregelen 

bijgestuurd, aangepast of ingevoerd moeten worden. Hij roept eveneens het 

coördinatieteam samen voor de opvolging van de maatregelen; 

 een coördinator die de communicatie van de maatregelen opvolgt; 

 een verantwoordelijke per organisatieonderdeel. Hij/zij geeft signalen door aan de 

crisiscoördinator met betrekking tot de operationele uitrol van de maatregelen en 

signaleert bijkomende noden en vragen aan de crisiscoördinator. Hij/zij houdt een stock 

bij van het aanwezige beschermingsmateriaal, zorgt dat dit materiaal tijdig aangevuld 

wordt en geeft de stand van zaken van de voorraad regelmatig door aan de 

crisiscoördinator. 

 

Vraag nr. 36 van 11 mei 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Ambtenarenzaken: De mogelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof voor ambtenaren van de 

VGC-administraties in het kader van de coronacrisis 

 

De coronacrisis stelt iedereen voor ongeziene uitdagingen, niet in het minst ouders die nu thuiswerk 

moeten combineren met de opvang van hun kinderen. Zij moeten niet enkel hun eigen job 

uitvoeren, maar ondertussen ook hun kroost begeleiden tijdens schooltaken of preteaching. 

Op federaal niveau werd daartoe reeds een uitbreiding van het ouderschapsverlof ingevoerd. Alle 

ouders met minstens één kind jonger dan 12 jaar (of met een gehandicapt kind) kunnen over extra 

ouderschapsverlof beschikken tussen 1 mei en 30 juni 2020. Deze regeling telt eveneens voor 

pleegzorgers. Op die manier moet de combinatie tussen werk en gezin leefbaarder worden. 

Naast de werknemers waarvoor de federale regering bevoegd is, worden ook de personeelsleden 

van de regionale en lokale administraties met jonge kinderen met gelijkaardige problemen 

geconfronteerd. Administraties op alle beleidsniveaus onderzoeken momenteel dan ook hoe dit 

voor hun ambtenaren uitgewerkt kan worden. 

 

In hoeverre werd reeds onderzocht of en hoe een dergelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof, 

in het bijzonder voor ouders met kinderen die een beperking of bepaalde gezondheidsproblemen 

hebben, eveneens mogelijk gemaakt kan worden voor de personeelsleden van de VGC-

administraties?  

 

Welke stappen werden daarin reeds gezet en welke modaliteiten worden daaraan gekoppeld? Wat 

is hiervan de mogelijke budgettaire impact?  
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Werd reeds beslist vanaf wanneer deze regeling van kracht wordt?  

 

Hoe worden de betrokken personeelsleden ingelicht over deze mogelijkheid? Hoe lang zou dit 

verlof kunnen duren? 

 

Zal deze uitbreiding van het ouderschapsverlof ook zal gelden voor pleegzorgers? 

 

Antwoord 

 

Het College heeft op 13 mei 2020 beslist om het tijdelijke corona ouderschapsverlof in te voeren 

voor de personeelsleden van de administratie van de VGC. De 3 representatieve vakorganisaties 

sloten hieromtrent een protocol van akkoord binnen het Bijzonder Comité. 

 

Het tijdelijke corona ouderschapsverlof geldt in ieder geval tot 30 juni 2020. Mocht de federale 

regering beslissen om de duurtijd te verlengen, dan zal dat ook het geval zijn voor de VGC. 

 

Corona ouderschapsverlof opnemen is mogelijk als volgt: 

 van 1 mei tot en met 31 mei of van 1 mei tot en met 30 juni bij omzetting van een bestaand 

verlof; 

 van 18 mei tot en met 31 mei bij nieuwe aanvraag; 

 van 18 mei tot en met 30 juni bij nieuwe aanvraag; 

 van 1 juni tot en met 30 juni bij nieuwe aanvraag. 

 

De personeelsleden die corona ouderschapsverlof opnemen, krijgen een uitkering via de RVA. 

Voor de VGC is er geen budgettaire impact in de zin dat voor het corona ouderschapsverlof extra 

middelen moeten worden vrijgemaakt. 

 

De communicatie met de personeelsleden van de administratie van de VGC gebeurde, zoals 

gebruikelijk, via een dienstmededeling op het intranet, meteen gepubliceerd op 13 mei 2020. De 

inhoud van deze dienstmededeling werd eveneens via een e-mail aan de personeelsleden verstuurd 

op 14 mei 2020. In de dienstmededeling wordt verwezen naar een uitvoerige intranetpagina over 

de voorwaarden, de aanvraag- en opnamemodaliteiten en de (onder meer financiële) gevolgen van 

de opname van het corona ouderschapsverlof. Tevens werd het aanvraagformulier via het intranet 

ter beschikking gesteld. De personeelsleden kunnen eventuele vragen te allen tijde stellen aan hun 

leidinggevende en aan de directie Personeel en HRM. 

 

De voorwaarden om gebruik te kunnen maken van het corona ouderschapsverlof zijn identiek aan 

de federale regeling. Pleegouders kunnen er dus ook gebruik van maken. 

 

 

Vraag nr. 37 van 11 mei 2020 van de heer Arnaud Verstraete 

Onderwijs: De schrapping van de Dynamoprojecten 

 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts schrapt de volgende ronde van de Dynamo-projecten 

in onderwijs. Via de Dynamo-projecten kunnen scholen tot 2.000 euro krijgen voor een 
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cultuurproject waarbij de school samenwerkt met een externe culturele organisatie of een 

kunstenaar. De deadline voor het indienen van cultuurprojecten die lopen in de eerste helft van 

volgend schooljaar moest vandaag zijn, 15 mei 2020. Vier dagen voor de deadline werd deze 

projectronde echter geschrapt. Gevolg is dat tot zeker februari 2021 geen externe cultuurprojecten 

op school doorgaan. 

