
STUK 4 (2021-2022) – Nr.1 

 

 

 

 

 

 

 

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE 

 

DE RAAD 
 

 

 

 

ZITTING 2021-2022 22 NOVEMBER 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSVERKLARING 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

1704 



1

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20212022-0158
22-11-2021

COLLEGEBESLUIT
Collegebesluit houdende de goedkeuring van de beleidsverklaring 2021-2022 

Het College,

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 
februari 1994;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 5 mei 1993 betreffende de internationale betrekkingen van de 
gemeenschappen en de gewesten;

Gelet op de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur;

Gelet op de bijzondere wet van 13 juli 2001 houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de 
gewesten en de gemeenschappen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming;

Na beraadslaging,

Besluit

Enig artikel 

De beleidsverklaring 2021-2022, als bijlage gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

De collegeleden,

#collegelid01_90_140# #collegelid02_90_140# #collegelid03_90_140#
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Vlaamse Gemeenschapscommissie
Collegebesluit nr. 20212022-0158
22-11-2021

BIJLAGE

Bijlage nr. 1

Beleidsverklaring 2021-2022

      0.    Inleiding 

Brussel staat centraal bij alles wat de Vlaamse Gemeenschapscommissie 
doet. De VGC is er voor mensen die in Brussel leven, wonen, leren, 
spelen, werken of zich ontspannen. Ook mensen die Brussel bezoeken of 
mensen die zich op een of andere manier bijzonder verbonden voelen met 
Brussel. Het gaat om Nederlandstalige Brusselaars en iedereen die 
zich aangesproken voelt tot het Nederlandstalige netwerk van diensten 
en voorzieningen. Een bonte, voortdurend wisselende, door en door 
Brusselse groep. 

Dat zijn veel mensen. En de VGC doét ook veel, is overal in Brussel 
aanwezig, op allerlei momenten in Brusselse levens, van de eerste tot 
de laatste dag. 

Om onze middelen zo goed mogelijk in te zetten, in de lijn van onze 
gedeelde kijk op de stad, hebben we vorig jaar een strategisch 
meerjarenplan opgesteld en aan jullie voorgesteld. De grote 
beleidskeuzes uit het bestuursakkoord ‘Brussel is wat we delen’ staan 
daarin vertaald naar een reeks doelstellingen en acties voor de 
komende jaren. Die planning op de langere termijn gebeurde voor het 
eerst. En het was meteen een bijzonder vruchtbare samenwerking tussen 
burgers, organisaties uit het N-netwerk, de eigen administratie en 
collegeleden. We merken nog elke dag dat Stadspiratie, de adviesraden 
en de Ronde van Brussel tot een robuust meerjarenplan hebben geleid. 

Voor 2022 koppelen we het meerjarenplan aan de nodige budgetten. 
Daarmee is de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in de 
VGC-werking een feit.  

Met deze beleidsverklaring willen we onze acties voor het komende 
werkjaar van naderbij bekijken en met jullie bespreken. Op 
hoofdlijnen, zonder exhaustief te zijn, maar met concrete acties, 
nieuw beleid en duidelijke accenten in wat we blijven doen. Voor een 
overzicht van alle actieplannen en acties verwijs ik graag door naar 
het meerjarenplan zelf, dat binnenkort in de Raad besproken wordt. 

De beleidsverklaring is opgebouwd volgens de 7 grote 
beleidsdoelstellingen van het strategisch meerjarenplan. Per 
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beleidsdoelstelling lichten we er enkele belangrijke doelstellingen 
en acties uit.
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1. Beleidsdoelstelling 1: Brusselaars kunnen hun talenten maximaal 
ontwikkelen 

Elk nieuw schooljaar kenmerkt zich door nieuwe verwachtingen, 
ambities en uitdagingen. Uitdagingen die een doortastende en 
resultaatgerichte aanpak vragen en die de mogelijkheden van het 
flankerend onderwijsbeleid van de VGC vaak overstijgen.  

Meer leerkrachten nodig

Het tekort aan leerkrachten laat zich vandaag, meer dan ooit, stevig 
voelen in de klassen. Het aantrekken en behouden van goede en 
gemotiveerde leerkrachten wordt dan ook een prioritaire opdracht. De 
VGC maakt een realistisch en haalbaar plan van aanpak, met acties op 
korte en middellange termijn. We doen dit in overleg met de Vlaamse 
Gemeenschap, de onderwijskoepels en de hogeronderwijsinstellingen.  

Tijdens de Ronde van Brussel kaartten schoolteams het gebrek aan 
maatschappelijke waardering van het lerarenberoep aan. De VGC 
beantwoordde deze oproep met een campagne #leerkrachtBXL, die ook de 
komende jaren wordt verdergezet. Naast de positieve waardering van 
het beroep, zetten we in de volgende fase maximaal in op het 
realiseren van een diverse instroom in de lerarenopleidingen en het 
werven van nieuwe leerkrachten voor het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel. 

