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Inhoudstafel

ALS HONINGRATEN

  
RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING
Door gedreven en (pro)actief te zoeken naar vernieuwing zullen CJS-praktijken levendig en slagkrachtig 
blijven. Dat vraagt om een hyperactieve en gevoelige radar.

WE VINDEN EN BINDEN
Een beleid voor meer en betere participatie. Het hele VGC-aanbod wil meer mensen bereiken (vinden) met 
meer intensiteit in het deelnemen en deelhebben, en hen structureel verbinden aan de beleidsvoering 
(binden).

WE (ONDER) STEUNEN EN LEUNEN
Door slagkrachtige ondersteuning van diverse actoren en sectoren beoogt de VGC een structureel 
en duurzaam netwerk van bondgenoten en medestanders. Deze allianties vertalen zich in mede-
eigenaarschap, waarbij deze actoren zich met verantwoordelijkheid engageren in een gezamenlijke 
beleidsvoering (leunen).

MEER EN BETERE RUIMTE
Cultuur-, jeugd-, sportactoren en -sectoren hebben een hoge nood aan meer en betere fysieke ruimte. 
Het cultuur-, jeugd- en sportbeleid wil daarop inzetten door aandacht voor zowel de publieke ruimte 
als de plaatsen waarop verenigingen en initiatieven zich eigen omgevingen ontwikkelen. Dat betekent 
onder andere een permanente zoektocht naar meer en bijzondere aandacht voor diverse kwaliteiten 
(functionaliteit, toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid,...).

COMMUNICATIE
De Brusselaars, hun verenigingen en gemeenschappen hebben nood aan meer doeltreffende communicatie 
die informeert, promoot en vooral enthousiasmeert voor het aanbod en de knowhow van het werkveld 
en de VGC. Daarom kiezen we voor een meer samenhangende en gezamenlijke communicatiestrategie.

KWALITEITSZORG
De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport van de VGC zet in op een transparante kwaliteitszorg.
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Als honingraten
Nu de directie Cultuur, Jeugd en Sport de hoogtepunten van het derde culturele jaar te boek stelt, tekent zich 
stilaan een patroon af. Het heeft iets weg van een honingraat. Niet de perfectie zoals bij bijen, maar toch met 
een tekening om even bij stil te staan. 

Elke actor heeft er zijn cel, ieder zijn vak, daar is niets mis mee. Maar de wanden zijn flinterdun en evengoed 
een wand voor het vakje ernaast. Wanden worden gedeeld met veel andere vakjes. In elke hoek versmelten de 
wanden en stutten zo de kwetsbare boorden. Zo houdt elke cel alle andere cellen overeind. Door de binding met 
elke andere cel in het patroon ontstaan verbanden en samenhang. 

Cultuur is niet binair, niet lineair. Als een drone onze denkpiste zou ondersteunen, dan zou die zien hoe de 
honingraat spontaan tot stand komt. Veroorzaakt door gebeurtenissen, door groepen mensen teweeggebracht, 
waarvan mensen in gemeenschap genieten. Acties die samenhang tonen in een gradatie van aanleunen tot 
versmelten. We selecteren en beschrijven gebeurtenissen van het afgelopen jaar die wij als hoogtepunten 
beschouwen. Ze zijn illustratief en kunnen inspireren.

We nodigen u uit om te ontdekken hoe ons patroon zich aftekent.
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Een radar
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

Meer Brusselaars, vooral uit aandachtsgroepen, krijgen 
meer en betere kansen om het vrijetijdsbeleid en het 
vrijetijdsaanbod van de VGC te beïnvloeden.

VERNIEUWDE VGC-SPORTRAAD
In het voorjaar riep de VGC-sportraad kandidaat-leden op via 
BRUZZ, de sportnieuwsbrief, Facebook en de sportverenigingen 
en -organisaties. Dat mondde uit in een divers samengestelde 
adviesraad die geïnstalleerd werd in juni. Een enthousiaste 
groep die actief meedenkt met de VGC. De leden komen uit 
sportverenigingen, organisaties die actief bezig zijn met sport 
en uit sociale organisaties. Ook individueel geïnteresseerde 
Brusselaars zetelen in de vernieuwde VGC-sportraad. 

ENTER FESTIVAL BXL IS EEN EXPERIMENT IN 
PARTICIPATIE 

In 2018 werd de vierde editie van het ENTER Festival in Brussel 
georganiseerd. ENTER is een festival dat zoveel mogelijk 
mensen een stem wil geven. Van 26 tot en met 29 april kon 
je evenementen meepikken in Brussel-Stad, Haren, Laken en 
Sint-Pieters-Woluwe. In de vier wijken toonden kunstenaars 
het artistieke resultaat van hun verblijf in de wijk, in cocreatie 
met de bewoners die in hun eigen wijk de rest van het 
festival programmeerden. Een kunstenaar coachte elke groep 
bewoners bij hun keuze. Ze konden kiezen uit een speciaal 
voor het festival gemaakte catalogus van kunstenaars met 
artistiek participatief werk, en vooral kunstenaars die nog te 
weinig erkenning of zichtbaarheid krijgen in de professionele 
kunstscene. Het eindresultaat was een spannende mix van 
lokale, nationale en internationale sociaal-artistieke en 
participatieve voorstellingen. 