 

185 scholen, waarvan een 30-tal uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, konden met de vorige 

projectronde cultuur binnen de schoolmuren brengen. In tijden van corona snakken mensen, en ook 

kinderen, naar cultuur. Het is onwaarschijnlijk dat men in het najaar al met grote groepen naar 

schoolvoorstellingen zal kunnen gaan. Dan zijn kleinschalige cultuurprojecten misschien net dé 

oplossingen om toch voldoende cultuurimpulsen op school te krijgen. Als het niet eens zeker is of 

er in september voor het onderwijs nog beperkingen in het kader van corona zullen gelden, waarom 

deze projecten dan nu al schrappen? Projecten waarvoor de aanvraag al was ingediend of zich in 

de laatste fase bevond? 

 

Voor de noodlijdende cultuursector is het extra zout in de wonde. Een sector waarvoor de algemene 

heropstart nog lang niet in zicht is. Opmerkelijk ook als je bedenkt dat Vlaams minister-president 

en minister van Cultuur Jan Jambon, enkele weken geleden de bevolking nog opriep zich solidair 

te tonen met de cultuursector. "Indien iedereen zijn geld gaat terugvragen, heeft dat een enorme 

impact op die organisaties, het is voor de individuele burger niet zo'n inspanning om dat geld niet 

terug te vragen". Het gaat hier niet over grote subsidiepotten, wel over het soort kleinschalige 

projecten die voor individuele kunstenaars en individuele organisaties het verschil kunnen maken 

tussen leven en overleven. 

 

Deze projecten gaan over veel meer dan onderwijs in strikte zin. Het gaat ook over welzijn. Veel 

kinderen raken in tijden van corona geïsoleerd en zullen bij de heropstart in september nood hebben 

aan plezierig leren en emotievol groeien. Kunst verbindt, ook voor kinderen. Laat ons ervoor 

zorgen dat dat zeker geldt na tijden waarin fysieke verbinding nog nooit zo onbereikbaar was. 

 

Werd de VGC betrokken bij het nemen van deze beslissing? Zo nee, wanneer werd ze op de hoogte 

gesteld? 

 

Indien ze betrokken was, wat is de ratio achter deze beslissing? Is het niet voorbarig deze projecten 

bij voorbaat te schrappen terwijl we niet weten of er überhaupt nog coronagerelateerde beperkingen 

zullen gelden in ons onderwijs? 

 

Waarom werd deze beslissing zo last minute - enkele dagen voor de deadline - genomen? 

 

Hoeveel leerlingen in het Brussels Nederlandstalig onderwijs werden bereikt met de vorige 

projectronde? 

 

Hoeveel Brusselse culturele partners, organisaties en academies waren hierbij betrokken? 

 

Welke alternatieven worden geplant om, in overleg met de Vlaamse Regering, in de eerste helft 

van het schooljaar 2020-2021, om toch externe cultuurprojecten op school mogelijk te maken? 
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Antwoord 

 

Elke overheid heeft het voorrecht om op autonome wijze haar subsidiebeleid te bepalen. Dit geldt 

ook voor de Vlaamse Gemeenschap. Voor wat betreft de reden van deze beslissing, wordt verwezen 

naar de Vlaamse Gemeenschap. De VGC of haar administratie was niet op de hoogte van deze 

beslissing. 

 

De aankondiging dat de indienronde niet kan doorgaan voor de eerste helft van het schooljaar ’20-

’21, werd op de website van Dynamoprojecten zelf aangekondigd.   

 

Aangezien de VGC deze vraagstelling gisterenavond laat ontving, kon de administratie geen cijfers 

opvragen bij de betrokken scholen, over het aantal bereikte leerlingen of bij de betrokken partners. 

Van zodra deze cijfers beschikbaar zijn, zullen ze worden bezorgd. 

 

Het is nog altijd niet geweten welke rol de maatregelen ter bestrijding van de corona-epidemie 

zullen spelen bij aanvang van het nieuwe schooljaar. Reeds ingediende projecten kunnen nog 

gewijzigd worden, om het project uit te voeren in het tweede deel van het schooljaar 2020-2021, 

in plaats van het eerste deel van het schooljaar, dit najaar. De oproep van 15 november 2020 gaat 

eveneens door en men durft er van uitgaan dat tijdens het tweede deel van het schooljaar ‘20-‘21 

zal worden teruggekeerd naar een normale onderwijssituatie.  
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PASCAL SMET,  

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN STEDELIJK BELEID  
 
Vraag nr. 11 van 20 maart 2020 van de heer Mathias Vanden Borre 

Cultuur: De schrapping van de subsidie t.v.v. de Ancienne Belgique voor het jaar 2020 

 

In de pers was te lezen dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie, meer bepaald collegelid Pascal 

Smet, zeer slecht nieuws heeft voor Ancienne Belgique. De AB krijgt van de VGC elk jaar 100.000 

euro subsidies om Brusselse muziekinitiatieven te ondersteunen, bijvoorbeeld “Global Street 

Sounds”.  

 

De schrapping van de subsidie van 100.000 euro is het volledige bedrag dat de AB van de VGC 

ontvangt. Directeur Marc Vrebos van de AB begrijpt niet dat er geschrapt wordt in het lopend jaar: 

"Was het voor 2021, dan konden we ons daar tenminste op voorbereiden." 

 

Dit is onbegrijpelijk. Na de striemende kritiek op de besparing in de cultuursector van de Vlaamse 

Regering, die trouwens voor alle sectoren geldt, schrapt collegelid Pascal Smet nu dus de volledige 

subsidie aan de AB in het lopende jaar dat reeds begonnen is.  

