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Dames en heren, 

Op dinsdag 9 november 2021 organiseerde de Commissie voor Cultuur, Jeugd en Sport een 

hoorzitting over de nieuwe convenanten tussen de VGC en de vzw’s gemeenschapscentra. 

Mevrouw Carla Dejonghe wordt aangeduid als verslaggever. 

1. Uiteenzetting door de heer Frank Van Dessel, entiteitsverantwoordelijke van N22, en mevrouw 

Katrijn Pauwels, stafmedewerker Entiteit Gemeenschapscentra 

De heer Frank Van Dessel licht toe dat de VGC de inrichtende overheid is van de vzw’s 

gemeenschapscentra. Ze stelt het gebouw, het personeel en de werkingsmiddelen ter beschikking 

van de gemeenschapscentra. Daarnaast voorziet ze ook in ondersteunde diensten (Gebouwen en 

Patrimonium, Personeel en HRM, Financiën, Begroting en Aankoop). 

De VGC neemt ook het ‘toezicht’ op de vzw’s op zich. Dit gebeurt via waarnemers die de 

bestuursvergaderingen van de gemeenschapscentra bijwonen. De waarnemer heeft een dubbele rol. 

Enerzijds, heeft hij een controlerende functie, en anderzijds, een ondersteunende rol. 

De doelstellingen en opdrachten van de gemeenschapscentra zijn vervat in een verordening. Het 

gemeenschapscentrum is een sociaal-culturele organisatie met als opdracht de 

gemeenschapsvorming (ontmoeting) bevorderen, cultuur en educatie aan te bieden en zorgen voor 

een vlotte communicatie. Er gaat ook veel aandacht naar het onthaal en de dienstverlening. 

Er zijn 22 gemeenschapscentra waarin 288 bestuurders zetelen waaronder ook waarnemers vanuit 

de gemeenten en de VGC (+/- 30). Er zijn 243 VGC-medewerkers actief binnen deze 

gemeenschapscentra en 55 vzw-medewerkers. Zij werken via projectmiddelen van de vzw. 



Naast personeel en een gebouw stelt de VGC ook een basisbudget ter beschikking. 

Vaste jaarlijkse VGC- subsidies: 

De Rinck € 41.226,11 

De Markten € 42.805,00 

Elzenhof € 33.337,00 

De Maalbeek € 34.359,93 

Everna € 29.365,71 

De Zeyp € 36.836,00 

De Linde € 22.386,71 

Nohva € 28.659,62 

Essegem € 35.423,97 

De Platoo € 22.386,71 

Nekkersdal € 37.565,76 

Den Dam € 29.063,38 

De Kriekelaar € 38.619,19 

De Kroon € 33.986,00 

Pianofabriek € 41.871,00 

De Vaartkapoen € 49.455,00 

Ten Noey € 29.365,71 
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Op-Weule € 29.365,71 

Kontakt € 32.470,44 

Het Huys € 34.746,00 

Ten Weyngaert € 36.247,02 

Wabo € 26.570,03 

Daarnaast krijgen de gemeenschapscentra, afhankelijk van de gemeente waar ze zijn gevestigd, 

gemeentelijke subsidies en kunnen ze beroep doen op subsidies vanuit de VGC voor bepaalde 

projecten (Staycation, kinderspeelweken, enz...). Ze krijgen ook subsidies van de Vlaamse 

Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor sommige projecten krijgen 

gemeenschapscentra zelfs subsidies van de Europese Unie. 

In 2019 werden er bijna 10.000 activiteiten georganiseerd in de gemeenschapscentra (laatste 

relevante cijfers). Er is een mooi evenwicht tussen de activiteiten die door het 

gemeenschapscentrum of door derden worden georganiseerd. Op te merken valt wel dat er meer 

deelnemers zijn voor activiteiten die door de gemeenschapscentra worden georganiseerd. Dit heeft 



vooral te maken met het verschil in aanbod. De gemeenschapscentra organiseren vaker activiteiten 

zoals theater, concerten enz… Hier komen natuurlijk meer mensen naartoe. 

Betreffende de educatie (leren) in de gemeenschapscentra ligt de nadruk op: 

• de scholenwerking; 

• het Nederlands; 

• levenslang en levensbreed leren. 

Met de scholenwerking worden jaarlijks pakweg 50.000 kinderen uit het Nederlandstalig onderwijs 

bereikt. Dit jaar stelden 71.000 kinderen zich kandidaat om eraan deel ten nemen. De 

gemeenschapscentra kunnen daar vandaag 50.000 kinderen naar een culturele activiteit toeleiden. 

Dit vraagt om een reorganisatie en de gemeenschapscentra zullen zich hier de komende jaren op 

toeleggen. 

Binnen de gemeenschapscentra is het Nederlands de gebruikstaal, de verbindende taal. De 

gemeenschapscentra zijn een van de weinige plaatsen in Brussel waar het Nederlands de voertaal is. 

Het is belangrijk voor de CVO’s om hier hun lessen Nederlands te geven. Er zijn ook 

‘Nederlandslustigen’ die toenadering zoeken. Deze mensen zijn niet per se het Nederlands machtig, 

maar ze zoeken toenadering tot het Nederlands. 

Op dit moment is de sterkste groei van de gemeenschapscentra merkbaar in de speelweken. Dit 

heeft onder andere te maken met de sterkere focus die er op kinderen wordt gelegd. In het moeilijke 

jaar 2020 werden 11.000 kinderen bereikt. De groei die enkele jaren geleden begon, werd ondanks 

de coronacrisis toch verdergezet. 

Cultuurspreiding is nog steeds een belangrijke opdracht van de gemeenschapscentra. Daarnaast 

wordt nog steeds gestreefd naar bovenlokale werkingen. Dit heeft de laatste jaren een grote impact 

gekregen en werkt echt. 