We intensifiëren de lopende projecten, met focus op de leerlingen van 
het secundair onderwijs, studenten in de lerarenopleidingen van het 
hoger onderwijs, op zij-instromers voor het secundair onderwijs en 
het basisonderwijs. Via een versterkte aanvangsbegeleiding houden we 
de nieuw gestarte leerkrachten in het onderwijs in Brussel. We 
stimuleren de hogeronderwijsinstellingen om hun aanbod ruim te 
flexibiliseren, zodat mensen die interesse hebben om in te stromen in 
het beroep daartoe alle kansen krijgen. We onderzoeken de 
mogelijkheden om vraag en aanbod beter te matchen. 

Om de ergste noden te lenigen, biedt het OCB crisishulp aan 
scholen. Als een school dreigt te sluiten omwille van het 
leerkrachtentekort, kan de reguliere werking van OCB op de school 
tijdelijk stoppen en kan de school op een andere manier geholpen 
worden. Zo kan de onderwijsondersteuner tijdelijk een klas overnemen, 
co-teachen, helpen bij het afstandsleren, de opvang verzorgen bij 
zelfstandig werk of lesmaterialen aanmaken. Tegelijkertijd start de 
onderwijsondersteuner ook een proces op met de school om na te denken 
over alternatieve strategieën om het tekort op te vangen. 
 
Focus op urban education 

Via de ondersteuning van Urban Education blijven we met het OCB 
inzetten op Brusselse onderwijskansen en onderwijsuitdagingen. In het 
ondersteuningsaanbod van OCB krijgen digitaal- en afstandsleren, 
taalonderwijs, meertaligheid en taalscreening, talentontwikkeling en 
veerkracht een belangrijke plaats.    
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We starten een opleidingstraject op voor stadsleerkrachten en 
stadsdirecteurs. In deze trajecten worden leerkrachten en directies 
verder gevormd rond Brusselse onderwijsthema’s zoals ‘werken met 
superdiverse leerlingengroepen’ of ‘ontwikkelen van een meertalig 
taalbeleid’. En om de expertise van Brusselse scholen zichtbaar te 
maken en te delen organiseren we het “OCB onderwijsfestival” met 
inhoudelijke workshops over meertaligheid en diversiteit, goede 
praktijken uit Brusselse scholen en verschillende 
uitwisselingsmogelijkheden. 

We hebben ook aandacht voor de scharniermomenten in de 
onderwijsloopbaan. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun 
leerloopbaan beter in handen kunnen nemen en ontwikkelen daartoe een 
nieuwe werking rond talentontwikkeling en studiekeuze met een betere 
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Op die manier worden 
leerlingen beter begeleid naar weloverwogen leerloopbaankeuzes, 
leerkrachten krijgen ondersteuning en materialen om leerlingen beter 
te omkaderen en ouders krijgen inzicht in de talenten van hun 
kinderen, in het studieaanbod en in de Brusselse arbeidsmarkt.

Investeren in infrastructuur en uitrusting 

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin 
oktober telden de Nederlandstalige scholen meer dan 50.000 
leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % ten opzichte van vorig 
schooljaar. Het is onze opdracht om te blijven investeren in voldoende 
extra zitjes op de schoolbanken, daar waar de noden het hoogst zijn, 
zodat elk kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het 
onderwijs. We maken daartoe goede afspraken met de inrichtende 
machten, de Vlaamse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. We zien erop toe dat de projecten zo snel en efficiënt 
mogelijk worden gerealiseerd. 

In 2022 starten 21 schoolvestigingen met bouwen of met een nieuwe 
fase van een lopend infrastructuurdossier. Bij 13 daarvan neemt de 
VGC de volledige financiering, of een deel ervan, voor haar rekening. 
In totaal worden 1.281 plaatsen in het basisonderwijs en 1.310 
plaatsen in het secundair onderwijs gecreëerd. 

Opvallende projecten zijn de nieuwe basisscholen voor Poelbos en De 
Kleine Geuzen in Jette, Steinerschool in Anderlecht, Zavelberg in 
Sint-Agatha-Berchem, De Stadsmus in Oudergem en Sint-Martinus 
en Imelda in Molenbeek.  

In 2022 verwachten we ook de bouwvergunningen van twee grote nieuwe 
campussen. Het gaat om campus ‘Walcourt-Deleers’ in Anderlecht en om 
de nieuwe campus ‘Vekemans-Leo XIII’ in Neder-Over-Heembeek. 

Naast haar voluntaristisch investeringsbeleid om bijkomende plaatsen 
te creëren in het Nederlandstalig basis- en secundair onderwijs, zet 
de VGC haar expertise en investeringsmiddelen in om academies voor 
Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten, het deeltijds 
kunstonderwijs in Brussel, te helpen om hun infrastructuurdromen waar 
te maken. De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt het infrastructuurplan 
vanuit haar Brusselbeleid. Er komen investeringen in de academies van 
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Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters Woluwe, Etterbeek, Jette en 
Schaarbeek. 

Ook inrichting en uitrusting van de leef-, leer- en werkomgeving van 
leerlingen en leerkrachten staan in nauwe relatie met de 
onderwijskwaliteit en het welbevinden. Nieuwe maatschappelijke en 
pedagogische uitdagingen vragen om aangepaste didactische materialen, 
moderne technologieën en lesruimten met het nodige comfort.  