Deze editie werd gerealiseerd door Demos vzw in samen-
werking met de stad Brussel (Brussel-Stad, Haren en Laken),
de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, GC Kontakt, GC Nekkersdal, 
GC De Linde en de Begijnhofparochie in Brussel-Stad.
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STUDIEREIS VGC-JEUGDRAAD OM EEN DIVERSE 
GROEP JONGEREN INFORMEEL TE POLITISEREN

Ondersteund door de subsidielijn Mobiliteit van jeugdwerkers 
van Erasmus+ ging de VGC-jeugdraad op studiereis naar 
Stockholm. Thema was: methodes exploreren om een diverse 
groep jongeren te laten participeren aan beleid en hun 
sociaal ondernemerschap aan te wakkeren om zo de impact 
op hun eigen omgeving te vergroten. De VGC-jeugdraad 
werkte samen met de Zweedse netwerkorganisatie KEKS en de 
Nederlandse organisatie IDEA met expertise in interculturele 
jongerendebatten. Vijf dagen debatteerden en reflecteerden ze 
samen over informele methodes om jongeren inspraak te geven 
in beleid. Ook drempels die jongeren ondervinden om bij het 
beleid betrokken te zijn, kwamen aan bod. Tot slot wisselden 
ze uit hoe ze jongeren sterker en mondiger kunnen maken en 
kunnen stimuleren om actie te ondernemen voor een betere 
omgeving voor zichzelf. 

ZELFEVALUATIE VAN EN DOOR DE RADEN VAN 
LOKAAL CULTUURBELEID

Honderden vrijwilligers zijn actief in de 22 bestuursraden van 
de gemeenschapscentra, de 19 adviesraden van de Brusselse 
bibliotheken en de 19 adviesraden cultuur van de gemeenten. In 
2019 worden die opnieuw samengesteld. 

Tijd voor een evaluatie. Hebben de vrijwilligers hun doelen 
bereikt? Zijn hun verwachtingen ingelost? Wat was hun 
ervaring in de raad? 

De VGC riep vrijwilligers en beroepskrachten van de raden op 
om de evaluatie één avond in goede banen te leiden in een 
andere gemeente. Zestien vrijwilligers en beroepskrachten 
volgden daarvoor een vorming in oktober met de positieve 
focus van StreetWize: wat hebben vrijwilligers zelf in handen? 

Dit aanbod was vrijblijvend voor de raden. Drie raden 
evalueerden zichzelf in 2018, en voor januari 2019 staan nog 
zes evaluaties op de agenda. Het resultaat van elke evaluatie 
is een actielijst waar de toekomstige raden zelf werk van 
kunnen maken. En er groeide een pool van begeleiders die hun 
vergadervaardigheden bijspijkerden terwijl ze even over het 
muurtje bij een andere raad konden kijken.
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

URBAN CENTER NIEUWLAND

Het project Urban Center Brussel startte in januari 2018 op de 
site van Nieuwland. Het is een onderdeel van vzw Beeldenstorm 
en biedt liefhebbers van hiphop een thuishaven. Het brengt 
een educatief programma met dans, muziek, beeldende en 
audiovisuele kunst. In het eerste projectjaar lag de focus 
op dans. Het Urban Center organiseerde eigen ateliers 
hiphop en breakdance, bood verenigingen en gezelschappen 
repetitieruimte en hield dancebattles en workshops.

Daarvoor werkte het Urban Center samen met partners die 
ook actief zijn in de Nieuwlandsite en met scholen in de 
buurt. Ze werkten onder andere samen aan de ateliers, de 
buitenspeeldag en de hiphopkampen in de paas-, zomer- en 
herfstvakantie. Er waren ook events om de eigen werking en 
die van de partners in de kijker te zetten: Urban flashmob in 
samenwerking met Jeugd en Muziek, WinterPop met MetX en 
Catch’n’Dance met de Brussels Young Wrestling Style.

BOEKENBENDE AAN HUIS

In schooljaar 2017-2018 startte de 22e editie van Boekenbende. 
Zo’n 270 studenten in opleiding én vrijwilligers deden mee. 
Ze gingen minstens vijf keer bij gezinnen thuis langs om 
boeken- en verhalenplezier te brengen aan 5- of 6-jarige 
Brusselse kleuters (en hun zusjes en broertjes) die thuis 
weinig of geen boeken voorgelezen krijgen of verhalen horen. 
Bij de 22e editie waren 12 Brusselse bibliotheken betrokken, 
20 Brusselse basisscholen en een dozijn opleidingen van 
Brusselse hogescholen en universiteiten: lerarenopleidingen, 
orthopedagogie, sociaal werk, taal- en letterkunde. 

Naast de bekendere Boekenbende aan Huis zijn er kleinere 
maar niet minder interessante varianten: Boekenbende in de 
Bib (voorlezers uit secundaire scholen die voorlezen in de bib) 
en Boekenbende op School (voorlezers uit secundaire scholen 
die voorlezen op een lagere school in de naschoolse opvang). 

De dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van 
de VGC coördineert alle Boekenbendetrajecten. In 2018 werkte 
OBiB actief mee aan het lerend netwerk ‘Voorlezen aan huis’ 
van Iedereen Leest vzw, met voorlees-aan-huisprojecten in 
Vlaanderen. In dat lerend netwerk gaat speciale aandacht naar 
verdieping van de bestaande voorlees-aan-huisprojecten (onder 
andere door ze beter te monitoren). 

Kinderen en jongeren zijn 
onze prioriteit door een 
transversale aanpak en 
innovatieve participatieve 
methodes.
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270
medewerkers

(studenten en vrijwilligers) 

betrokken
bibliotheken

betrokken
(basis)scholen

Boekenbende
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VGC ONDERSTEUNT ACTIRIS BIJ DE SELECTIE VAN 
KUNSTENAARS 

Actiris ondersteunt kunstenaars met duurzame 
loopbaanbegeleiding. Want kunstenaars bepalen toch stevig 
mee het imago van het stadsgewest. In 2018 lanceerde 
Actiris voor de eerste keer de projectoproep ‘Begeleiding 
van Kunstenaars’. Acht kunstenaars dienden een dossier in. 
De laureaten krijgen intensieve trajectbegeleiding. Voor de 
selectie kon Actiris rekenen op de expertise van de VGC in 
een interdisciplinaire jury van experten uit de verschillende 
overheidsinstellingen en gemeenschappen.

NIEUWE CONVENANT MET VLAAMSE 
GEMEENSCHAP VOOR LOKAAL CULTUURBELEID

De Vlaamse Gemeenschap ondersteunt de VGC voor 
lokaal cultuurbeleid, de entiteit Gemeenschapscentra, 
de bibliotheekwerking van Muntpunt, de ondersteuning 
van Nederlandstalige Brusselse bibliotheken en de 
gevangenisbibliotheek in Sint-Gillis. Het huidige convenant 
liep af op 31 december 2018 en was dus aan vernieuwing 
toe. Nieuw is de speciale rol voor de VGC in Sint-
Lambrechts-Woluwe. Dat is de laatste gemeente in het 
Brussels Gewest die nog niet gebruikmaakt van de subsidie 
om een cultuurbeleidscoördinator aan te werven. Door 
het nieuwe convenant kan de VGC zolang als nodig is in 
plaats van de gemeente een inhaalbeweging maken in de 
cultuurbeleidsplanning. 

Het convenant loopt tot eind 2023. De VGC krijgt hiervoor elk 
jaar 2.445.500 euro.

KUNSTOPDRACHTEN IN OPENBARE RUIMTE

De Vlaamse Gemeenschap lanceerde een ontwerp van Decreet 
houdende realisatie van kunstopdrachten voor gebouwen van 
openbare diensten en daarmee gelijkgestelde diensten en van 
door de overheid gesubsidieerde inrichtingen, verenigingen en 
instellingen die tot de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams 
Gewest behoren.

Door meer intersectoraal 
en interdisciplinair samen 
te werken, worden nieuwe 
praktijken gevonden, 
aangemoedigd of gecreëerd.

Het ‘percentagedecreet’ van 23 december 1986 was aan 
vernieuwing toe. De relevante en interessante informatie die ze 
opdeden, was nuttig voor de vernieuwing van het ‘Reglement 
kunstintegratie in eigen gebouwen van de VGC’. Interessante 
praktijken zoals pilootprojecten van de Vlaamse Gemeenschap 
dienen als voorbeeld voor mogelijke nieuwe experimentele 
praktijken in kunstopdrachten van de VGC.
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EEN RADAR VOOR INNOVATIE, CREATIE EN VERNIEUWING

OVER HET MUURTJE KIJKEN

Op 8 en 9 november trokken de stafmedewerkers van de 
gemeenschapscentra en de medewerkers van de directie 
Cultuur, Jeugd en Sport voor een studietweedaagse naar 
Luik. De gemeenschapscentra laten zich om de zoveel tijd 
inspireren door telkens een andere Belgische stad. Na Namen 
en Oostende was Luik aan de beurt. Uitvalsbasis was het 
voormalige art-decozwembad Cité Miroir, nu een bruisend 
cultureel centrum. 

De eerste dag lieten ze zich inspireren door twintig Luikse 
praktijkverhalen op het vlak van cultuur, jeugd, sport, 
participatie en burgerschap, van de Fan Coaching van Standard 
Luik tot de coöperatieve Cinéma Les Grignoux. De tweede 
dag ging over superdiversiteit en duurzame ontwikkeling. 
Met de methodiek van geef- en neemtafels wisselden de 112 
medewerkers van de directie en de gemeenschapscentra 
onderling knowhow uit. 