Daarnaast gaat er veel aandacht naar jongeren. Er is een subsidielijn waarbij jongeren worden 

ondersteund, gecoacht in gemeenschapscentra. Dit kan gebeuren via dans, theater, muziek enz… 
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De meeste gemeenschapscentra verhuren zalen aan partnergebruikers zoals verenigingen, CVO’s, 

DKO’s, sportclubs, lokale dienstencentra, burgerinitiatieven, kunstenaars, consultatiebureaus Kind en 

Gezin, horeca, enzovoort. Dit alles maakt 52 % van alle activiteiten uit. 

Bij nieuwe investeringen zoals bv. in Nekkersdal en De Maalbeek ligt de nadruk op multifunctioneel 

gebruik. 

In de zomer zijn de meeste gemeenschapscentra enkele weken gesloten. In deze periode wordt er 

ruimte beschikbaar gesteld voor kunstenaars. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden en het wordt 

veel gebruikt. Tot nu toe werd er nog niemand geweigerd, maar naar volgend jaar toe zullen er 

misschien wel parameters moeten worden vastgelegd omdat de vraag groter dan het aanbod kan 

zijn. 

Tot slot, wil de spreker even stilstaan bij de voorbije coronaperiode. Dit was voor niemand 

gemakkelijk. De gemeenschapscentra hebben snel ingespeeld op de situatie. Het weekend van de 

1ste lockdown waren ze al online. Nadien werden er veel activiteiten zoals voedselbedeling, 

mondmasker maken... vanuit de gemeenschapscentra georganiseerd. 



Mevrouw Katrijn Pauwels geeft toelichting bij het traject van de convenant die eind dit jaar wordt 

afgerond. 

De nieuwe convenant werd door de Administratie voorbereid op een zo participatief mogelijke 

manier. Dit traject liep in 2020 en 2021 en de participatie werd breed opgevat. Er werd niet alleen 

samengewerkt met evidente partners, namelijk de voorzitters van de vzw’s en de 

centrumverantwoordelijken, maar het traject werd ook opengesteld voor geïnteresseerde 

stafmedewerkers of andere bestuurders die ook geïnteresseerd waren in de convenant. 

Eind 2020 was er een blended workshop ‘Goed bestuur’. Blended in de zin van fysiek en digitaal 

samen. Begin 2021 werd er inspiratie geboden vanuit de studie ‘multifunctioneel ruimtegebruik’. 

Hierna werden er infosessies gehouden, zowel overdag als ’s avonds om zoveel mogelijk mensen te 

laten deelnemen. Tijdens deze infosessies werd goed uitgelegd wat een convenant is en wat er zeker 

in moet staan. Tegelijkertijd werden een aantal voorstellen ter discussie gelanceerd die nadien in een 

bevragingsfase in elk gemeenschapscentrum apart werden besproken. De terugkoppeling gebeurde 

nadien en de opmerkingen, voorstellen werden gebundeld en besproken in collectieve sessies. Uit de 

gelanceerde voorstellen en de feedback die erop kwam, werden dus nieuwe voorstellen 

geformuleerd en besproken. Op basis van de conclusies die hieruit volgden, werd de nieuwe 

modelconvenant geschreven. 

De spreker benadrukt dat de input en feedback op de voorstellen zeer kwalitatief was. De 

bevragingsfase is serieus aangepakt door de gemeenschapscentra. 

De modelconvenant werd ook voorgelegd aan het VGC-managementcomité. Aan de opmaak van de 

modelconvenant hebben de ondersteunende VGC-directeurs meegeschreven. Er werd ook 

geprobeerd om de aflopende convenant te optimaliseren om er een helder zakelijk document van te 

maken. Bovendien werd veel aandacht besteed aan het hoofdstuk ‘Goed bestuur’. 

Ten slotte, werden er in de convenant enkele specifieke opdrachten opgenomen. De VGC wil samen 

met de gemeenschapscentra een aantal trajecten doorlopen om de scholenwerking te 
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optimaliseren, het aanbod van de gemeenschapscentra inzake kinderwerking op mekaar af te 

stemmen en op vraag van de gemeenschapscentra zal er worden samengewerkt aan de actualisering 

van de missie. Gemeenschapsvorming, ontmoeting blijft de kerntaak, maar de gemeenschapscentra 

willen ook actief inspelen op actuele discours. Verder zegt de spreker dat er ook zal worden 

samengewerkt rond de onthaalfunctie. De balies zullen worden geprofessionaliseerd en het 

gemeenschapscentrum als Nederlandstalige ankerplek in de stad zal worden versterkt. 

Nieuw in de modelconvenant is dat er van de gemeenschapscentra wordt verwacht dat ze 

meewerken aan het Strategisch Meerjarenplan 2021-2025. 

Bij de start van het traject ging de VGC uit van een status quo van mensen en middelen. Omwille van 

deze reden werden hieromtrent ook geen voorstellen tot wijziging gedaan. Hiermee wordt bedoeld 

dat er geen wijziging van de verdeling van de werkingsmiddelen, de verdeling van het personeel 

komt. 

De nieuwe modelconvenant werd in juli door het College goedgekeurd en in de periode oktober-

november werden de individuele convenantgesprekken met de 22 gemeenschapscentra 

georganiseerd. De ondertekening van de convenanten door de vzw’s en het bevoegde collegelid 

zullen doorgaan op 7 december 2021. 



Ten slotte, laat de gastspreker weten dat de bijlagen bij de modelconvenant verschillen van 

gemeenschapscentrum tot gemeenschapscentrum omdat het aantal personeelsleden varieert van 

centrum tot centrum. De convenant is gepubliceerd op de VGC-website en is voor iedereen 

toegankelijk. 

2. Bespreking 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) dankt iedereen die instaat voor de goede werking van de 

gemeenschapscentra. 