De volledige school, van klas tot speelplaats, wordt een 
aantrekkelijke, duurzame en gezonde plek om te leren en te werken. De 
energiebesparende maatregelen worden uitgebreid; er wordt ingezet op 
IT- innovatie; moderne apparatuur en didactische materialen moeten 
leerlingen maximaal voorbereiden op de toekomst en projecten als 
Buitenspel worden succesvol afgerond. Nieuwe projecten worden in de 
steigers gezet. 

De brug tussen onderwijs en welzijn 

Brussel huisvest een grote groep kinderen en jongeren die moet 
opgroeien in een kansarme of kwetsbare context. We vinden het 
belangrijk dat alle leerlingen maximale en optimale onderwijskansen 
krijgen op school om elk talent te ontwikkelen. 
Voor een groeiend aantal leerlingen in een verontrustende onderwijs- 
en opvoedingssituatie, is naast de bestaande initiatieven, extra 
ondersteuning en begeleiding nodig. Voor jongeren van middelbare 
schoolleeftijd, met gedragsmoeilijkheden op school, voor wie het 
schools traject dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is, kiest 
de VGC ervoor om een geïntegreerde werking uit te bouwen tussen 
Onderwijs en Welzijn en een gerichte aanpak op te zetten voor de 
begeleiding/ondersteuning van deze jongeren op de campus zelf (time-
in). 

De ambitie is leerlingen opnieuw toe te leiden 
naar het onderwijsgebeuren door het verhogen van hun sociaal-emotioneel 
welbevinden én door de school te ondersteunen bij het uitdragen 
van een zorgbeleid op maat. De begeleiding/ondersteuning/professionele 
hulpverlening moet het positief gedrag op school versterken, een 
positief schoolklimaat bevorderen en uitsluiting en uitval 
verminderen.   

De VGC heeft ook specifieke aandacht voor leerlingen uit kansarme 
milieus. Het is bewezen dat armoede de ontwikkeling en de schoolse 
resultaten kan beïnvloeden. Het bewust inzetten op 
kleuterparticipatie, op betaalbaar en toegankelijk onderwijs, maakt 
voor kwetsbare kinderen een verschil en creëert meer gelijke 
onderwijskansen. 

We verlagen de financiële drempels door tussenkomst in de 
schoolkosten. Deze subsidielijn wordt geëvalueerd en, indien nodig, 
bijgestuurd. 

In een poging de covid19-pandemie een halt toe te roepen, zet de VGC 
samen met BruZEL een versterkte communicatie, sensibilisering én 
vaccinatie op. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden 
en wensen van de scholen: vaccineren op school of in een 
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vaccinatiecentrum. Intussen werden meer dan 800 leerlingen 
gevaccineerd en zetten we onze inspanningen onverminderd verder.  

Levenslang en breed 

Met ‘Brussel aan de slag!’, worden de Brusselse partners binnen de 
sectoren opleiding, werkervaring en duaal leren gestimuleerd om mee 
na te denken over maatschappelijke uitdagingen zoals instroom, 
doorstroom, begeleiding naar werk, taal en meertaligheid. In een 
aantal gespreksessies met experts uit het veld, wordt gezocht naar 
oplossingen en mogelijkheden om elke Brusselaar maximale kansen op 
een duurzame tewerkstelling te bieden. 

De aanbevelingen die uit dit participatietraject voortkomen, moeten 
bijdragen tot nieuwe inzichten, eventuele bijsturing van lopende 
projecten en tot verder overleg met de Vlaamse Gemeenschap en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. We zetten alvast onze schouders onder 
de Vlaamse oproep met betrekking tot ‘Digibanken’ en willen op die 
manier digitale uitsluiting bij kwetsbare groepen verkleinen. We praten 
ook mee over de REACT-EU-middelen, die via de VDAB in Brussel worden 
ingezet. 

Opgroeien in Brussel 

Voor kinderen op school aankomen, leggen ze al een heel parcours af. 
Ook daarin investeren we met overtuiging. Opgroeien in Brussel neemt 
een aantal nieuwe initiatieven om de start van nieuwe medewerkers in 
de kinderopvang vlotter te laten lopen. ‘Mijn Groeiboek’ is 
een instrument om kinderbegeleiders in het eerste jaar in de 
kinderopvang in Brussel te ondersteunen. Werkgeluk en een goede 
samenwerking binnen de teams in de kinderopvang zorgen voor 
kwaliteitsvolle opvang en geven kinderen 
ontwikkelingskansen. ‘Vuurwerk(t)’ is een pedagogisch instrument om op 
een leuke, laagdrempelige manier aan de slag te gaan binnen het team.  

Werken voor ketjes en werken in de zorg 

Het aantrekken en behouden van kinderbegeleiders vormt 
een enorme uitdaging in de Brusselse kinderopvang. De 
VGC onderneemt al een aantal gerichte acties onder de noemer ‘Werken 
voor Ketjes’. We zijn dit platform op dit moment aan het evalueren en 
we willen samen met de sector ons ondersteuningsaanbod verbeteren. We 
gaan hiervoor in gesprek met de werkgevers. Ook onze 
samenwerking met Actiris, VDAB, en het agentschap Opgroeien zijn van 
belang. Het Huis voor Gezondheid en het Huis voor het Nederlands 
worden hierbij verder betrokken. 