 SFEERVOLLE SOIREE CULTUUR, JEUGD EN SPORT

Op 29 november bedankte de algemene directie Cultuur, Jeugd 
en Sport alle geëngageerde Brusselaars en Brussel-liefhebbers 
uit haar sectoren met een soirée in Gemeenschapscentrum 
De Kriekelaar. Meer dan 250 gasten genoten van een heerlijk 
buffet van Our House Project, CollectActif en Samen voor 
Morgen. Wie op zoek was naar een nieuwe look, kon terecht bij 
de Barbershop van Our House Project. Na het welkomstwoord 
gingen minister Pascal Smet en dj LeFtO in dialoog over ‘samen 
Brussel maken’. Ze wisselden ideeën uit over mobiliteit, sport, 
jong zijn en de muziekscene in Brussel en andere wereldsteden. 
Daarna was het tijd om te dansen op de beats van Lisa 
Smolders en LeFtO.
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WE VINDEN EN BINDEN

Meer Brusselaars voelen 
zich aangesproken om deel 
te nemen aan het brede 
vrijetijdsaanbod in de stad.

VIJF JAAR MUNTPUNT.

Muntpunt werd vijf jaar. In die vijf jaar groeide Muntpunt uit 
tot een essentiële plek in het Brusselse stadsweefsel, waar 
mensen niet alleen komen om media te lenen, maar ook om 
te flaneren, te studeren, online bronnen te raadplegen, te 
gamen, lezingen en workshops te volgen, en nog veel meer. 
Het aantal uitleningen bleef vrij stabiel ondanks de verder 
dalende uitleencijfers van de cd-collectie. De leden hebben 
140 verschillende nationaliteiten. Niet-Belgen komen vooral uit 
Nederland, Marokko, Frankrijk, Spanje en Italië.

HET AFGELOPEN JAAR WERKTE MUNTPUNT SAMEN 
MET TAL VAN PARTNERS.

Met ‘Uitstraling Permanente Vorming’ (UPV) organiseerde 
Muntpunt twee literaire reeksen over schrijvers uit de 
wereldliteratuur. In november organiseerde Muntpunt het 
wetenschapsfestival samen met verschillende hogescholen en 
universiteiten. 

In de zomer lanceerden Muntpunt, OBiB en de Brusselse 
bibliotheken de succesvolle campagne ‘1 stad 19 boeken’. Met 
19 zomerboeken voerden ze inhoudelijk promotie. Ze waren 
in alle bibliotheken beschikbaar, en omkaderden de zomerse 
leesstraat waarmee Muntpunt de bibliotheek naar buiten 
bracht. 
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JEUGDWERKING MUNTPUNT

In de jeugdwerking introduceerde Muntpunt Taliloe, een 
integraal taal- en opvoedingsondersteuningsproject voor 
kinderen van 0 tot 3 jaar. Het lokaal uitgewerkte project maakt 
deel uit van een breed netwerkverhaal met internationale 
inspiratie (Open The Door for Reading, Erasmus+) met talrijke 
Brusselse partners uit de gezinsondersteuning en de Brusselse 
bibliotheken. Taliloe komt in 2019 op volle kruissnelheid. 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar werd de succesvolle 
leesbevorderingscampagne EUREKA opgezet, in samenwerking 
met alle Nederlandstalige Brusselse bibliotheken en scholen. 
EUREKA stond in het teken van wetenschap en techniek en 
eindigde met een knaller van een wetenschapsshow in de 
Ancienne Belgique, in samenwerking met Technopolis.

ONDERSTEUNEN VAN ORGANISATIES DIE 
VRIJETIJDSAANBOD ORGANISEREN EN 
VRIJETIJDSDEELNAME FACILITEREN

Met de groepspas Paspartoe mikken verenigingen volop 
op deelname van groepen aan het rijke vrijetijdsaanbod 
in Brussel. De pas bevordert voor veel sociaal-culturele 
verenigingen de deelname aan vrijetijdsactiviteiten en geeft 
ze toegang tot extra voordelen. Sommige verenigingen willen 
publieksbemiddeling en deelname ondersteunen met extra 
expertise, extra communicatie en programma’s op maat van 
doelgroepen zoals nieuwkomers, mensen in armoede, gezinnen 
in armoede, mensen met een diverse culturele achtergrond.
Om die doelstellingen te realiseren, kunnen organisaties 
rekenen op subsidies van de VGC. In 2018 waren de 
belangrijkste partners van de VGC om deze doelgroepen te 
begeleiden naar vrijetijdsactiviteiten het Brussels Platform 
Armoede, Lasso, Brussels netwerk voor kunsteducatie en 
publieksbemiddeling, Citizenne met hun maatwerk voor 
groepen, A Place to Live met de vakantie- en uitstappenwerking, 
Globe Aroma met hun deelwerking Art for All en 
Cinemaximiliaan met hun filmscreenings. Die organisaties 
bevorderen niet alleen deelname. Ze empoweren ook mensen 
met debat, inspraak en kennisdeling over cultuur en kunst. Dat 
stimuleert deelnemers om actiever zélf keuzes te maken en 
meer zelfredzaam te worden.

 BEZOEKEN

 UITLENINGEN

 

VERENIGINGEN   

617.437

342.374

157.891

RESERVERINGEN VAN HOOFDTELEFOONS

10.510

3.397

RESERVERINGEN VAN STUDIEPLEKKEN

 
1.881

RESERVERINGEN VAN GAMECONSOLES

2016 2017 2018

17.429 18.611
19.462

            Uitleningen 2018

            Aantal uitleners in Muntpunt
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WE VINDEN EN BINDEN

UITBREIDING AANBOD SPORTPROMOTIE 

DUURZAAM SPORTAANBOD
De capaciteit van de succesvolle lessenreeksen 
Multimove en Sportacademie werd uitgebreid bij de start 
van het nieuwe sportseizoen in oktober. Het resultaat: 
367 inschrijvingen voor Multimove op zes locaties, en 187 
voor de sportacademies op vijf locaties.