N-VA is een gemeenschapspartij en de gemeenschapscentra zijn de poort, de toegangsweg tot de 

Vlaamse Gemeenschap in Brussel. De gemeenschapscentra zijn ook zeer laagdrempelig. Verenigingen 

en individuele personen hebben steeds toegang tot het café van een gemeenschapscentrum, de 

activiteiten die er worden georganiseerd enz... De spreker juicht dit zeker toe. De 

gemeenschapscentra zijn de cruciale antennes van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. 

Er is de laagdrempeligheid vanuit de bevolking zelf, de Brusselaar, de Vlaamse Brusselaar of gewoon 

mensen die interesse hebben in het Nederlands en die via de gemeenschapscentra een ingangsweg 

zoeken. 

Er is een groot aanbod inzake cultuur, jeugd- en sportwerking. De VGC verricht hierin zeer nuttig en 

belangrijk werk. 

Het is belangrijk dat het Nederlands de lingua franca is binnen de gemeenschapscentra. Hoe wordt 

hierover gewaakt? Er is een zekere concurrentie met de Franstalige cultuurcentra. Hier kan je niet in 

het Nederlands terecht. Wat gebeurt er wanneer een Franstalig persoon of een Franstalige 

vereniging zich wendt tot het gemeenschapscentrum? 
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Is er een samenwerking met Franstalige cultuurcentra? Hoe wordt dit vormgegeven? Bestaat er hier 

een structureel beleid rond? 

De Vlaamse feestdag is een dada van de N-VA. 11 juli is een belangrijk symbool voor de Vlaamse 

Gemeenschap. De spreker moet spijtig genoeg vaststellen dat er vanuit het College, de meerderheid, 

iets te weinig aandacht gaat naar deze feestdag. Een activiteit organiseren op 11 juli in een 

gemeenschapscentrum zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Dit kan natuurlijk op verschillende 

manieren worden ingevuld. Kan hier wat uitleg over worden gegeven? 

Een ander belangrijk aspect is de band met Vlaanderen in het algemeen. Zijn er bv. samenwerkingen 

met Vlaamse gemeenschapscentra? Bestaan er wisselwerkingen tussen de Vlaamse en Brusselse 

gemeenschapscentra? 

Het goed beheer komt aan bod in de convenanten. Het commissielid vraagt de modelconvenant te 

mogen ontvangen. 

In het Cultuurpact staat dat in principe elke politieke partij recht heeft op een vertegenwoordiger in 

een raad van bestuur van een culturele organisatie. In Brussel wordt dit helaas niet altijd 

gerespecteerd. In Vlaanderen gebeurt dit soms ook wel. Hoe gaat de VGC hiermee om? Hoe ziet de 

VGC de politieke afvaardigingen in de verschillende raden van bestuur? Op welk niveau bestaat dit? 

Wordt hier aandacht aan besteed? Bestaat hier een beleid rond? Graag wat meer toelichting 

hierover. 



Mevrouw Carla Dejonghe (Open Vld) dankt de sprekers voor hun duidelijke uiteenzetting. De heer 

Frank Van Dessel heeft de woorden trots en fierheid gebruikt met betrekking tot wat de 

gemeenschapscentra doen. Deze woorden mogen volgens het commissielid zeker terecht worden 

gebruikt. 

De spreker is een geboren en getogen Brusselaar en kent de gemeenschapscentra al jaren. Ze heeft 

de tijd van de culturele raden en de trefcentra meegemaakt die nadien zijn samengesmolten tot de 

huidige gemeenschapscentra. 

Het vastleggen van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid was positief. Hierdoor zijn er 

cultuurbeleidscoördinatoren werkzaam bij de Brusselse gemeenten. Dankzij hen is er een goede 

samenwerking tussen de gemeenten, de bibliotheken en de gemeenschapscentra. 

Verder feliciteert de spreker de VGC met het feit dat een aantal projecten veel professioneler zijn 

geworden. Dit is vooral dankzij de dienst gemeenschapscentra die nu veel meer de coördinatie en 

ondersteuning doet. 

Er is een nieuwe vzw-wetgeving. Moet er aan de statuten van de gemeenschapscentra als vzw niets 

worden gewijzigd? Is er hier begeleiding voor voorzien? Zijn er grote veranderingen nodig? Hoe zal 

dit in zijn werk gaan? 

De modelconvenant is er gekomen op basis van heel wat bevragingen en gesprekken met 

geïnteresseerden. Zijn er grote verschillen tussen de gemeenschapscentra wat de bijlagen betreft? 
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Het is een goede zaak dat de algemene beleidsdirecties hebben samengewerkt. Vroeger behoorde 

het beleid van de gemeenschapscentra bij het Strategisch Meerjarenplan van de directie Cultuur, 

Jeugd en Sport. Nu is er een Strategisch Meerjarenplan opgemaakt voor de volledige VGC, met 

hieraan de Meerjarenbegroting gekoppeld. 

Net zoals haar collega’s wil mevrouw Els Rochette (one.brussels-Vooruit) de sprekers danken. De 

laatste 10 jaar is er een enorme professionalisering merkbaar bij de gemeenschapscentra. 

Persoonlijk vindt ze het positief dat er veel aandacht gaat naar goed bestuur. Vroeger wisten de 

bestuursleden niet goed hoe of wat. Dit is dus een positieve evolutie. 

Uit de toelichting blijkt dat er nog steeds gezocht wordt naar het intensifiëren van het 

multifunctioneel ruimtegebruik. Er zijn immers een aantal gemeenschapscentra waar er veel ruimte 

is. 

Het raadslid heeft gemerkt dat tijdens de coronacrisis de gemeenschapscentra heel snel terug actief 

waren en zich dienstbaar openstelden voor bv. de lokale dienstencentra die ruimten zochten waar ze 

voedselpakketten konden klaarmaken, soep konden bedelen, enzovoort. De gemeenschapscentra 

waren dadelijk bereid om te helpen. 

