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Vraag om uitleg van de heer Gilles Verstraeten aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : De promotie van de Vlaamse Sociale Bescherming 

 
Geacht collegelid, 

Uit cijfers die N-VA opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Beke blijkt dat het aantal Brusselaars, 

aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB), stagneert. Eind 2019 ging het om 43.293 

Brusselaars. In 2018 waren dat er 43.283, in 2017 43.228. In het complexe Brusselse zorglandschap, 

dat we helaas te danken hebben aan de zesde staatshervorming, is het belangrijk dat zo veel mogelijk 

Brusselaars hun weg vinden naar de VSB. De bekendheid van de VSB vormt echter een pijnpunt in 

Brussel.  

De huidige promotiecampagne ‘Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel’ kadert louter in de 

terugkerende en algemene basiscommunicatie over de VSB. De online communicatie op sociale media 

is ook niet op maat van de Brusselaars. Deze algemene informatieverspreiding is niet genoeg, vooral 

omdat in tegenstelling tot in Vlaanderen de aansluiting bij de VSB in Brussel niet verplicht is. 

De VSB moet in de markt gezet worden als een onderdeel van een ruimer, aantrekkelijk en 

goedwerkend Vlaams gemeenschapsaanbod in Brussel. Wij pleiten daarom voor een proactieve 

informatieverspreiding en promotiecampagne, specifiek voor en op maat van de Brusselaars. De VGC 

kan hierin uiteraard een belangrijke rol spelen. Door samen te zitten met minister Beke en de Brusselse 

actoren in het veld kan het College bekijken welke initiatieven kunnen genomen worden om de VSB 

een betere naamsbekendheid te geven onder de Brusselaars.  

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld: 
 

- Op welke manier wilt het College de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel promoten? 

- Zal het college hiervoor samenzitten met Vlaams minister Beke en Brusselse actoren in het 

veld? Zo ja, voor wanneer is dit overleg gepland? 

Hartelijk dank voor uw antwoorden! 

 

Met de meeste hoogachting,  

Gilles Verstraeten 
Raadslid VGC 
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