 

De AB is nochtans een echt uithangbord in Brussel. Als Vlaamse Kunstinstelling heeft de AB 

nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het cultuurbeleid. Het 

is een organisatie met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap en Brussel. Bovendien 

zetten vele Brusselaars hun eerste stappen naar het grote podium dankzij de AB. Collegelid Pascal 

Smet wil deze banden dus doorknippen. 

 

Waarom wordt deze subsidielijn geschrapt? Is de VGC niet overtuigd van de meerwaarde die de 

AB heeft voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel? 

 

Is aan de schrapping van de subsidielijn een evaluatie aan voorafgegaan? Zo ja, kan deze worden 

ontvangen? Zo nee, op wat is deze beslissing gebaseerd? 

 

Waarom is deze subsidie geschrapt in het lopende jaar? De interim-directeur van de AB reageert 

alvast verrast. Is hier overleg gepleegd met de AB? 

 

Waarvoor wil het collegelid deze geschrapte subsidie (100.000 euro) aanwenden in een lopend 

jaar? Hoe kan het collegelid garanderen dat de verdeling niet “à la tête du client” zal gebeuren? 

 

Antwoord 

 

Subsidies aan kunstinstellingen en kunstprojecten worden toegekend op basis van een 

reglementering die ruim verspreid en gecommuniceerd wordt. De VGC kent subsidies aan 

jaarwerkingen kunsten telkens toe in de loop van het lopende jaar voor éénjarige subsidies en in de 

loop van het eerste jaar van een meerjarige subsidieperiode. Alle dossierindieners zijn hiervan op 

de hoogte en de werkwijze is conform de reglementering kunsten.  

 

De jaarwerkingen aan kunstinstellingen worden toegekend na een adviseringsronde waarbij een 

deskundige werkgroep en de administratie de dossiers toetsen aan de criteria in de reglementering. 
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Conform het reglement worden de subsidieaanvragen door de deskundige werkgroep negatief of 

positief geadviseerd voor subsidie. De werkgroep adviseert hierbij in consensus.  

 

Het subsidieadvies van de werkgroep voor het dossier dat Ancienne Belgique indiende was in die 

zin negatief, maar collegleid Pascal Smet besliste de AB alsnog te ondersteunen met een bedrag 

van 30.000 euro voor hun jaarwerking 2020 en 2021. De banden worden niet doorgeknipt, maar 

het is een herverdelen de middelen. 

 

In de beslissing over de toekenning van deze subsidies heeft de VGC duidelijke keuzes gemaakt, 

gedragen door het werkveld. Aan de 2 grotere instellingen – Ancienne Belgique en Bozar – wordt 

gevraagd om solidair te zijn. De VGC positioneert zich als een overheid die vooral wil inzetten op 

jong en experimenteel werk, met bovendien een bijzondere aandacht voor de uitvoerende of/en 

scheppende kunstenaar zelf. Daar zijn ook de grootste noden en kan de VGC het verschil maken.  

 

Door de herverdeling van deze middelen kon de VGC 31 kleinere en middelgrote organisaties een 

verhoging van 10 % op hun werkingssubsidies geven en 7 nieuwkomers ondersteunen. Daarnaast 

werd extra financiële ruimte gecreëerd voor projecten, want daar zit de kweekvijver voor talent. 

Projectsubsidies zorgen ervoor dat kunstenaars kunnen groeien en zich kunnen vernieuwen en dat 

talent kan ontluiken. Ook de projectrondes lopen via dezelfde procedure en op advies van een 

deskundige werkgroep. 

 

 

Vraag nr. 12 van 14 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Sport: De ondersteuning van Brusselse sportclubs tijdens de coronacrisis 

 

De sportwereld ligt zowel op nationaal als internationaal vlak nagenoeg volledig stil ten gevolge 

van het Coronavirus. Voor vele sportclubs betekent dit echter ook een fikse streep door de rekening, 

gezien de inkomsten die zij zien wegvallen terwijl de vaste kosten wel gewoon blijven draaien. 

 

Op ‘amateurvlak’ denken we dan maar aan bv. eetfestijnen, jeugdkampen of paastoernooien die 

inmiddels geannuleerd werden, terwijl andere kosten (huur van de infrastructuur, verzekering van 

aangesloten leden, materiaalkosten…) in vele gevallen wel nog blijven lopen. 

 

Werd hieromtrent reeds overleg gepleegd met de Vlaamse minister bevoegd voor Sport? Zo ja, 

welke extra steun zal er worden ingericht vanuit de VGC ten behoeve van de Brusselse sportclubs 

die door de VGC erkend worden (zowel op professioneel als op recreatief niveau)? Om welke clubs 

en welke bedragen gaat dat dan concreet? Hoe zal dit verdeeld worden over de sportclubs in 

kwestie? Op welke manier wordt dit mee afgestemd met maatregelen die vanuit de Cocof (kunnen 

of zullen) vloeien? 

 

Welk tijdskader wordt er voorzien voor de invoering van deze steunmaatregelen? Welke 

maatstaven worden er gehanteerd bij de evaluatie? Welk budget wordt er voorzien om de verliezen 

bij de desbetreffende clubs te compenseren? 

 

Werd hieromtrent reeds overleg gepleegd met de verschillende Brusselse sportclubs? Zo ja, kwam 

dit er dan op initiatief van de VGC of van de sportclubs zelf? Met welke clubs werd er reeds gepraat 
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en wat werd daarbij concreet besproken? Waren het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Franse 

Gemeenschap eveneens betrokken bij dit overleg en zo ja, op welke manier? 

 

Antwoord 

 

Onlangs was er een eerste gesprek met de Vlaams minister bevoegd voor sport. De afspraak is dat 

de medewerkers op regelmatige tijdstippen structureel overleggen. De Covid-19 impact voor de 

sportsector kan zeker op zulk structureel overleg op de agenda staan.  