Het Enterfestival is een opportuniteit geweest voor de gemeenschapscentra die nog niet vertrouwd 

waren met de sociaal-artistieke methodieken of met nieuwkomers of asielzoekers. Door deze 

festivals werd een openheid gecreëerd en de gemeenschapscentra die nog zoekende waren, worden 

mee op de kar getrokken. Het gevolg is dat deze gemeenschapscentra na de festivals hun 

programmatie of hun contact met verenigingen hebben verbreed. Dit is allemaal positief. 

Is er de laatste jaren een verschil merkbaar in de functieprofielen die nodig zijn om in een 

gemeenschapscentrum te werken? Er worden vandaag meer nieuwe doelgroepen aangesproken dan 



enkele jaren geleden. Het participatieve begint heel erg in het DNA van het gemeenschapscentrum te 

zitten. Dit is een fantastische vaststelling, maar is toch niet voor iedereen even makkelijk om mee om 

te gaan. 

Er werd gesproken over de succesvolle scholenwerkingen. Op welke manier gaat de scholenwerking 

in de convenanten aan bod komen? Hoe kan het aantal deelnemers worden verhoogd? Iedereen is 

het ermee eens dat hoe vroeger kinderen beginnen met cultuurparticipatie, 

gemeenschapsvorming…, hoe beter dit is. 

Ten slotte, is het raadslid verrast door de opmerking van de heer Mathias Vanden Borre in verband 

met de 11 julivieringen. Ze krijgt jaarlijks veel uitnodigingen van de gemeenschapscentra voor de 

festiviteiten die rond 11 juli worden georganiseerd. Ze heeft het gevoel dat de gemeenschapscentra 

veel aandacht besteden aan 11 juli. 

Mevrouw Lotte Stoops (Groen) is het eens met een groot aantal zaken die door haar collega’s 

werden aangehaald. Ze is heel nieuwsgierig naar wat er uit de bus gaat komen met betrekking tot het 

herdefiniëren van de basisfuncties. Dit is een heel interessante methodiek en de spreker is benieuwd 

hoe dit geïmplementeerd gaat worden. Dat de gemeenschapscentra naar elkaar toegroeien en 

activiteiten samen uitrollen, is positief. 
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Onder andere dankzij burgerinitiatieven treden de gemeenschapscentra al meer en meer naar 

buiten. Ze zijn niet enkel meer alleen binnen hun muren actief. Het commissielid heeft hierover niet 

veel gehoord in de uiteenzettingen. Kan hier wat over worden verteld? 

De VGC is een grote factor in het welslagen van het leven in alle gemeenschapscentra. De 

cultuurbeleidsplannen van de Brusselse gemeenten worden bovendien in samenspraak met de 

gemeenschapscentra opgesteld. Hoe kan er binnen de programmatie nog ruimte zijn voor ad-

hocprojecten? De evolutie van deze projecten is heel positief. Dit is vooral belangrijk voor 

burgerinitiatieven die worden opgestart wanneer er nood aan is. 

Volgens de spreker is duidelijk merkbaar dat er meer wordt ingezet op deeleconomie. Veel 

gemeenschapscentra werken bv. mee aan de opstart van een babytheek. Ze denkt dat Brussel deze 

manier van werken heel goed kan gebruiken. 

De gemeenschapscentra hebben een lange vakantieperiode. Het is wel positief dat er wordt 

nagedacht hoe de leegte tijdens deze vakantieperiode kan worden opgevuld. De gastsprekers lieten 

verstaan dat de vraag naar ruimte in de toekomst groter kan zijn dan het aanbod. Zullen er hier 

criteria voor worden vastgelegd zodat alle ruimten optimaal worden benut? Krijgen bepaalde 

groepen voor bepaalde ruimten voorrang of is er sprake van 100 % free space? 

Aangezien de heer Jan Busselen (PVDA) zelf zijn vraag niet kan stellen, zal mevrouw Stoops dit doen. 

De heer Jan Busselen heeft een vraag omtrent de capaciteit voor kinderactiviteiten. Is het juist dat er 

op dit moment activiteiten voor 70.000 kinderen worden georganiseerd, maar dat de capaciteit 

eerder naar de 50.000 neigt? 

Mevrouw Lotte Stoops had begrepen dat er 70.000 inschrijvingen of gegadigden zijn en dat er maar 

plaats is voor 50.000 personen en dat er naar mogelijkheden wordt gezocht om een aanbod te 

voorzien dat voldoet aan de vraag. Graag een verduidelijking hierbij. 

Mevrouw Katrijn Pauwels zegt dat dit betrekking heeft op de scholenwerking en niet op de 

individuele inschrijvingen. 



Het bewaken van het gebruik van het Nederlands in de gemeenschapscentra is volgens de heer Frank 

Van Dessel niet zo moeilijk. In Brussel is er een grote goesting naar het gebruik van het Nederlands 

door zoveel mensen. Hierdoor wordt het Nederlands vanzelf gebruikt. 

Er werd al samen met het Huis van het Nederlands een traject gevolgd om de raden van bestuur 

tools te geven om zelf na te gaan hoe het met het Nederlands is gesteld in hun 

gemeenschapscentrum. Het handelde erover om na te gaan of er wel bewust wordt omgegaan met 

de plaats van het Nederlands in het gemeenschapscentrum. De communicatiedienst van de VGC 

heeft een draaiboek voor het gebruik van het Nederlands opgesteld en dit is ook opgenomen in de 

bijlage van de convenant. 

De VGC heeft veel medewerkers, vaak gesco’s, op uitvoerend niveau die het Nederlands niet altijd 

perfect beheersen. Indien het nodig is, krijgen zij extra taallessen. 

Er is een heel pakket aan maatregelen om op een constructieve en ondersteunende manier met het 

Nederlands om te gaan en de gemeenschapscentra hierin te versterken. 
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Er wordt af en toe samengewerkt met Franstalige cultuurcentra. Deze zijn echter totaal anders 

gestructureerd. Het is te vergelijken met de manier waarop de VGC de bibliotheken ondersteunt. 