Ook het kansentarief van Paspartoe werd ingevoerd 
voor alle VGC-sportlessenreeksen. Zo was een 
derde van de plaatsen verkrijgbaar met 60 procent 
korting op het basistarief. In totaal volgden 713 
sportievelingen dit sportseizoen 51 lessenreeksen. Extra 
aandacht ging naar sportopbouwwerk door eigen 
animatoren in sportacademies, lessen Multimove en de 
bewegingsschool.

ZOMERAANBOD
Het concept ‘Sport in ’t park’ bood de Brusselse jeugd 
meer beweegkansen in de vakantie. De jongeren 
konden in vier Brusselse parken (Thurn en Taxispark, 
Josaphatpark, Dauwpark en Elisabethpark) twee dagen 
verschillende sportdisciplines uitproberen. Daarnaast 
kwamen 912 kinderen tussen 4 en 14 jaar naar in totaal 
57 VGC-sportkampen.

SPORTAANBOD IN SAMENWERKING MET LOKALE 
PARTNERS 

Samenwerkingen met lokale partners werden verdergezet voor 
eenmalige activiteiten, duurzaam sportaanbod en sportieve 
vakanties. Er was een opmerkelijke stijging van het aantal 
sportkampen in samenwerking met IBO’s. In totaal steeg het 
aantal sportkampen met lokale partners van 30 naar 35 in 
2018.

De 22 gemeenschapscentra zijn al jaren bevoorrechte partners 
voor sport- en beweeginitiatieven. In 2018 exploreerde de VGC-
sportdienst met elk gemeenschapscentrum mogelijkheden 
om nauwer samen te werken en meer sport of beweging aan 
te bieden in het gemeenschapscentrum. Op basis van een 
sportomgevingsanalyse verzamelden ze ideeën die in 2019 
gerealiseerd worden.

De VGC-sportdienst zocht ook nieuwe spelers voor het 
sportwerkveld, om een nieuw doelpubliek te bereiken. Zo 
startte een samenwerking met de tienerwerking in Sint-Gillis 
en met Brusselleer. In Sint-Gillis leidde dat tot een wekelijks 
omnisportaanbod op zaterdagnamiddag. Met Brusselleer 
werden fietslessen georganiseerd voor volwassenen. Dankzij 
Cultureghem kon daarvoor de infrastructuur gebruikt worden 
van Abattoir.

>

>
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GEMEENSCHAPSCENTRA DOOR DE LOKALE 
GEMEENSCHAP GEDRAGEN
In het voorjaar kregen de gemeenschapscentra een 
experimentele injectie dankzij het ENTER Festival BXL, een 
participatief en multidisciplinair kunstenfestival. Het festival 
liep parallel in de gemeenschapscentra Nekkersdal in Laken, 
De Linde in Haren, Kontakt in Sint-Pieters-Woluwe en in de 
Begijnhofwijk in het stadscentrum. En ook de andere Brusselse 
gemeenschapscentra werden voor het festival ankerplaats van 
bewoners en burgers.

In het najaar startten de gemeenschapscentra de 
voorbereiding van de hersamenstelling van hun vzw’s. Die 
worden in het voorjaar van 2019 opnieuw samengesteld. De 
gemeenschapscentra rekruteren breed mensen en groepen die 
mee richting willen geven aan hun werking. 

‘SMAKEN VAN BRUSSEL’ 

Het project ‘Smaken van Brussel’ werd in 2018 gelanceerd voor 
het brede publiek. Het werd al sinds 2016 voorbereid. Toen 
gaf de VGC het Centrum Agrarische Geschiedenis de opdracht 
het Brussels voedingserfgoed of culinair erfgoed in kaart te 
brengen. Onderzoeker Greet Draye maakte een overzicht van 
culinaire collecties en tradities, terug te vinden op de website 
van de Erfgoedcel.
De Erfgoedcel maakte een krant met tien verhalen en 
organiseerde maandelijks activiteiten zoals wandelingen 
en bezoeken achter de schermen, bijvoorbeeld van het 
Brouwersmuseum. De campagne loopt verder in 2019.
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Leeftijdsverdeling individuele pashouders
(MIA (mensen in armoede) en NON MIA) in 2014-2018

ACTIEPLAN PASPARTOE

Paspartoe organiseert sinds 2018 elke maand een opleiding 
voor zijn partners. Zowel de inhoudelijke als de technische 
kant van de Paspartoe wordt toegelicht. Verder organiseerde 
Paspartoe verschillende mobiele balies voor autoloze zondag, 
BrusselArt Toernée, Boterhammen in het Park, STUVO+ 
infomarkten en VUB kick-off. Zo raakt Paspartoe bekend bij 
het brede publiek. De nieuwe pashouders krijgen ook altijd een 
gadget mee naar huis.