De administratie staat nauw in contact met Sport Vlaanderen (de Vlaamse administratie Sport) en 

met de Vlaamse Sportfederatie (VSF), de koepel van de Vlaamse sportfederaties inzake Covid-19 

impact. Momenteel loopt er vanuit de VSF een bevraging rond corona-impact bij de sportclubs, 

ook de Brusselse.  De resultaten van deze bevraging zijn nog niet gekend. 

Sportclubs die gesubsidieerd worden door de VGC worden uitbetaald en binnen de verslaggeving 

over dit werkjaar wordt er géén rekening gehouden met de mindere werking tijdens Covid-19. Bij 

de toepassing van de reglementering van de werkingssubsidies zullen de sportverenigingen niet 

benadeeld worden wegens de verminderde werking omwille van Covid-19. 

Om een eerste inschatting van de impact te krijgen belde de VGC sportdienst alle clubs. Uit deze 

belronde concludeert de sportdienst dat de impact van Covid-19 bij sportclubs gesubsidieerd door 

de VGC heel divers is en (momenteel) relatief beperkt is. De grootste zorg  momenteel zijn de 

huurkosten die blijven doorlopen. Evenementen (stages, ledendagen …) die geannuleerd worden 

zijn meestal minder een financiële aderlating. Alle VGC-gerelateerde sportinfrastructuren zullen 

geen huur doorrekenen voor de periode waarin geen sportactiviteiten konden plaatsvinden. 

Momenteel wordt onderzocht welke specifieke steunmaatregelen er nodig zijn voor de door de 

VGC erkende en gesubsidieerde sportclubs en hiervoor zullen de resultaten uit de bevraging van 

VSF (zie boven) worden meegenomen.   

Over sport specifiek is er geen overleg geweest met de Cocof noch met de sportcel van Perspective.  

De sportcel van perspective is op dit ogenblik vooral bezig met het opmaken en coördinatie van 

het sportkadaster. Zij nemen geen initiatieven of coördinatie op inzake  Covid 19 . 

Naast het bekijken van eventuele financiële maatregelen tracht de sportdienst de clubs ook op 

andere vlakken te ondersteunen tijdens deze periode en vooral ook vooruit te blikken naar de zomer 

en het volgende werkjaar.  

De sportdienst focust zich meer dan andere jaren, op de inschakeling van tal van sportclubs bij het 

zomeraanbod. Een uitgebreid en gevarieerd zomeraanbod voor de Brusselaars, verspreid over heel 

Brussel, zowel lokaal als bovenlokaal, waar ook de jongeren en gezinnen uit de meest kwetsbare 

gezinnen zonder drempels kunnen aan deelnemen, is nu aan de orde. 

 

De VGC tracht hierbij een divers gamma van sport- en beweegaanbod te voorzien enerzijds door 

het zelf te organiseren anderzijds door veel partners en in het bijzonder de sportclubs, aan te 

moedigen om ook in een zomersportaanbod te voorzien. Op die manier kunnen de clubs zich ook 

stilaan klaarmaken voor het nieuw sportseizoen.  
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Bij die voorbereiding voor het nieuwe sportseizoen zal de VGC zeker ook ondersteuning bieden 

en zullen wel sensibiliseringscampagnes opgezet worden om de Brusselaars opnieuw maximaal 

toe te leiden naar de clubs.               

 

Vraag nr. 13 van 21 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Diversiteit: Het integratiebeleid van de VGC en het aantal inburgeringscontracten binnen het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

De Vlaamse overheid biedt een inburgeringstraject aan, dat inburgeraars “moet helpen om de 

nodige kennis en vaardigheden te ontwikkelen”. De inhoud van dat traject wordt opgenomen in een 

inburgeringscontract. Bepaalde groepen, zoals vreemdelingen die voor het eerst een verblijfstitel 

van meer dan 3 maanden hebben, zijn verplicht om zo'n traject te volgen. Wie niet tot de doelgroep 

van inburgering behoort, heeft ook recht op een inburgeringstraject. Volgens de cijfers die de 

Vlaamse overheid bekendmaakte, waren er in 2019 22.970 personen met een inburgeringscontract, 

tegenover 21.582 in 2018 en 21.771 in 2017. 

 

Vorig jaar ging het om 9.490 verplichte inburgeraars en 13.476 rechthebbende inburgeraars (en 4 

personen in de categorie ‘onbepaald’). Een grote meerderheid kwam van buiten de EU (18.093), 

met als grootste groepen de Marokkanen en Afghanen. 4.581 EU-onderdanen sloten vrijwillig een 

inburgeringscontract af. Het aantal personen dat op het einde van het inburgeringstraject een attest 

behaalde, bleef wel stabiel: 16.275 in 2019, 16.388 in 2018 en 16.986 in 2017. Daarnaast viel ook 

een sterke stijging van het aantal asielzoekers met een inburgeringscontract op (van 923 naar 

2.306). 

 

Bovendien loopt dit jaar ook het Beleidsplan Integratie 2017-2020 af, waardoor een nieuwe versie 

ontwikkeld dient te worden. De VGC verwoordt de algemene doelstellingen als volgt op de eigen 

website: “De VGC wil de Vlaamse beleidskeuzes inzake integratie en inburgering maximaal 

toepassen in Brussel en wil daarnaast een aanvullend beleid voeren dat afgestemd is op de 

Brusselse situatie. De VGC neemt op basis van de Vlaamse regelgeving de regie inzake integratie 

in Brussel op, en ondersteunt en subsidieert organisaties die het beleid mee realiseren”. 