Samenwerken op strategisch niveau is niet zo evident. Op lokaal vlak wordt er soms wel 

samengewerkt. Gemeenschapscentrum De Kroon is daar een goed voorbeeld van. Ze organiseren 

jaarlijks het festival ‘Visueel Festival Visuel’. Hiervoor werken het Nederlandstalige 

gemeenschapscentrum en het Franstalige cultuurcentrum samen. 

Met betrekking tot de vragen over de Vlaamse feestdag, denkt de gastspreker dat niet alle informatie 

tot bij de heer Mathias Vanden Borre is geraakt. Hij wil zich daarvoor excuseren. Hij stuurt steeds het 

overzicht van de 11 juli-activiteiten naar de Raad. Er zijn vorig jaar inderdaad enkele centra, De 

Maalbeek en De Vaartkapoen, geweest die niets hebben georganiseerd. Hier zullen wel aanwijsbare 

redenen voor zijn geweest. Het is wel de bedoeling dat de 22 gemeenschapscentra 11 juli vieren. De 

VGC verplicht dit wel niet. Afgelopen jaar heeft niet de VGC, maar de gemeenschapscentra de 11 

juliprogrammatie van de Raad op zich genomen. De spreker heeft niet het gevoel dat de 

gemeenschapscentra 11 juli niet belangrijk vinden. 

In het kader van het Lokaal Cultuurbeleid werken de gemeenschapscentra heel nauw samen, zegt 

mevrouw Katrijn Pauwels. Dit betekent dat de gemeenschapscentra heel nauw samenwerken met de 

Dienst Cultuur en de bibliotheek van de gemeente. 11 julivieringen worden ook heel sterk 

georganiseerd in dit verband. Op de meeste plaatsen vinden 11 julivieringen plaats, maar de 

organisatie ligt niet altijd in handen van het gemeenschapscentrum. 

De band met Vlaanderen is er volgens de heer Frank Van Dessel gewoon. Er zijn een aantal 

gemeenschapscentra die samenwerken met het culturele centrum van een Vlaamse gemeente in 

hun buurt. Daarnaast heeft Zinnema, samen met 4 gemeenschapscentra, een dansproject opgestart. 

Hiervoor werd een samenwerking afgesproken met een aantal culturele centra in Vlaanderen 

(Dilbeek, Zaventem, Vilvoorde). De bedoeling is jongeren aan te sporen om samen een dansproject 

te maken. De jongeren kunnen zowel voor als achter de schermen een bijdrage leveren. Dit is een 

voorbeeld van een samenwerking over de gewestgrenzen heen. 

Er worden regelmatig studiedagen georganiseerd door de VGC en deze vinden soms plaats in 

Vlaanderen. Er wordt samengewerkt met vzw De Rand. 



Mevrouw Katrijn Pauwels vult aan dat de Entiteit Gemeenschapscentra graag samenwerkt met de 

vzw De Rand omdat de culturele centra in de Rand vergelijkbare opdrachten hebben als de VGC-

gemeenschapscentra. De spreker denkt hierbij aan het Nederlands als verbindende taal en het 

project ‘life-streaming naar woonzorgcentra toe’. De VGC biedt een programma aan om uit te 

zenden naar woonzorgcentra. Vlaamse culturele centra zijn hierin ook geïnteresseerd omdat de 

schaal in de culturele centra in de Rand vergelijkbaar is met de schaal van de VGC-

gemeenschapscentra. Op dit vlak is er een zeer actieve uitwisseling tussen Brussel en Vlaanderen. 

De heer Frank Van Dessel verduidelijkt dat het Cultuurpact een aantal modellen kent om 

politiekgezinden of filosofische en ideologische gezinden een plek te geven in het bestuur. In Brussel 

kunnen mensen zich kandidaat stellen voor de algemene vergadering. Hiervoor moet de kandidaat 

wel zijn filosofische en ideologische strekking bekendmaken. Wanneer de raad van bestuur wordt 

samengesteld uit leden van de algemene vergadering weet iedereen wat de samenstelling van de 

groep is. De VGC past hiervoor model 9c toe. 
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Voor de vzw-wetgeving en de statuten zal de VGC ondersteuning aanbieden. De VGC zal de 

gemeenschapscentra volgens mevrouw Katrijn Pauwels modelstatuten aanreiken. Er werd hiermee 

gewacht tot het traject van de convenant volledig afgewerkt is. Volgend jaar zullen deze 

modelstatuten, die conform de nieuwe wet zijn, worden overgemaakt aan de gemeenschapscentra. 

Deze nieuwe wet impliceert niet veel veranderingen, maar de vzw’s moeten wel in orde worden 

gesteld met de nieuwe wet. 

Daarnaast beaamt de heer Frank Van Dessel dat er grote verschillen zullen zijn tussen de 22 

gemeenschapscentra wat de bijlagen bij de convenant betreft. De gemeenschapscentra hebben elk 

een eigen gebouw, een eigen personeelskader, enzovoort. 

De werkingsmiddelen blijven dezelfde. Er is geen indexering, maar er werden kosten weggehaald bij 

de gemeenschapscentra waardoor de gemeenschapscentra uiteindelijk meer middelen ter 

beschikking zullen hebben. 

Wat betreft de functieprofielen is er een beweging bezig. Er is een generatie mensen vertrokken wat 

kansen biedt, maar dit gebeurt niet tegelijkertijd en ook niet op alle niveaus. Met de verhoogde 

ambities, de veranderende taken en veranderende stad is duidelijk merkbaar dat niet alle 

personeelsleden hier even goed in meekunnen. Dit is een van de grote uitdagingen waarvoor de VGC 

nu staat. 