In het najaar werd de wintercampagne voor het goede doel 
gelanceerd. Pashouders toonden hun warm hart en ruilden 
hun Paspartoepunten in voor de solidariteitsactie van BRUZZ 
ten voordele van ToekomstATELIERdelAvenir en voor het 
Brussels Platform Armoede. Ook andere UiTPAS-organisatoren 
zoals Gent, Merelbeke, Zuidwest en Dendermonde inspireerden 
zich hierop en organiseerden omruilacties voor het goede doel.

2018 werd afgesloten met een nieuwe look and feel voor de 
infobrochure en de tweemaandelijkse voordelenfolder. 
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lessenreeksen

gemiddeld aantal
deelnemers per les 

435
verkochte

50+ sportkaarten
 

 

Brusselse ouderen vinden 
beter een gevarieerd en 
participatief vrijetijds-
aanbod op hun maat.

VERDERE UITWERKING SPORTAANBOD 50+

Het sportaanbod voor 50-plussers blijft het goed doen in 
Brussel. De samenwerking met BOp, FedOS, Okra, S-sport, de 
dienstencentra, de gemeenschapscentra, Sport Vlaanderen en 
Stad Brussel werpt zijn vruchten af. 

STIJGEND SUCCES SPORTKAART 50+ 

De Sportkaart 50+ verlaagt de drempel voor 
lessenreeksen, met succes. Met deze beurtenkaart kun je 
tien lessen naar keuze volgen uit het 50+-sportaanbod. 
Zo evolueerde het aantal lessenreeksen van 10 op twee 
locaties in 2012 naar 21 op acht locaties in 2018, goed 
voor een stijging van 169 naar 435 sportkaarten. Sport 
is niet alleen het doel, maar ook een middel om aan 
andere behoeften van 50-plussers te voldoen. In de 
zomer konden ze proeven van ‘sportstapelen’, beter 
bekend als ‘speedstacks’: zo snel mogelijk bekers in 
bepaalde formaties of volgordes stapelen, individueel 
of in team.

NUT VAN BEWEGEN

Valpreventie blijft belangrijk in lessenreeksen en 
evenementen. Met infosessies en conditietests maakt 
de VGC-sportdienst samen met LOGO Brussel en 
Sport Vlaanderen de doelgroep bewust van een 
gezonde leefstijl en het nut van bewegen. Brussel 
Beweegt is daar ideaal voor. In de vijf beweegdagen 
op verschillende locaties in Brussel maken deelnemers 
kennis met het lokale sportaanbod. Dansen, fietsen en 
wandelen worden aangevuld met andere sporten. De 
samenwerkende lokale sportclubs werven ook nieuwe 
leden. Een van de succesfactoren van het toenemend 
aantal deelnemers aan deze evenementen is het gratis 
busvervoer, dit jaar goed voor 189 gebruikers.

VGC-lessenreeksen voor senioren

>

>
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Brusselaars met een 
beperking vinden beter een 
gevarieerd en participatief 
vrijetijdsaanbod op hun 
maat.

EXCLUSIEF ALS HET MOET, INCLUSIEF ALS HET KAN

De sportdienst zet verder in op sportactiviteiten voor mensen 
met een beperking, als inclusie niet mogelijk is. Zo organiseerde 
de sportdienst in het najaar met succes een lessenreeks 
G-multimove in Koekelberg. Zes kinderen werden er elke week 
begeleid. De sportdienst leert al jaren mensen fietsen. Ook de 
volwassenen met een verstandelijke beperking van dagcentrum 
De Ark waren vragende partij om een fietsinitiatie op maat te 
krijgen. Zeven jongvolwassenen leerden in het voorjaar in vijf 
lessen fietsen of verbeterden hun fietsvaardigheid. 

Ondanks de aandacht voor het exclusieve sportaanbod 
probeert de sportdienst ook zoveel mogelijk mensen met een 
beperking toe te leiden naar de gewone sportclub. Inclusie 
blijft een uitdaging.

G-SPORTKAMP: INVULLING VAN EEN NOOD

Omdat niet alle kinderen met een beperking zich even goed 
thuis voelen op een regulier kamp, drong een G-sportkamp 
zich op. Tien jongeren met een verstandelijke beperking of 
autisme kregen in de zomer een sportweek op maat. Het kamp 
is het resultaat van goede samenwerking tussen verschillende 
Brusselse partners zoals de G-sportclub FriS, Zonder Handen 
en Jeugd en Muziek. Bij al die organisaties kunnen jongeren 
met een beperking ook na de zomervakantie terecht voor een 
duurzaam aanbod.
Om te sensibiliseren, organiseerde de sportdienst bewust het 
G-sportkamp samen met een regulier sportkamp. De kinderen 
sportten op dezelfde plaats.

sportlessenreeksen  

 
 

sportlessenreeksen
partners

 
 

6

5 6

doelgroepspecifieke
sportlessenreeksen

 
G-Sportkamp

1

STADSKRIEBELS KRIJGT HET INTER.EVENTS-LABEL

Bouwen aan een inclusieve samenleving en integrale 
toegankelijkheid is een opdracht voor iedereen. Om 
Stadskriebels zo toegankelijk mogelijk te maken, deed 
de sportdienst in 2018 een beroep op Inter, het Vlaams 
expertisecentrum voor toegankelijkheid en universal design. 
Stadskriebels kreeg het Inter.events-label omdat het voldoet 
aan de zes toegankelijkheidsvoorwaarden.