 

Zijn er cijfers beschikbaar omtrent het aantal Brusselse inburgeringscontracten voor de periode 

2017-2019? Komt hiervoor informatie van de Vlaamse Gemeenschap? Kunnen deze totaalcijfers 

worden opgesplitst naargelang het statuut (asielzoeker of niet…), de nationaliteit van de betrokken 

personen (zowel qua EU/niet-EU als qua afzonderlijke nationaliteit)? Hoeveel hiervan hebben hun 

attest gehaald? Valt hieromtrent eveneens een jaarlijkse stijging op te merken en in voorkomend 

geval, hoe worden deze cijfers geëvalueerd? 

 

Hoeveel personen bereikt de VGC momenteel met haar integratiebeleid en hoe wordt dit 

gemonitord? Hoe verhouden deze cijfers zich tot de doelstellingen die men zich vooraf gesteld 

heeft en hoe evalueert u deze verhoudingen? 

 

Welke (nieuwe) maatregelen rond het inburgerings- en integratiebeleid werden reeds hebt genomen 

sinds het begin van deze legislatuur? Welk budget werd hieraan verbonden? 
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Werd reeds onderzocht hoe dit beleid vorm zal krijgen tijdens deze legislatuur in de vorm van een 

nieuw Beleidsplan Integratie? Welke actoren worden hierbij betrokken? Wanneer wordt voorzien 

deze denkoefening af te ronden? Kunnen de krachtlijnen van dit nieuwe beleid worden toegelicht? 

 

Welk overleg werd hieromtrent reeds gepleegd met de bevoegde minister in de Vlaamse Regering 

om zo het integratie- en inburgeringsbeleid naadloos op elkaar te kunnen doen aansluiten tot een 

coherent ‘Vlaams Beleid Samenleven’? Welke werkafspraken of maatregelen zijn hieruit 

voortgekomen? 

 

Antwoord 

 

De Vlaamse overheid publiceert regelmatig cijfers met betrekking tot inburgering in de Lokale 

Integratie- en Inburgeringsmonitor. Deze monitoring bevat ook de cijfers rond inburgering in de 

19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor wat betreft deelname aan het 

inburgeringsaanbod zoals georganiseerd vanuit de Vlaamse overheid (meer concreet via BON-

Agentschap Integratie en Inburgering). Je kan deze cijfers raadplegen via: 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-inburgering-en-integratie. 
 

Het uitgangspunt in het huidige Beleidsplan Integratie 2017-2020 staat “Binnen de brede doelgroep 

van de VGC (Nederlandstalige Brusselaars en iedereen die aansluiting zoekt) is er specifieke 

aandacht voor groepen en individuen waarbij herkomst bepalend is voor maatschappelijke 

achterstelling. Het gevoerde integratiebeleid gaat uit van een gedifferentieerde en proportionele 

inzet met oog op volwaardige participatie van de doelgroepen.”. De doelgroep van het 

integratiebeleid van de VGC gaat ruimer dan de doelgroep van het inburgeringsprogramma. In het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest stromen jaarlijks ongeveer 13.000 nieuwe Brusselaars in die in 

aanmerking komen voor verplichte inburgering. Op dit moment doen jaarlijks ongeveer 3.000 

personen beroep op het inburgeringsaanbod van BON, waaronder ook rechthebbende inburgeraars. 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft meer dan 70 % van de inwoners een buitenlandse 

herkomst (gebaseerd op de geboortenationaliteit van de persoon of die van de ouders).  

 

Het integratiebeleid, ook dat van de VGC, is een evenwichtsoefening tussen begeleiding van 

individuele burgers en ondersteuning van voorzieningen, besturen en verenigingen binnen diverse 

sectoren. Immers, zowel individuele burgers als de structuren van de samenleving zijn belangrijke 

actoren in het interactief proces dat integratie is. Het Beleidsplan Integratie 2017-2020 ging op 

basis hiervan uit van 4 belangrijke sporen: 

 

 - het werken aan toegankelijkheid van Nederlandstalige voorzieningen in Brussel met het oog op 

het wegwerken van drempels voor personen met een migratieachtergrond;  

- het realiseren van actief burgerschap en van evenredige participatie;  

- het bieden van kansen om Nederlands te leren en te oefenen;  

- het bevorderen van het samenleven in diversiteit. 

 

In de Beleidsverklaring 2019-2020 werden volgende acties opgenomen, specifiek rond samenleven 

en diversiteit: “Zo worden de resultaten van het inspiratietraject ‘Superdiversiteit N Brussel’ verder 

opgevolgd, in eerste instantie door de betrokken sectoren en relevante ondersteuningspartners 

samen te brengen en hun specifieke kennis en expertise nog sterker in te zetten. Op die manier 

worden de nodige competenties voor werken in superdiversiteit – binnen de VGC en bij 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
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Nederlandstalige organisaties en beroepskrachten in Brussel – versterkt. Er wordt initiatief 

genomen om de leefwereld van minderjarige en jongvolwassen nieuwkomers in Brussel zichtbaar 

te maken en hun sociale integratie te versterken. 

  

Er wordt sterker ingezet op nieuwe netwerken en een positieve beeldvorming van het samenleven 

in diversiteit. Bij de samenstelling van de adviesorganen van de VGC wordt naar meer diversiteit 

gestreefd en een betere afspiegeling van de Brusselse samenleving. Jaarlijks wordt de 

samenstelling van deze adviesraden gemonitord.” Al deze initiatieven zijn lopende.  