Belangrijke aandacht gaat vooral naar de versterking van het onthaalpersoneel. Deze mensen 

hebben meestal een beperkte scholing gehad en daarom is er nu iemand binnen de Entiteit 

Gemeenschapscentra aangesteld om deze mensen te begeleiden. In het verleden werd ingezet op 

het versterken van de centrumverantwoordelijken en versterken van stafmedewerkers. 

De afgelopen jaren werd sterk ingezet op de scholenwerking in de Brusselse gemeenschapscentra. 

Dit werpt zijn vruchten af. Hoe meer aanbod de VGC realiseert, hoe groter de vraag wordt. De VGC 

wil een kwalitatieve groei bewerkstelligen, maar op kwantitatief vlak kan er niet meer aan alle vragen 

worden voldaan. Hierdoor ontstaat er een onevenwicht. Om dit probleem te vermijden zullen er een 

aantal experten worden aangesteld. Om het evenwicht te herstellen, heeft de spreker een timing van 

3 jaar voor ogen. Dit betekent niet dat alle 70.000 kinderen een plek krijgen. Het is ook de vraag of 

dit wel moet worden gerealiseerd. Er zitten geen 70.000 kinderen in het Nederlandstalig onderwijs. 



De bedoeling is wel dat elk kind minstens 1 of 2 keer wordt bereikt. Dat is de doelstelling die de VGC 

zich stelt en hiervoor moet ze zich reorganiseren. 

Net zoals mevrouw Lotte Stoops is de gastspreker nieuwsgierig naar de herdefiniëring van de 

basisfuncties. Hij weet niet hoe dit zal aflopen. De 22 vzw’s en hun medewerkers, al de raden van 

bestuur, de medewerkers van de Entiteit Gemeenschapscentra en de heer Frank Van Dessel zullen 

samen hun best doen om dit te realiseren. 

Het is correct dat de gemeenschapscentra meer en meer extra muros werken. Ze breken meer uit 

hun muren. Corona heeft hier een positieve invloed op gehad. 

Er wordt getracht het middenveld te laten groeien en van onderuit te laten groeien. 

Ondertussen zijn er in een aantal gemeenschapscentra projecten rond deeleconomie opgestart. 
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Vanuit de VGC wordt het kennisleren heel erg gestimuleerd. De bedoeling is nooit iets op te leggen. 

In die zin versterken de gemeenschapscentra elkaar en zitten ze echt in een groeidynamiek, in een 

groeicultuur en niet in een concurrentiecultuur. 

Tot slot, zegt de gastspreker dat de free space eraan begint te komen. De VGC merkt dat het tijd 

wordt om parameters te bedenken. Momenteel zijn deze nog niet vastgelegd. Dit zal ook samen met 

de gemeenschapscentra moeten worden bekeken. Er moeten parameters worden uitgedokterd om 

op een juiste manier keuzes te maken bij het verhuren van ruimten. 

Zoals gevraagd, is de modelconvenant terug te vinden in bijlage. 

De heer Mathias Vanden Borre (N-VA) zegt dat zijn vraag met betrekking tot 11 juli een politieke 

opmerking was richting het College, richting collegelid Pascal Smet. Jaarlijks staat er in de begroting 

een projectlijn ingeschreven van 20.000 euro voor de Vlaamse feestdag. Hij heeft al meermaals de 

opmerking gemaakt dat dit bedrag gerust verhoogd mag worden. 

Ten slotte, kijkt het commissielid ernaar uit om in de toekomst een aantal gemeenschapscentra 

fysiek te bezoeken. 

Bij de bespreking van de convenanten werden voorstellen geformuleerd waaruit nieuwe voorstellen 

groeiden. Een van de voorstellen was de mandaten van de bestuurders beperken in de tijd. Mevrouw 

Carla Dejonghe (Open Vld) had graag vernomen of dit in de convenant werd opgenomen. Een 

vrijwilliger is een vrijwilliger en ze zijn moeilijk te vinden. Graag wat meer info hierover. 

Dit was een volgens mevrouw Katrijn Pauwels een ballonnetje dat de VGC zelf had opgelaten. Dit 

voorstel heeft het niet gehaald en werd dus niet opgenomen in de convenant. Er werd wel een 

verstaanbare definitie van goed bestuur in opgenomen. Deze definitie zal tot actie leiden. De 

Administratie zal ook een model voor een belangenconflictregeling aanreiken. Het is belangrijk dat 

dit wordt bewaakt. Om te vermijden dat er belangenvermenging is, zal hier extra aandacht aan 

worden besteed. 

De heer Jan Busselen (PVDA) heeft nog een vraagje over de wederkerende onderbenutting. Elk jaar 

bij de begroting wordt teruggekomen op het gegeven dat niet alle middelen voor de 

personeelsuitgaven worden gebruikt. Dit is deels te verklaren door het feit dat mensen soms 

wegvallen, ziek vallen, etc. Toch hoort het raadslid vanuit de Administratie en de 

gemeenschapscentra dat er soms voorzien kan worden dat iemand weggaat door bv. pensionering of 



zwangerschap. Dit is op voorhand geweten. Gaat de convenant in op betere manieren van planning 

van vacatures in dergelijke situaties? 

Als er aanvragen zijn voor 70.000 scholieren om hen activiteiten te laten volgen, toont dit wel aan 

dat er een vraag is. Het zou al positief zijn dat scholieren toch minstens 1 keer naar een 

gemeenschapscentrum kunnen gaan. Maar cultuur, kunst, sport…. kunnen nooit overschat worden. 

De grote vraag is een sterk signaal dat cultuur nood heeft aan meer middelen zodat scholieren aan 

activiteiten in gemeenschapscentra kunnen deelnemen. 

In de convenanten staat niets over het personeelsbeleid. Er is volgens de heer Frank Van Dessel 

inderdaad een periode geweest dat het personeelsbeleid moeilijk verliep. Hij vindt dat de 

vervangingen nu beter verlopen. De VGC-personeelsdienst is creatiever, de wijze van 
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aanwerving is beter, er wordt korter op de bal gespeeld, er kan vrijer met de profielen worden 

omgegaan. De spreker ziet toch een verbetering, maar het is nog niet perfect. 