Ook in de welzijns- en gezondheidssector is een grote nood aan het 
aantrekken en behouden van personeel. De VGC zal in 2022 versterkt 
inzetten op de promotie van welzijns- en zorgberoepen voor goed 
gekwalificeerde en gemotiveerde beroepskrachten. We trekken daarom 
bijkomende middelen uit zodat het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg 
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in samenwerking met het welzijnsveld nieuwe acties op poten kan 
zetten om werken in Brussel aantrekkelijker te maken voor 
welzijnswerkers. De jarenlange expertise van het Huis voor 
Gezondheid wordt hier ook ingeschakeld. 

 
2. Beleidsdoelstelling 2: Brussel is een kind- en 
jeugdvriendelijke stad  

Investeren in kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang 

Het tekort aan betaalbare kinderopvang in Brussel blijft een pijnpunt 
dat de VGC binnen haar mogelijkheden bestrijdt. Dit voorjaar nog 
deden we samen met de Vlaamse overheid een oproep voor 250 
plaatsen capaciteitsuitbreiding in de periode 2021-2024. Daarmee 
realiseren we uiteindelijk 148 plaatsen nieuwe capaciteit in Elsene, 
Sint-Gillis, Vorst en Sint-Joost-ten-Node, en 100 plaatsen via 
omschakeling van de financiering in Anderlecht, Etterbeek, Sint-
Gillis, Schaarbeek en Sint-Jans-Molenbeek. We voorzien 
een nieuwe uitbreidingsronde van 220 kindplaatsen met inkomenstarief, 
waarbij we prioriteit geven aan kinderdagverblijven die door de VGC 
gebouwd zijn. Daarnaast breiden we uit met 10 bijkomende plaatsen voor 
dringende opvang. Zo kunnen we met eigen middelen van de VGC het 
aantal bijkomende plaatsen in Brussel, deze legislatuur bijna 
verdubbelen. In 2022 
zullen volledig nieuwe kinderopvanglocaties opstarten in Elsene 
(Mandala en Ernestine), Vorst (Babelu) en Schaarbeek (De Boomhut). De 
campus Toverbos met kinderdagverblijf De Boomhut is bovendien een 
toonbeeld van de educare-principes en een warme overgang tussen 
thuis, kinderopvang en de kleuterklas.

Verder maken we werk van een laagdrempelige aanmeldingsprocedure en 
een nieuwe website Loket Kinderopvang Brussel om de toegankelijkheid 
van kinderopvang nog meer te verhogen. 
De VGC werkt aan de verdere uitbouw van het Huis van het Kind 
Brussel, onder meer door fysieke locaties uit te bouwen en 
specifieke aanbodsvormen te stimuleren. Hiermee garanderen we een 
nabij, buurtgericht aanbod. Het Huis van het Kind Anderlecht en het 
Huis van het Kind Sint-Joost-ten-Node openen de deuren. Het Huis van 
het Kind Noord-West op de VUB-campus in Jette is in volle opbouw. 
Er komen nieuwe initiatieven wat betreft de buitenschoolse 
kinderopvang in Brussel. Zo zorgen we voor een toegankelijker, beter 
gespreid aanbod van kwaliteitsvolle, naschoolse tijd. Hiervoor zullen 
we het aanbod aan opvang versterken, lokale samenwerking stimuleren 
en werken rond kwaliteitsvolle opvang in de initiatieven 
buitenschoolse opvang (ibo’s) en de scholen. 

Brede School 

Het traject met de brede schoolcoördinatoren nam het voorbije jaar 
een goeie start. Door nauw samen te werken met de vele stakeholders van 
de Brede School in Brussel, willen we het komende 
jaar landen met een breed gedragen model voor de Brede School. In het 
voorjaar van 2021 hebben we de coördinatoren, hun leidinggevenden en de 
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leden van de lokale stuurgroepen van de 29 Brede Scholen bevraagd over 
de kernuitdagingen en kansen die ze zien voor Brede School. Dit najaar 
gaan we ook in gesprek met kinderen, tieners, gezinnen in kansarmoede, 
leerkrachten en de adviesraden van de VGC. Al deze input vormt de 
basis voor een nieuw beleidskader voor Brede School dat nog 
meer ontwikkelingskansen biedt voor kinderen en jongeren. 

Stedelijk engagement 

Om het Brussels jeugdlandschap te ondersteunen voor de toekomst zal 
de VGC jeugddienst samen met Chiro, Scouts en Gidsen 
Vlaanderen, Nakama, Bekile en Formaat vorm geven aan het project divers 
stedelijk engagement. Ook laten we een onderzoek uitvoeren over de 
vraag hoe de bestaande of toekomstige ankerplekken in de stad kunnen 
inspelen op de noden van de Brusselse jongeren. Zoals steeds in nauw 
overleg met Brusselse jongeren en hun organisaties. 

Op basis van gesprekken met (boven)lokale experts, jongeren en 
jeugdraad maken we een visietekst over participatie van kinderen en 
jongeren die te weinig worden gehoord. Later worden hierrond de 
eerste experimenten opgezet.  