 

Specifiek voor nieuwkomers kan gewezen worden op: 

-de succesvolle netwerk- en informatienamiddag “Minderjarige nieuwkomers in Brussel” op 6 

maart 2020 in samenwerking met BON-Agentschap Integratie en Inburgering (waar ook 10 jaar 

Masir Avenir, de verjaardag van het inburgeringsprogramma voor minderjarigen in Brussel, werd 

gevierd); 

-de ondersteuning met een projectsubsidie van 41.250 euro van vzw JES voor het project “Jong en 

Nieuw in de Stad”, gericht op het ontwikkelen en het versterken van de sociale netwerken van 

jonge nieuwkomers (15 tot 25 jaar, minder dan 5 jaar in België). De doelstelling is om jongeren 

een breder en meer gedifferentieerd netwerk aan te bieden door hen gericht toe te leiden naar en te 

ondersteunen in activiteiten en organisaties waar ze hun potentieel en talenten verder kunnen 

ontwikkelen.  

-de deelname door de VGC, als lokale samenwerkingspartner, aan het AMIF-Transnationaal 

project van Eurocities (onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie). Het 

project wil nieuwkomers helpen om sneller hun weg te vinden naar het reguliere aanbod, deel uit 

te maken van het sociale weefsel van de steden waarin ze leven en op die manier de sociale cohesie 

bevorderen.  

 

Momenteel loopt de voorbereiding van de nieuwe planningsperiode 2021-2025 volop. Het is 

daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om het Beleidsplan Integratie te integreren in het algemeen 

Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 van de VGC via een kwaliteitsvolle invulling voor het thema 

integratie/samenleven in diversiteit. Indien nodig en/of gevraagd vanuit de Vlaamse overheid zal 

het algemeen Strategisch Mmeerjarenplan aangevuld worden via een onderliggend operationeel 

plan (zoals wellicht ook voor andere sectoren zal gebeuren, afhankelijk van de Vlaamse decretale 

vereisten). Vanaf 1 januari 2021 geldt het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025 dus als inhoudelijk 

kader.  

 

De participatie bij de opmaak van het Strategisch Meerjarenplan krijgt voornamelijk vorm via 

Stadspiratie. Vanuit de dienst Samenleven en Diversiteit werden verschillende initiatieven 

genomen om een divers publiek te betrekken bij dit traject. Ten gevolge van de Covid-19-crisis 

wordt momenteel een alternatief scenario vooropgesteld rond Stadspiratie. De timing voor het 

algemeen strategische meerjarenplan blijft gehandhaafd en geldt als uitgangspunt. Bij de opmaak 

van het operationeel plan integratie/samenleven in diversiteit worden minstens de grote 

strategische partners (Werkgroep Integratie Brussel) alsook de adviesraad betrokken. 

 

Er is regelmatig overleg tussen de Vlaamse administratie en de VGC-administratie met oog op de 

afstemming van de beleidsvoorbereiding- -uitvoering en -evaluatie. De VGC-administratie is lid 

van de Vlaamse Commissie Integratiebeleid, die het Vlaams horizontaal integratiebeleid mee 

vormgeeft en opvolgt (o.a. beleidsplanning).  
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In januari 2020 vond een eerste kennismakingsoverleg plaats tussen het bevoegde collegelid en de 

bevoegde Vlaamse minister. Er werd afgesproken om op regelmatige basis te overleggen, dat 

Brussel inzake samenleven en diversiteit een labo voor Vlaanderen kan zijn en dat deze legislatuur 

goed wordt samengewerkt.  

 

 

Vraag nr. 14 van 24 april 2020 van mevrouw Bianca Debaets 

Jeugd: De uitrol van fuifzalenplan in Brussel 

 

De nood aan fuifzalen in het Gewest is er een die reeds vele jaren meegaat. Reeds in 2012 zou er 

een oplijsting gemaakt worden en een website gelanceerd worden die de Brusselaar die een stapje 

in de wereld wou zetten, zou verder helpen. Net geen jaar geleden kwam er de aankondiging dat er 

net geen miljoen euro werd uitgetrokken door de VGC voor de ontwikkeling van 3 locaties.  

 

Zo zou ging er net geen 500.000 euro naar de ontwikkeling van de werking van de Recyclart in de 

Manchesterstraat in Sint-Jans-Molenbeek, daarnaast zou er 250.000 euro gaan naar de verdere 

uitbouw van de ruimte onder De Koer van de academie voor beeldende kunsten in Anderlecht en 

de zaal van Buda Brussel in de voormalige Eternitfabriek in Haren werd gesubsidieerd ten belope 

van 180.000 euro. In Anderlecht zou gefeest kunnen worden eind dit jaar en de werken in Haren 

zouden voltooid worden in september van vorig jaar.  

 

In een reactie op de publicatie van het jaarverslag van de VGC las ik op de website van het 

collegelid: ‘Een leefbaar Brussel is ook een stad waar jongeren zich kunnen uitleven zonder 

overbodige kopzorgen. We investeren bijna 1 miljoen euro aan een mix van zalen.’ 

 

Tenslotte zouden jongeren op zoek naar een fuiflocatie of met praktische vragen over het 

organiseren van fuiven terechtkunnen op de website fuiven.brussels. Dit zou verder ook een 

interactieve website waar eigenaars van potentiële infrastructuur terecht kunnen om hun locatie aan 

te bieden. Vandaag leidt dit naar een redirect van brusselbazaar.be waar twee formulieren en drie 

locaties op staan (toestand-Anderlecht / Recyclart-Molenbeek en Buda-Haren), 2 webformulieren 

en doorverwijzingen naar formaat.be en ikorganiseer.be. 

 

Welke evenementen werden ondersteund in 2019 in het kader van het fuifzalenplan?  

 

Hoe hebben deze evenementen ertoe kunnen leiden hoe Brusselaars hun netwerk hebben verbreed 

of kunnen verbreden? 

 

Welk overleg bestaat er hieromtrent met de Jeugdraad, jeugdhuizen, studentenverenigingen of 

andere jeugdverenigingen? 

 

Welke mogelijke locaties heeft de bevoegde dienst gevonden in 2019 om te onderzoeken als een 

mogelijke fuifzaal die kan vallen onder het fuifzalenproject?  