NIEUWE CONVENANT MET GROEP INTRO

De VGC sloot dit jaar een derde convenant op rij af met Groep 
Intro voor de vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren 
met een beperking. Groep Intro ondersteunt en motiveert 
de vrijetijdssector om inclusief te werken met kinderen en 
jongeren. Groep Intro startte daarmee in 2014 en bouwt haar 
expertise verder uit. Zo brengen ze verschillende organisaties 
die met de doelgroep werken geregeld samen om informatie 
uit te wisselen, onderling af te stemmen en samen te werken.
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Gedetineerden in Brusselse 
gevangenissen krijgen meer 
kansen op een gevarieerd 
vrijetijdsaanbod.

POËZIE UIT DE GEVANGENIS

De Nederlandstalige openbare bibliotheek van Sint-Gillis 
organiseert in de gevangenis van Sint-Gillis een bibliotheek. 
Dat kan dankzij een overeenkomst tussen de VGC, de gemeente 
Sint-Gillis en de FOD Justitie. De collectie wordt meer op maat 
gemaakt voor de gevangenen door ze te vernieuwen met 
meertalige boeken. Een bibliotheekbezoek is populair in de 
gevangenis. Voor gedetineerden is het een plek om even alles 
te vergeten. Bijzonder is ook dat er in de bibliotheek enkele 
gedetineerden werken. Ze doen baliewerk, kaften boeken en 
onderhouden de bibliotheekruimte.

In de gevangenisbibliotheek zijn er ook culturele activiteiten 
tijdens het wekelijks bibliotheekbezoek van de gedetineerden. 
Zo wordt er gebouwd aan dienstverlening die vergelijkbaar 
is met die van een gewone bibliotheek. Gedetineerden deden 
in de gevangenisbibliotheek mee met een poëzieproject. Hun 
gedichten werden tentoongesteld op de Bibliotheeknocturne 
van 23 november in de bibliotheek van Sint-Gillis. Eén gedicht 
kwam als graffiti op straat, onderweg van de bibliotheek naar 
de gevangenis.

SPORTWERKING IN GEVANGENISSEN OP VOLLE 
TOEREN

Door de betere samenwerking met directies en cipiers kon de 
VGC-sportdienst in 2018 veel meer sportactiviteiten aanbieden 
in de gevangenissen:

• In de gevangenis van Sint-Gillis heeft elke vleugel een 
fitnessruimte die zes dagen per week zes uur per dag 
open is, waarvan twaalf uur onder begeleiding van een 
lesgever. Van januari tot oktober 2018 ging het om

      5.676 uur fitness.
• In de vrouwengevangenis Berkendael was het aanbod 

beperkt door de verbouwingen. De gedetineerden 
konden twee keer per week 1,5 uur groepslessen volgen, 
onder andere BBB en yoga.

• De gevangenis van Vorst heeft twee fitnesszalen die 
18 en 24 uur per week open zijn. Daar is er geen 
begeleiding. Sinds oktober zijn er groepslessen voetbal 
voor groepen tot 14 deelnemers.

• De VGC ondersteunde de aankoop van sportmateriaal 
en sprong via het participatiedecreet voor 4.000 euro 
bij in de lesgeversuren. De andere begeleidingskosten en 
kosten voor de inrichting dragen de Rode Antraciet vzw 
(sport en cultuur in de gevangenis) en de verschillende 
gevangenissen. Ook Sport Vlaanderen draagt in beperkte 
mate bij in de lesgeverskosten.

 fitness

SINT-GILLIS

6d/week

 groepslessen

BERKENDAEL

2x/week

 fitnesszalen

VORST

2 (18 à 24u/week)

Werking gevangenis
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Meer mensen, groepen 
en gemeenschappen 
participeren intensiever 
aan cultureel erfgoed.

VERDERE UITBOUW ERFGOEDBANK

De Erfgoedbank breidt verder uit. In gemeenschapscentrum 

Op-Weule kregen nieuwe vrijwilligers in november en december 

een eerste opleiding om oude foto’s te scannen en te 

beschrijven.

 

Met het materiaal uit de Erfgoedbank gingen we op 

verschillende manieren aan de slag. Een leuke manier was 

de gratis workshop ‘Druk je beste herinnering op hout’. 

Deelnemers leerden om de afdruk van een (oude) foto aan 

te brengen op een houten drager. Dat gaf een vintage-effect. 

Ondertussen praatten de deelnemers over foto’s en vroeger. 

Deze workshop werd gecombineerd met een erfgoedbankexpo. 

De expo en de workshop reisden naar het dienstencentrum 

Ellips in Sint-Agatha-Berchem en het dienstencentrum De 

Rotonde in Ganshoren. Aan de workshop in Ellips werd nog 

een extra activiteit gekoppeld en konden de deelnemers zich 

laten fotograferen in een oude prentkaart via de techniek van 

green screen.