Jong in Brussel 

We lanceren dit najaar www.jonginbrussel.be. Met deze vernieuwde 
website maken we het voor kinderen, jongeren en hun ouders en 
intermediairs makkelijker om zicht te krijgen op het brede 
vrijetijdsaanbod in de stad. 

Verder stemt de VGC het eigen vakantieaanbod van Aximax, de 
speelpleinen, de sportkampen en de gemeenschapscentra beter af op 
vlak van inschrijvingen, kortingen en annulaties.  

Het project jongeren en politie in politiezone Zuid is een 
samenwerking met JES, de VGC-jeugdraad, de gemeentes Vorst, Sint-
Gillis en Anderlecht en Brussel Preventie & Veiligheid. Na de 
analysefase komt de focus nu te liggen op concrete acties om te 
werken aan het wederzijds vertrouwen tussen politie en jongeren. We 
delen onze expertise hierover met een ruim publiek. 

3. Beleidsdoelstelling 3: We bouwen mee aan een meertalig Brussel 
  
Voorlezen komt voor lezen 

Brussel spreekt veel talen. De tentoonstelling ‘Voorlezen komt voor 
lezen’ gaat op pad langs de Brusselse kinderopvang. Zo zet VGC in op 
vroege geletterdheid van kinderen, laagdrempelige taalstimulering 
thuis en in de kinderopvang. 
  
Meertalige bibliotheken  

De Brusselse bibliotheken evalueren en versterken hun werking rond de 
meertalige collecties en activiteiten en vragen advies aan de Raad 
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van Meertaligheid. Er worden nieuwe talen toegevoegd, waaronder het 
Pools en het Oekraïens.
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4. Beleidsdoelstelling 4: We betrekken alle mogelijke Brusselaars 
bij het vormgeven van ons beleid en aanbod 

  
Samenleven in diversiteit 

De afgelopen maanden werkte de VGC een intensieve inspiratie- en 
uitwisselingsronde uit rond superdiversiteit in aanloop naar het 
lokaal integratiebeleidsplan van de VGC voor de beleidsperiode 2021-
2025. Het nieuwe beleidsplan Integratie zal een aantal duidelijke 
speerpunten die mee moeten leiden tot gelijke kansen voor Brusselaars 
met een migratieachtergrond bevatten. We vernieuwen de samenwerking 
met prioritaire partners als Bon-Agentschap Integratie en 
Inburgering, LEVL en Brussel Onthaal (sociaal vertalen en tolken in 
Brussel). 

Het proefproject CoNnect, dat gericht is op sociale netwerking en 
participatie voor inburgeraars kent een doorstart. Voor de zomer 
evalueren we dit project. Op basis van deze evaluatie geven we vorm 
aan een duurzaam kader zodat we ook na juni 2022 Brusselse 
inburgeraars warm onthalen in het N-netwerk. 

Met het initiatief Stadsmakers investeren we, samen met de Vlaamse 
overheid, in het opbouwen en delen van inzichten over het leven en 
werken in superdiversiteit in Brussel.   

We willen de aandacht voor diversiteit nog sterker verankeren in het 
N-netwerk en starten hieromtrent specifieke leertrajecten op. Zo 
zullen de Brusselse Nederlandstalige bibliotheken worden ondersteund 
in een denkproces rond het dekoloniseren van hun collecties en 
activiteiten.

Tegengaan van sociaal isolement en eenzaamheid 

Voortbouwend op de beleidsaanbevelingen van de studiedag zetten we in 
op het versterken van de aanpak rond eenzaamheid en sociaal 
isolement. De beleidsdomeinen Cultuur en Welzijn zetten de door 
Odisee ontwikkelde Resokit-methodiek verder in en gaan in gesprek met 
Brusselaars die leven in sociaal isolement. Doelstelling is om 
Brusselse organisaties (welzijn, cultuur, jeugd, sport, …) handvaten 
aan te reiken om de eigen werking van organisaties meer te verbinden 
met Brusselaars die in isolement leven.

Armoede bestrijden 

De strijd tegen armoede loopt als een rode draad doorheen het 
strategisch meerjarenplan van de VGC. Dit werkjaar lanceren we 
het VGC-Armoedeplan waarvoor we uitgebreid onze adviesraden en 
armoedewerkingen hebben bevraagd. We richten ons onder meer op 
armoedesensitief werken binnen de eigen structuren, en in het hele N-
netwerk. We brengen het welzijnswerk dichter bij de scholen in 3 
pilootprojecten in Anderlecht, Jette en Koekelberg. Samen met de 
Vlaamse overheid zorgden we voor een investeringssubsidie aan 
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armoedevereniging Bij Ons - Chez Nous. Ook met andere 
armoedeverenigingen worden investeringsdossiers voorbereid. 

Burgers werken samen aan een duurzame en leefbare stad 

Met de vernieuwde projectoproep Bruss-it bouwen we voort op het 
participatietraject Stadspiratie waaruit maar liefst 1.130 ideeën 
kwamen voor de stad. Veruit de meeste ideeën gingen over de thema’s 
‘Duurzame en leefbare stad’ en ‘Meedoen en samen maken’. Daarbij 
houdt de participatie lang niet op. Zo maken nu voor het eerst ook 
burgers deel uit van de jury die de projectaanvragen beoordeelt. 