 

Kan er een stand van zaken worden gegeven i.v.m. de 3 locaties van ‘Fuiven in Brussel’: Zijn de 

aangekondige zalen operationeel? Hoeveel evenementen hebben er sindsdien plaatsgevonden op 

deze locatie? 
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In hoeverre is de vzw Toestand, aan wie de investeringssubsidie voor jeugdinfrastructuur werd 

toegekend, nog betrokken in het project rond de inrichting van de zaal in Anderlecht? Indien ze 

nog betrokken zijn, welke rol spelen zij, indien zij niet meer betrokken zijn wie nam deze rol over?  

 

Zijn er andere vzw’s gesubsidieerd in het kader van het fuifzalenplan? 

 

Welke rol speelt de scholengroep Brussel in de realisatie van dit project?  

 

Indien de fuifzaal in Anderlecht er niet meer komt, werd dan beslist om een ander project te 

zoeken?  

 

Indien niet, wat gebeurt er met het voorziene budget van 250.000 euro? 

 

Hoe staat het met de ontwikkeling van de interactieve site fuiven.brussels deze legislatuur? Is in 

deze een samenwerking tussen het Gewest en de VGC mogelijk gezien er reeds een grote database 

(spots.Brussels) gemaakt is? De gewestelijke site spots.brussels maakt een oplijsting van 307 

feestzalen.  

 

Wat zijn de bezoekersaantallen van de website fuiven.brussels?  

 

Welke projecten of evenementen zijn momenteel reeds beslist om te financieren in 2020? 

 

Antwoord 

 

In 2019 gebeurden de eerste investeringen in kader van het fuifzalenplan. Vzw Recyclart kreeg een 

subsidie voor de uitbouw van een multifunctionele zaal op de Manchestersite. Deze zaal werd in 

mei 2019 afgewerkt en officieel geopend op het Kunstenfestival des Arts. Tegelijkertijd kreeg ook 

gemeenschapscentrum De Vaartkapoen een tijdelijk onderkomen op deze site, waardoor de druk 

op de zaal vrij groot is. De VGC maakte de afspraak dat de zaal minimum 1 keer per maand aan 

een interessant tarief moet ter beschikking gesteld worden aan  Brusselse jeugdorganisaties. 

 

Vzw Buda Brussel kreeg een subsidie voor het renoveren van een hangar tot multifunctionele 

ruimte. Deze zaal werd in maart afgewerkt en ging de eerste keer operationeel worden als één van 

de locaties in het kader van het Listen Festival. Door de corona-maatregelen zijn alle opstart-events 

uitgesteld. Ook hier zijn er afspraken rond interessante tarieven voor Brusselse 

jongerenorganisaties. 

 

Vzw Pilar kreeg in het najaar van 2019 een subsidie voor de inrichting van haar nieuwe polyvalante 

zaal. Ook hier zijn er afspraken rond interessante tarieven voor Brusselse jongerenorganisaties 

 

De eerste zaal die volledig operationeel was, was de multifunctionele zaal van vzw Recyclart. De 

eerste fuif die daar georganiseerd werd door Brusselse jeugdorganisaties was de ‘Nacht van de 

jeugdbeweging’ in oktober 2019. In november 2019 opende de nieuwe zaal van vzw Pilar de 

deuren. In maart 2020 stond de opening van de nieuwe zaal van vzw Buda Brussel op het 

programma tijdens het Listen Festival. Deze opening werd echter uitgesteld door de corona-crisis.  
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Bij de opstart van het fuifzalenplan werd binnen de jeugdraad een werkgroep rond het fuifzalenplan 

opgericht. In deze werkgroep zijn de beheerders van de reeds betrokken zalen, de Brusselse 

jeugdhuizen, studentenverenigingen, jeugdbewegingen, … vertegenwoordigd om afspraken te 

maken rond de voorwaarden waartegen jongeren gebruik kunnen maken van de fuiflocaties.  

 

Doel van het fuifzalenplan is een breed gamma aan zalen beschikbaar te maken en zo een aanbod 

op maat te creëren voor grotere events tot kleinere fuiven. Daarom werd ook met vzw Jeugdhuizen 

Ondersteuning Brussel (JHOB) gekeken op welke manieren ook de jeugdhuizen kunnen 

ingeschakeld worden. Concreet zouden er op dit moment 4 jeugdhuizen ingeschakeld worden in 

het fuifzalenplan: JH De Schakel (Sint-Lambrechts-Woluwe), JH De Kuub (Sint-Agatha-

Berchem), JH Alleman (Oudergem) en JH ‘t Mutske (Laken).  Omdat er ook nood is aan een 

laagdrempelige fuifzaal in de Brusselse Vijfhoek worden er afspraken gemaakt om de zaal van 

BRONKS een aantal keer per jaar om te vormen tot fuifzaal in de Brusselse vijfhoek. In een eerste 

fase zal het gaan om een proefproject van een vijftal keer per jaar, dat eventueel kan uitgebreid 

worden. Er wordt vooral gekeken naar mogelijke manieren om de overlast voor de (dichtbevolkte) 

buurt te beperken.  Daarnaast werd ook een subsidie gegeven aan vzw ‘t Heimbeiks Kotteer voor 

de renovatie van de zaal Familia in Neder-over-Heembeek. Deze zaal zal ook laagdrempelig ter 

beschikking gesteld worden aan jongerenorganisaties. Op korte termijn worden er dus 9 zalen ter 

beschikking gesteld. Daarnaast wordt er door de jeugddienst in samenspraak met de werkgroep 

rond fuifzalen continu gezocht naar nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten.  