Het aanbod voor jongeren is nog nooit zo groot geweest als nu. Op 6-7 jaar tijd is er een 

verdubbeling van het aanbod. Hoe meer aanbod er wordt gecreëerd, hoe meer vraag er komt. Hij 

begrijpt dat er aan de vraag moet worden voldaan, maar het is een kwestie van middelen, mensen en 

organisatie. Alles moet haalbaar blijven voor het huidige personeel. Met meer middelen alleen zal dit 

probleem niet worden opgelost. De spreker vraagt tijd om de nodige reorganisatie door te voeren, 

sterker te worden en stelt voor om hem binnen 3 jaar nog eens uit te nodigen om te zien hoe alles 

geëvolueerd is. 

3. Regeling van de werkzaamheden 

Met het oog op de werkzaamheden voor het zittingsjaar 2021-2022 werd door de commissieleden 

beslist om een hoorzitting over de convenanten met de jeugdorganisaties te organiseren. 

Zodra het mogelijk is, zal er een studiebezoek aan gemeenschapscentrum De Kriekelaar worden 

vastgelegd. 

Daarnaast zal er verder nagegaan worden hoe een bezoek aan Keulen kan worden georganiseerd 

naar aanleiding van het City Leaks Urban Art Festival. 

Verder zijn de commissieleden het erover eens om een bezoek aan Berlijn te organiseren. Een van de 

aandachtspunten tijdens deze reis is het project ‘Actors of Urban Change’. 

De commissiesecretaris zal het nodige onderzoek verrichten voor de buitenlandse studiereizen. 

Natuurlijk kan er pas iets concreets worden beslist na de coronacrisis. 

De verslaggever, 

De verslaggever, De voorzitter,De voorzitter, 

Carla DEJONGHE 

Carla DEJONGHE Lotte STOOPSLotte STOOPS 

____________ 

Naar nieuwe 

Naar nieuwe convenanten tussen de convenanten tussen de VGC en de vzw’s GCVGC en de vzw’s GC 



VGC 

VGC 

• 

•Inrichtende overheid van de vzw’s GCInrichtende overheid van de vzw’s GC 

• 

•Stelt een gebouw, personeel en Stelt een gebouw, personeel en werkingsmiddelen ter 

beschikkingwerkingsmiddelen ter beschikking 

• 

•Ondersteunende dienst (staf van de Ondersteunende dienst (staf van de Entiteit GC)Entiteit GC) 

• 

•Ondersteuning door andere diensten Ondersteuning door andere diensten en directies: o.a. 

Gebouwen en en directies: o.a. Gebouwen en Patrimonium, Personeel en HRM, Patrimonium, 

Personeel en HRM, Financiën, Begroting en AankoopFinanciën, Begroting en Aankoop 

VGC 

VGC 

• 

•Ondersteunende dienst zorgt voor Ondersteunende dienst zorgt voor ondersteuning, ontwikkeling 

ondersteuning, ontwikkeling (innovatie) en zichtbaarheid van de (innovatie) en zichtbaarheid van de 

GC: inhoudelijk, zakelijk en GC: inhoudelijk, zakelijk en communicatiecommunicatie 

• 

•Daarnaast ‘toezicht’ op de vzw’s (via Daarnaast ‘toezicht’ op de vzw’s (via 

waarnemers)waarnemers) 

Vzw’s GC 

Vzw’s GC 

• 

•Doelstellingen en opdrachten Doelstellingen en opdrachten (verordening en 

convenant):(verordening en convenant): 

• 

•SociaalSociaal--culturele organisatieculturele organisatie 

• 

•Gemeenschapsvorming (ontmoeting)Gemeenschapsvorming (ontmoeting) 

• 

•CultuurCultuur 

• 



•EducatieEducatie 

• 

•‘Communicatie’, onthaal en dienstverlening‘Communicatie’, onthaal en dienstverlening 

Vzw’s GC 

Vzw’s GC 

• 

•Onderdeel van N22Onderdeel van N22 

• 

•LokaalLokaal 

• 

•Open en laagdrempeligOpen en laagdrempelig 

• 

•Representatie Brusselse diversiteitRepresentatie Brusselse diversiteit 

• 

•Rol vrijwilligersRol vrijwilligers 

Facts 

Facts& & figuresfigures 

Niet enkel 22 infrastructuren 

Niet enkel 22 infrastructuren 

 