Met Bruss-it steunt de VGC-projecten van Brusselse stadsmakers met 
goesting. De nieuwe Bruss-it-oproep brengt de twee thema’s samen: 
Samenwerken aan een duurzame en leefbare stad. Bruss-it mikt op 
projecten die duurzaamheid en sociale inclusie combineren. Het 
overkoepelende thema omvat verschillende inhoudelijke clusters: 
Share-it, Reuse-it, Green-it, Activate-it.  

De eerste editie van de vernieuwde Bruss-it werd gelanceerd in 
2021. Een volgende Bruss-it-oproep is gepland in de loop van 2022. 

 
5. Beleidsdoelstelling 5: Brussel is een bruisende en levendige 
stad, waar mensen zich met elkaar verbonden voelen 

 
De Erfgoedcel zet via de Erfgoedbank Brussel verder in op de 
betrokkenheid en digitale vaardigheden van lokale vrijwilligers. 
Honderd jaar tuinwijken wordt de aanleiding om in 2022 Erfgoedcafés 
in tuinwijken te organiseren en ook andere gemeenten te laten 
kennismaken met de Erfgoedbank. Het thema van de Erfgoeddag op 24 
april 2022 is Onderwijs. Het Archief en Museum voor het Vlaams leven 
te Brussel (AMVB) werpt in een expo eind 2021 licht op de historische 
ontwikkeling van het Nederlandstalig onderwijs en de 
talentontwikkeling van kinderen en jongeren in Brussel. Verschillende 
erfgoed- en onderwijsorganisaties zullen samenwerken aan een breed 
programma dat zich nog verder ontplooit in de week van 25 tot 29 
april. In ‘Buurten met Erfgoed’ gaat een Brusselse gemeente jaarlijks 
aan de slag met Nederlandstalige lagere scholen en lokale spelers 
rond het lokale erfgoed. We lanceren een nieuw traject in Anderlecht 
waarbij erfgoedwerkers, kunstenaars en klassen uit het basisonderwijs 
het erfgoed uit hun buurt actief verkennen en verwerken in hun 
lessen.  
  
We ondersteunen het regionaal en lokaal sociaal-cultureel werk en de 
amateurkunsten. We zorgen voor fysieke aanwezigheid van de dienst 
sociaal-cultureel werk in de gemeenschapscentra, we organiseren een 
trefdag sociaal-cultureel werk om samenwerking tussen 
gemeenschapscentra, regionale en lokale verenigingen en 
burgerinitiatieven te stimuleren. Verder wordt er een 
landschapstekening voorbereid over de Brusselse vrijetijdskunsten 
(amateurkunsten). 

Op digitaal vlak worden de online sportlessen geïntensifieerd. We 
breiden het experiment van vorig jaar rond livestreaming in de 
rusthuizen uit in samenwerking met het Brussels 



12

Ouderenplatform, CultuurConnect en de gemeenschapscentra. We 
onderzoeken de mogelijkheden om de hardware uitleendienst van Maks 
vzw te verdiepen.   

We verbeteren het gebruik van Paspartoe zowel voor mensen in armoede 
als voor het geïnteresseerde publiek door de conclusies toe te passen 
van ons klantenonderzoek. Samen met Publiq en Muntpunt gaan we aan de 
slag met vernieuwde communicatietools. Paspartoe wordt ook meer 
ingezet voor sport- en jeugdactiviteiten.  

Kunstenaars in de klas 

We lanceren de eerste projecten van Kunstenaars in de klas. 
Kunstenaars gaan aan de slag in het secundair onderwijs in Brussel. 
Zo introduceren we innovatieve leermethoden en ontwikkelen we 
vaardigheden en talenten van zowel jonge mensen als van de 
kunstenaars.  

Atelierruimte voor kunstenaars 

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van kunstenaarscollectief 
Level Five over de ateliernoden van Brusselse artiesten dat meer dan 
de helft van de kunstenaars geen eigen werkplek heeft en van thuis 
uitwerkt. De meerderheid geeft aan dat dit niet bevorderend is voor 
hun praktijk. Daarop werd een ambitieus Plan Atelier gelanceerd en 
zijn er het afgelopen jaar verschillende experimenten opgezet die 
ruimte geven aan 150 kunstenaars op korte, middellange en lange 
termijn. Daarnaast investeren we in Brusselse kunstenaars met Kunst 
in Opdracht projecten in het Elzenhof en De Vaartkapoen.  

We halen de Brusselaars terug naar de bibliotheken. Muntpunt 
onderneemt samen met de lokale bibliotheken en OBiB acties om de 
Brusselaar terug naar de bibliotheek te halen en samen maken ze werk 
van een sterke, duidelijke en éénvormige dienstverlening voor de 
Brusselaar. Via een bovenlokaal bibliotheeksysteem, inhoudelijke 
ondersteuning en een gezamenlijke aankoop van collecties komt er tijd 
vrij om in te zetten op de publiekswerking en de informatiefunctie. 

In het kader van het project Leesrijk Brussel ontwikkeld OBiB nieuwe 
methodieken in samenwerking met scholen, OCB en vrijetijdsactoren. De 
bestaande leeslijnmaterialen worden herwerkt en ontsloten via een 
digitaal platform.  