 

Vzw Toestand maakte deel uit van de werkgroep rond de fuifzalen. Inzake de fuifzaal in Anderlecht 

is het zo dat de plannen gewijzigd zijn. Vzw Toestand kreeg een subsidie voor de renovatie van 

een kelder onder de koer aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Anderlecht. Deze subsidie 

werd echter toegekend onder een aantal voorwaarden, waaronder een langdurig gebruik door vzw 

Toestand o.a. in het kader van het fuiflocatieplan. Door een aantal factoren (eventueel Masterplan 

voor GO op de site, onzeker kostenplaatje, …) werd dit project door het GO geannuleerd. Het 

fuifzalenplan is geen statisch gegeven. Er blijft gezocht worden naar interessante opportuniteiten 

in Brussel. Daarbij kan gekeken worden naar tijdelijke activatie van sites, maar ook naar 

investeringen in bestaande zalen, waarbij voorwaarden gekoppeld worden aan de subsidie (zoals 

het ter beschikking stellen aan interessante tarieven). Gezien de subsidie is vastgelegd in 2019 en 

in 2020 werd geannuleerd komt het bedrag pas terug vrij in begrotingsjaar 2021. 

 

Met de werkgroep werkzaam rond de fuifzalen wordt werk gemaakt van een actualisatie van de 

website fuiven.brussels met volgende inhoud: 

- Korte uitleg over fuifzalenplan; 

- Kaart met de locaties van zalen binnen het plan; 

- Foto’s van de beschikbare zalen; 

- Voorwaarden om de zalen te huren; 

- Voordelen voor de doelgroep van de VGC; 

- Aanvraagformulier; 

- Mogelijkheid tot begeleiding bij het organiseren van een event (via A Fonds, vzw JHOB, …). 

 

De bezoekerscijfers zijn relatief beperkt omdat er tot op heden nog geen actieve communicatie 

gevoerd is. We wachten hiervoor tot het opnieuw mogelijk is om feesten en events te organiseren. 

Het is dan ook belangrijk om met de actuele toestand momenteel niet te communiceren over fuiven.   
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Het is de bedoeling om een link te maken met Spots.Brussels zodat het aanbod aan zalen zo breed 

mogelijk zichtbaar is. Een aantal zalen die op fuiven.brussels staat is ook zichtbaar op 

spots.brussels. 

 

De specifieke website fuiven.brussels blijft echter een belangrijk instrument dat zich onderscheid 

doordat deze laatste website ook gericht is naar het specifiek doelpubliek van het fuifzalenplan 

(erkende jeugdverenigingen, Nederlandstalige scholen, studentenverenigingen of individuele 

jongeren die graag een event willen organiseren via À Fonds). Zij kunnen de betrokken zalen huren 

aan interessante voorwaarden door samenwerkingen tussen de zaalbeheerders en de VGC. 

 

In het kader van het fuifzalenplan worden dit en komende jaren gericht verder gezocht naar 

geschikte zalen en manieren om het organiseren van fuiven te faciliteren. De administratie plant 

ook een overleg met Citydev om meer zicht te krijgen op leegstand van gebouwen om te kijken op 

welke manier die kunnen gebruikt worden in het kader van het fuifzalenplan (en ruimer voor 

activiteiten in het kader van Cultuur, Jeugd en Sport).  Binnen de huidige spreiding van de 

fuiflocaties ontbreekt voornamelijk de zuid-westelijke regio van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 
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REGISTER 

 

Nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Blz. 

 

 

ELKE VAN DEN BRANDT, 

COLLEGEVOORZITTER BEVOEGD VOOR BEGROTING, WELZIJN, GEZONDHEID, GEZIN EN STEDELIJK BELEID 

 

14 13.03.2020 Juan Benjumea Moreno Lokaal Loket Kinderopvang  2 

15 16.03.2020 Mathias Vanden Borre Taalbeleid van de VGC in advertenties  3 

16 16.03.2020 Mathias Vanden Borre De gevolgen van de corona-uitbraak voor de opmaak van 

de Strategisch Meerjarenbegrotingmeerjarenplan 

 

6 

17 17.04.2020 Bianca Debaets Aanvullende maatregelen vanwege de VGC in het kader 

van moeilijke opvoedingssituaties en in het bijzonder tegen 

kindermishandeling  

 

8 

18 18.05.2020 Bianca Debaets Het Brusselse luik van het actieplan mentaal welzijn van 

de Vlaamse Regering  

12 

 

SVEN GATZ, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR ONDERWIJS EN SCHOLENBOUW 

 

34 07.04.2020 Bianca Debaets De inzet van ambtenaren van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie voor alternatieve opdrachten, in 

het bijzonder tijdens de coronacrisis  

 

14 

35 29.04.2020 Bianca Debaets Het absenteïsme en ziekteverzuim in de administraties van 

de VGC tijdens de huidige coronacrisis  

 

15 

36 11.05.2020 Bianca Debaets De mogelijke uitbreiding van het ouderschapsverlof voor 

ambtenaren van de VGC-administraties in het kader van de 

coronacrisis  

 

17 

37 11.05.2020 Arnaud Verstraete De schrapping van de Dynamoprojecten  

 

18 

     

 

PASCAL SMET, 

COLLEGELID BEVOEGD VOOR CULTUUR, JEUGD, SPORT EN GEMEENSCHAPSCENTRA  

 

11 20.03.2020 Mathias Vanden Borre De schrapping van de subsidie t.v.v. de Ancienne Belgique 

voor het jaar 2020 

 

21 

12 14.04.2020 Bianca Debaets De ondersteuning van Brusselse sportclubs tijdens de 

coronacrisis  

 

22 
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13 14.04.2020 Bianca Debaets Het integratiebeleid van de VGC en het aantal 

inburgeringscontracten binnen het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

24 

14 24.04.2020 Bianca Debaets De uitrol van fuifzalenplan in Brussel  

 

27 

 