Vaste jaarlijkse VGC 

Vaste jaarlijkse VGC--subsidiessubsidies 

De Rinck 

De Rinck 

€ 41.226,11 

€ 41.226,11 

De Markten 

De Markten 

€ 42.805,00 

€ 42.805,00 

Elzenhof 



Elzenhof 

€ 33.337,00 

€ 33.337,00 

De Maalbeek 

De Maalbeek 

€ 34.359,93 

€ 34.359,93 

Everna 

Everna 

€ 29.365,71 

€ 29.365,71 

De Zeyp 

De Zeyp 

€ 36.836,00 

€ 36.836,00 

De Linde 

De Linde 

€ 22.386,71 

€ 22.386,71 

Nohva 

Nohva 

€ 28.659,62 

€ 28.659,62 

Essegem 

Essegem 

€ 35.423,97 

€ 35.423,97 

De Platoo 

De Platoo 

€ 22.386,71 

€ 22.386,71 



Nekkersdal 

Nekkersdal 

€ 37.565,76 

€ 37.565,76 

Den Dam 

Den Dam 

€ 29.063,38 

€ 29.063,38 

De Kriekelaar 

De Kriekelaar 

€ 38.619,19 

€ 38.619,19 

De Kroon 

De Kroon 

€ 33.986,00 

€ 33.986,00 

Pianofabriek 

Pianofabriek 

€ 41.871,00 

€ 41.871,00 

De Vaartkapoen 

De Vaartkapoen 

€ 49.455,00 

€ 49.455,00 

Ten 

Ten NoeyNoey 

€ 29.365,71 

€ 29.365,71 

Op 

Op--WeuleWeule 

€ 29.365,71 



€ 29.365,71 

Kontakt 

Kontakt 

€ 32.470,44 

€ 32.470,44 

Het Huys 

Het Huys 

€ 34.746,00 

€ 34.746,00 

Ten Weyngaert 

Ten Weyngaert 

€ 36.247,02 

€ 36.247,02 

Wabo 

Wabo 

€ 26.570,03 

€ 26.570,03 

Daarnaast kunnen de GC VGC 

Daarnaast kunnen de GC VGC--subsidies aanvragen voor projecten, subsidies aanvragen voor 

projecten, alsook voor vakantiealsook voor vakantie--initiatieven, lokale jeugdwerkinitiatieven, 

initiatieven, lokale jeugdwerkinitiatieven, duurzaam sportaanbod, sportief vakantieaanbod en 

educatief aanbod duurzaam sportaanbod, sportief vakantieaanbod en educatief aanbod voor 

scholen. voor scholen. 

Educatie (leren) in de GC 

Educatie (leren) in de GC 

• 

•ScholenwerkingScholenwerking 

• 

•NederlandsNederlands 

• 

•Levenslang en Levenslang en levensbreedlevensbreed 

Scholenwerking 



Scholenwerking 

Nederlands 

Nederlands 

• 

•Verbindende taalVerbindende taal 

• 

•Voor Nederlandstaligen en Voor Nederlandstaligen en ‘‘NederlandslustigenNederlandslustigen’’ 

• 

•Nederlands leren en oefenenNederlands leren en oefenen 

Levenslang & 

Levenslang & levensbreedlevensbreed 

Cultuur in de GC 

Cultuur in de GC 

 

Cultuur in de GC 

Cultuur in de GC 

‘Communicatie’, onthaal en 

‘Communicatie’, onthaal en dienstverleningdienstverlening 

• 

•Zaalgebruik Zaalgebruik (verhuur), (verhuur), partnergebruikers en diensten in huis: 

partnergebruikers en diensten in huis: verenigingen, verenigingen, CVO’sCVO’s, DKO, sportclubs, , 

DKO, sportclubs, LDC, burgerinitiatieven, kunstenaars, LDC, burgerinitiatieven, kunstenaars, 

consultatiebureausconsultatiebureausKind en Gezin, bib, Kind en Gezin, bib, horeca … (52% van alle 

activiteiten)horeca … (52% van alle activiteiten) 

• 

•Multifunctioneel gebruik < Multifunctioneel gebruik < 

investeringeninvesteringen::NekkersdalNekkersdal, De , De Maalbeek,…Maalbeek,… 

Ruimte maken voor de 

Ruimte maken voor de ‘gemeenschap’‘gemeenschap’ 

Gemeenschapsvorming & 

Gemeenschapsvorming & coronacorona 

Klikken om tekst toe te voegen 

Klikken om tekst toe te voegen 



Gemeenschapsvorming & 

Gemeenschapsvorming & coronacorona 

• 

•Anderen over ons: Anderen over ons: ‘Gemeenschapscentra meer dan ooit ‘Gemeenschapscentra 

meer dan ooit relevant voor Brusselaars’relevant voor Brusselaars’ 

• 

•Acties tegen eenzaamheid krijgen Acties tegen eenzaamheid krijgen navolgingnavolging 

Nieuwe convenanten 

Nieuwe convenanten 20222022--20262026 

• 

•Participatief traject in 2020Participatief traject in 2020--2021 om 2021 om tot gedragen 

(model)convenant te tot gedragen (model)convenant te komenkomen 

• 

•Brede participatieBrede participatie 

• 

•Workshop Goed bestuurWorkshop Goed bestuur 

• 

•Inspiratie vanuit de studie Inspiratie vanuit de studie multifunctioneel 

ruimtegebruikmultifunctioneel ruimtegebruik 

Nieuwe convenanten 

Nieuwe convenanten 20222022--20262026 

• 

•Infosessies Infosessies ––voorstellen ter discussievoorstellen ter discussie 

• 

•BevragingsfaseBevragingsfase 

• 

•Collectieve sessies Collectieve sessies ––nieuwe nieuwe voorstellen ter besprekingvoorstellen ter 

bespreking 

Nieuwe convenanten 

Nieuwe convenanten 20222022--20262026 

• 

•Individuele convenantgesprekken in Individuele convenantgesprekken in de periode oktoberde 

periode oktober--novembernovember 



• 

•Ondertekening op 7/12Ondertekening op 7/12 

Nieuwe convenanten 

Nieuwe convenanten 20222022--20262026 

 

➢Brede en grondige participatieBrede en grondige participatie 

 

➢Kwalitatieve input en feedbackKwalitatieve input en feedback 

 

➢Optimalisering aflopende convenantOptimalisering aflopende convenant 

 

➢Goed bestuur en specifieke Goed bestuur en specifieke opdrachtenopdrachten 

Nieuwe convenanten 

Nieuwe convenanten 20222022--20262026 

 

➢Medewerking aan het SMJP 2021Medewerking aan het SMJP 2021--20252025 

 

➢Verdeling mensen & middelen: Verdeling mensen & middelen: maximaal scenario = status quo 

maximaal scenario = status quo (daarom geen voorstel tot wijziging)(daarom geen voorstel tot 

wijziging) 

Vragen/opmerkingen 

Vragen/opmerkingen welkom!welkom! 

• 

•Link naar convenantLink naar convenant 

• 

•Link naar website N22 Link naar website N22 ––Brusselse Brusselse 

gemeenschapscentragemeenschapscentra 