Gemeenschapscentra 

Begin december worden de nieuwe convenanten tussen de VGC en de vzw’s 
gemeenschapscentra feestelijk ondertekend. De vzw’s 
gemeenschapscentra profileren zich inhoudelijk scherper door de 
prototypes uit de studie multifunctioneel ruimtegebruik verder te 
vertalen. Op vlak van goed bestuur wordt een model uitgewerkt voor 
een belangenconflictenregeling en een competentie- en 
diversiteitsraster voor de samenstelling van de bestuursorganen. We 
ontwikkelen een beleid rond de onthaalfunctie van de 
gemeenschapscentra. 
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De scholenwerking wordt geëvalueerd en herdacht om meer kinderen en 
jongeren te bereiken: lokaal wordt gefocust op publiekswerking met de 
scholen en bovenlokaal op programmatie en administratieve 
vereenvoudiging.

Qua infrastructuur zet de VGC in op een multifunctioneel en 
transversaal project in GC Nekkersdal. De site wordt vervolledigd door 
de aankoop van de voormalige Luisterpuntbibliotheek. De werkzaamheden 
om te komen tot een breed gedragen ontwerp voor de totaalrenovatie van 
deze multifunctionele site zijn van start gegaan. De ontpitting van 
het binnengebied zorgt voor meer open ruimte in deze dense wijk. Ook wat 
betreft De Maalbeek wordt gestart met de opmaak van een ontwerp. De 
verbouwingen aan Elzenhof, De Markten en De Vaartkapoen worden 
opgeleverd of verdergezet. Op 4 december is iedereen welkom op de 
feestelijk opening van Elzenhof om de nieuwe ruimtes, prachtige 
wintertuin, een bijkomende kunstenwerkplaats en de integratie van 
kunstproject Tijdgaten te bewonderen. De werken in de Markten gaan van 
start en de werf van De Vaartkapoen wordt verdergezet. Bij de overige 
gemeenschapscentra worden instandhoudingswerken uitgevoerd. 

Groen-blauw 

Met Groenblauw bxl, een duurzaam stadsvernieuwingsproject, zorgen we 
samen met Brusselaars voor een meer leefbare stad op 
mensenmaat. Via productief groen versterken we de sociale cohesie. Dit 
jaar realiseren we bijvoorbeeld aan de moestuin van Atelier Groot 
Eiland een ontmoetingsplek om activiteiten rond duurzame educatie 
mogelijk te maken. En op een ongebruikt terrein aan woonzorgcentrum 
Ter Ursulinen werken we samen met buurt en professionele 
stadslandbouwers aan een buurttuin en een professionele moestuin.  

Op de tweetalige website groenblauw.brussels bundelen we alle 
informatie over het project. In het najaar 2021 stellen we via de 
website een heel aantal praktische fiches ter beschikking van 
Brusselaars of organisaties die zelf aan de slag willen met groen of 
blauw in hun buurt.

  
6. Beleidsdoelstelling 6: Brussel zorgt en beweegt 

  
Het Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg maakte een situatieanalyse van 
Brusselaars met een handicap in 2020. Deze studie vormde de basis 
voor het nieuwe subsidiereglement voor projecten voor personen met 
een handicap. We zetten hiermee in op welzijnsprojecten die inspelen 
op grondrechten, zorgcontinuïteit voor jongvolwassenen met een 
handicap, het cultuursensitiever maken van het ondersteuningsaanbod. De 
VGC zet ook in op het versterken van persoonlijke netwerken rond 
personen met een handicap en het tegengaan van sociaal 
isolement. Organisaties uit het brede N-netwerk kunnen een 
impulssubsidie aanvragen om hun werking structureel inclusiever te 
maken.  

We versterken structureel het Nederlandstalige straathoekwerk 
in Brussel om hun outreachende welzijnswerking in Molenbeek, Kuregem en de 
Vijfhoek te waarborgen. 
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Dankzij het convenant dat we afsloten, zal CAW Brussel vanaf 2022 
sterker inzetten op outreach naar kwetsbare gezinnen en jongeren. We 
zorgen voor een versterking van de JAC-werking, zodat meer jongeren 
kunnen worden bereikt. 

De VGC geeft in de nasleep van Covid-19 blijvend prioritair aandacht 
aan het versterken van het aanbod van geestelijke gezondheid op 
maat. Bovenop de jaarlijkse ondersteuning aan PAika, de 
kinderpsychiatrie van het UZ Brussel, maken we middelen vrij voor hen 
om tijdens de lange wachttijden die de psychiatrie kent, toch al 
semi-ambulante hulp te kunnen bieden. Zo komen er twee 
eerstelijnspsychologen die jongeren opzoeken op school. 
Verder verhogen we de aandacht voor preventie met een nieuw aanbod 
rond mentaal welzijn van jongeren in het secundair onderwijs. 

