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Onderwerp : De aanwervingen voor de gemeenschapscentra 
__________________________________________________________________________________ 

 

Sinds jaar en dag staan in de Brusselse gemeenschapscentra niet alleen vrijwilligers klaar om 

de handen uit de mouwen steken, maar zijn er ook professionele teams die deze centra draaiende 

houden. Het professionele kader hiervoor is, weliswaar verspreid over de 22 centra, niet klein, 

maar deze werknemers voeren dan ook een heel takenpakket uit. Ze realiseren mee de 

implementatie van het lokaal cultuurbeleidsplan, ze organiseren activiteiten, zorgen voor zalen 

die door de gemeenschap kunnen gebruikt worden, voeren promotie voor het lokale 

verenigingsleven, enzovoorts. Kortom, het personeel van de gemeenschapscentra is een zeer 

belangrijke schakel om op lokaal vlak de gemeenschapsvorming te organiseren. 

  

Het hoeft dat ook geen extra uitleg dat hiervoor de juiste mensen moeten worden geselecteerd. 

In elk gemeenschapscentrum zijn er verschillende functies die moeten ingevuld worden: 

centrumverantwoordelijken, sociaal-culturele-, communicatie- en administratieve 

medewerkers en medewerkers die instaan voor technische hulp en het poetsen. Aangezien elk 

van hen specifieke verantwoordelijkheden en taken heeft, komt het erop aan om, wanneer een 

functie vacant is, de juiste persoon aan te werven voor de juiste functie. En daar lijkt het 

schoentje enigszins te knellen bij de gemeenschapscentra. 

  

Wanneer bijvoorbeeld een centrumverantwoordelijke moet worden aangeworven, moet die 

eerst geslaagd zijn voor het algemene examen op niveau A. Deze examens worden slechts 

sporadisch georganiseerd door de VGC, waardoor de tijdsspanne tussen het moment waarop 

iemand zich inschrijft voor het algemene examen niveau A en de effectieve aanwerving wel erg 

lang kan aanslepen. Om een concreet voorbeeld te geven: in 2019 kon men zich tot 24 maart 

inschrijven voor het algemene examen op A-niveau. Op 1 januari 2020 kwamen er 

verschillende posities voor centrumverantwoordelijke vrij. Wanneer men voor zo’n positie wou 

solliciteren, moest men zich dus al voor eind maart – 9 maanden eerder – hebben ingeschreven 

voor het examen om in de pool van mogelijke kandidaten te komen. 

  

Daarbij kan men zich ook de vraag stellen of men op dat moment nog de juiste persoon kan 

vinden, na zoveel tijd. Men kan er immers vanuit gaan dat de beste kandidaten na zoveel tijd 

wel elders al een job zullen gevonden hebben. Wanneer een post voor 

centrumverantwoordelijke vacant wordt verklaard, blijkt het aantal kandidaten dan ook zeer 

laag te liggen. Men moet als gemeenschapscentrum dan ook vooral rekenen op geluk om nog 

een goede kandidaat te vinden die bij het centrum past, terwijl de structuur dit eigenlijk zou 

moeten garanderen. 

  

Niet alleen op het vlak van centrumverantwoordelijken doen zich zulke problemen voor. Ook 

voor andere functies loopt het vaak stroef. Momenteel loopt bijvoorbeeld in een 

gemeenschapscentrum een procedure voor de aanwerving van een halftijdse 

communicatiemedewerker. Dit is de derde procedure voor deze functie in 1 jaar tijd. De eerste 

procedure kwam ongeveer gelijktijdig met de algemene examens op niveau B, waardoor er 

iemand tijdelijk werd aangeworven. 4 Maanden later wou men deze functie permanent invullen 

met iemand uit de reservelijst op niveau B, maar daar was niemand geïnteresseerd om de functie 



in te vullen, waardoor het tijdelijke contract werd verlengd. En nu wordt er een functiespecifiek 

examen georganiseerd om nogmaals te proberen deze functie permanent in te vullen. Drie keer 

worden tijd en middelen ingezet voor de aanwerving van een halftijdse medewerker. De 

tijdelijke medewerker en de vrijwilligers en bestuurders van het gemeenschapscentrum werden 

in de tussentijd ook vaak in onzekerheid gelaten over de volgende stappen. 

 

Tenslotte is er ook nog de kwestie van de conciërges. Al gedurende lange tijd zijn verschillende 

van deze posities niet ingevuld. Daardoor kwamen heel wat gemeenschapscentra in de 

problemen, onder andere op het vlak van het open houden van de centra, sociale controle, 

logistieke en praktische hulp bij activiteiten, … Enkele maanden geleden werd er eindelijk met 

een procedure gestart om conciërges aan te werven, maar op dit moment lijkt deze nog niet 

afgerond te zijn. 

 

Vandaar dus volgende vragen:  

  

1. Om welke redenen kiest de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor algemene examens 

per niveau voor aanwervingen in het kader van de gemeenschapscentra? 

2. Is er reeds nagedacht over kortere en meer functiespecifieke aanwervingsprocedures 

binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie? Zo ja, welke stappen worden ondernomen om, 

wanneer een functie in een gemeenschapscentrum vacant wordt, nog sneller iemand permanent 

te kunnen aanwerven met de juiste talenten en vaardigheden? 

3. Heeft de procedure rond de aanwerving van conciërges vertraging opgelopen door de 

Coronaproblematiek? Welke stappen worden ondernomen om te verzekeren dat er spoedig een 

conciërge zal komen in al de gemeenschapscentra waar de betrekking momenteel vacant is?” 
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