De VGC start ook met een pilootproject van geïntegreerd breed onthaal 
in Anderlecht, Jette en Koekelberg. Dit traject richt zich specifiek 
op het detecteren en opvolgen van hulpvragen van gezinnen in een 
kwetsbare situatie. Om tijdig goed te kunnen inspelen 
op complexe hulpvragen van deze 
gezinnen worden een lokale samenwerkingsverbanden opgezet. De Vlaamse 
Gemeenschap geeft hiervoor ook steun. 

Zorgzame buurten  

De komst van de zorgzame buurt in Brussel is volop in ontwikkeling. 
Formele en informele spelers in de buurt – van actoren uit welzijn en 
zorg en socio-culturele verenigingen tot de gemotiveerde bakker, 
buurvrouw of groentekraam – vormen samen een buurtnetwerk. 
Omgevingsgericht werken en hulp, zorg en ondersteuning zo 
toegankelijk en aanwezig mogelijk maken zijn hier fundamenteel. 

In het voorjaar van 2022 geven we, in samenwerking met de Vlaamse 
Gemeenschap, minstens vijf Brusselse buurten de kans om over een 
periode van twee jaar een zorgzame buurt te installeren. Ook de 
lokale dienstencentra blijven voor de VGC belangrijke ankerpunten om 
de zorgzame buurt verder vorm te geven. We bieden verdere 
ondersteuning aan deze centra om zich nog meer te 
kunnen organiseren als een laagdrempelig zorgknooppunt in de wijk 
met het oog op preventie en sociale cohesie. 

De VGC heeft in het kader van Covid-19 werk gemaakt van de 
luchtkwaliteit in de kinderopvang. We hebben elk kinderdagverblijf, 
IBO en elke locatie preventieve gezinsondersteuning voorzien van CO2-
meters. De medewerkers van deze locaties werden hierrond ook 
gecoacht.  

Het revalidatiecentrum De Poolster continueert haar werking en blijft 
inzetten op het onderzoeken en behandelen van kinderen met 
uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen op maat. 

Sport in Brussel 

Binnen het Brussels sportbeleid zijn de sportclubs belangrijke 
partners. Naast reguliere ondersteuning van sportclubs zetten we in 
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op clubs met een grote jeugdwerking die ook expliciet inzetten op 
maatschappelijke thema’s met focus op kansarmoede. 

De campagne ‘Allez komaan Brussel … bougeer’ van de VGC sportdienst 
zorgt voor de nodige sensibilisering en maakt Brusselaars warm om te 
sporten of opnieuw te sporten. Ook wordt de vernieuwde 
website sportinbrussel  gelanceerd. 

Stadskriebels heroriënteert naar de kanaalzone en stimuleert 
sportclubs en burgercollectieven e.a. om samen met de VGC 
sportdienst een onvergetelijke eerste editie Stadskriebels 3.0 te 
maken. We verduurzamen ons sportaanbod voor mensen in armoede via 
specifieke projecten en intensieve vorming voor de 
sportclubs. Bovenlokale sportprojecten rond urban disciplines, een 
sportief aanbod in het Zoniënwoud en het sportaanbod voor ouderen 
worden versterkt en uitgebreid.
 
  

7. Beleidsdoelstelling 7: De VGC is een wendbare en samenwerkende 
overheid 

 
ICT 

In het kader van het ICT-meerjarenplan 2021-2025 vernieuwen we het 
komende jaar de digitale processen van het financieel beheer en van 
het personeelsbeheer voor onze organisatie. We zetten de verruiming 
van het digitale subsidieloket verder: meer en meer van de VGC-
subsidies kunnen aangevraagd en opgevolgd worden via het digitale 
loket. 

  
8. Slotwoord 

Het is vandaag ruim twee jaar geleden dat we het bestuursakkoord van de 
VGC hebben afgesloten. Het lijkt een eeuwigheid: we staan een 
gezondheidscrisis later, een strategisch meerjarenplan verder. Twee 
jaren die voor heel veel Brusselaars woelig en onvast waren. 

Dat de VGC, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op het terrein zo aanwezig is 
en (vaak in alle stilte) zich sterk heeft gemaakt om zo veel mogelijk 
mensen aan boord te houden, te ondersteunen, perspectief te bieden, is 
in de eerste plaats de verdienste van de duizenden mensen die werken 
bij de VGC en in het brede, open N-netwerk. Mijn dank gaat uit naar 
die duizenden mensen met een hart voor Brussel en haar inwoners. 

Dat we daarnaast onze organisatie ook grondig en met open 
vizier hebben klaargestoomd voor de komende jaren, de lange termijn, is 
reden tot fierheid. Het is het werk van velen, dat mijn collega’s en 
ik met vuur zullen uitleggen, verdedigen 
en waarmaken. Collegeleden Gatz, Smet en ik willen uitdrukkelijk de 
mensen van de VGC-administratie bedanken om zo’n titanenwerk in goede 
banen te hebben geleid. Dit werk was bovendien niet gelukt zonder de 
ondersteuning en expertise van de Vlaamse Overheid. Dank daarvoor.
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Dit VGC-college gaat heel graag met jullie het debat aan over wat we 
doen en hoe we dat zien.
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Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de 
goedkeuring van de beleidsverklaring 2021-2022  nr. 20212022-0158 van 
22-11-2021

De collegeleden,

#collegelid01_90_140# #collegelid02_90_140# #collegelid03_90_140#
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