 

Op vraag van Familiekunde Brussel presenteerde de Erfgoedcel 

de werking van de Erfgoedbank en de voordelen van de website 

voor stamboomonderzoekers. Dat gebeurde op 29 september 

in het gemeenschapscentrum De Markten.

 

Daarnaast is er aandacht voor verdieping en kwaliteit. De 

vrijwilligers en de coördinatoren van de Erfgoedbank volgden 

een workshop ‘interviews en audio in de Erfgoedbank Brussel’ 

van Kathleen De Blauwe (AMVB). Zij is expert in mondelinge 

geschiedenis en gaf tips over hoe je een goed interview 

afneemt. Ze lichtte ook de werking van een opensource-

montageprogramma toe.
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3.209

 

betrokken gemeentes

 
partnerorganisaties

 vrijwilligers

records 
in databank

 

 

8.039
raadplegingen 
van databank

Erfgoedbank Brussel
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Kinderen en jongeren krijgen 
met respect voor hun 
eigenheid en autonomie 
meer toegang tot gevarieerde 
vrijetijdsbesteding.

908 

17
160

180

kinderen tijdens
de vakantiewerking

naschoolse
activiteiten

reeksen

kinderen

 

bezoekers van de
 filmvoorstellingen

verhuur
 

Aximax gaat maximaal

AXIMAX GAAT MAXIMAAL

Liefst 908 kinderen genoten van een vakantieatelier in 
jeugdcentrum Aximax. Dat was meteen de maximale capaciteit. 
Naschools en in het weekend volgden 160 kinderen 17 ver-
schillende lessenreeksen. De zondagse filmvoorstelling voor 
gezinnen, in samenwerking met gemeenschapscentrum Ten 
Noey trok 180 bezoekers. Ondanks het volle huis verhuurde 
Aximax ook 40 keer ruimtes aan andere initiatieven. 

11.604
34.065

activiteiten

deelnemers

educatief

cultuur

579
382

educatief

cultuur

 

Scholenwerking gemeenschapscentra
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17

292

lessenreeksen

kleuters

17
locaties  

Multimove voor kleuters

DUIZEND KINDEREN NAAR ROSIE EN MOUSSA

De 22 gemeenschapscentra bieden de Brusselse 
Nederlandstalige scholen elk jaar een cultureel en educatief 
programma aan, goed voor zo’n 40.000 deelnames per 
jaar. Theatervoorstellingen, film, workshops in de klas en 
stadswandelingen worden zorgvuldig geselecteerd en tegen de 
best mogelijke voorwaarden aangeboden. 

Zo gingen er in 2018 een duizendtal leerlingen uit het 3e tot 6e 
leerjaar naar de film Rosie en Moussa van de Brusselse cineast 
Dorothée Vandenberghe. Deze jeugdfilm is gebaseerd op de 
kinderboeken van Michael De Cock en Judith Vanistendael en 
speelt zich af in Brussel. De kinderen konden hem zien in de 
gloednieuwe bioscoop Palace op vier verschillende data. Een 
week na de filmvertoning kregen de leerlingen een workshop in 
de klas: hoe kun jij Brussel positief verbeelden en vormgeven? 
De workshops werden georganiseerd door de Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg (KVS). 

Een samenwerking tussen de Brusselse gemeenschapscentra, 
Palace en de KVS, met steun van het gelijke-kansenbeleid van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
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kleutersportkampen

 
sportspecifieke kampen

omnisportkampen  
voor kinderen

 
G-sportkamp

1.019
deelnemers  

sportkampen

1

Sportkampen seizoen 2017-2018



24

Mensen in armoede en 
hun verenigingen zijn een 
aandachtspunt in alle 
sectorale doelstellingen.

BRUGFUNCTIE VAN BRUSSELS PLATFORM 
ARMOEDE

Het Brussels Platform Armoede (BPA) blijft een belangrijke 
partner voor het beleidsdomein Cultuur, Jeugd en Sport. Het 
is een bron van ervaringsdeskundigheid over de leefwereld 
van mensen in armoede en de drempels waar ze over moeten 
voor hun maatschappelijke participatie en toegankelijkheid 
van de dienstverlening. Het BPA is een brug tussen het 
beleid en mensen in armoede. Zo bracht het advies uit over 
het jaaractieplan, gaf het mee vorm aan het actieplan van 
Paspartoe en gaf het mee opleiding voor VGC-medewerkers om 
drempels bij mensen in armoede te herkennen.

PROJECT ‘VINDEN EN VERBINDEN’

Van februari 2017 tot december 2018 liep bij de VGC-sportdienst 
het project ‘Vinden en Verbinden’. De VGC-sportdienst sloeg 
hierdoor een structurele brug tussen het sportaanbod en 
verenigingen die mensen in kansarmoede bereiken.

De projectmedewerker plande geregeld kennismakingen met 
organisaties om het toeleidingsaanbod bekend te maken. 
266 mensen stelden individuele sportvragen of wilden 
begeleid worden naar een sportactiviteit. Daar waren ook 205 
kinderen en jongeren bij. Daarnaast werden in totaal 2.509 
mensen geïnformeerd over het sportaanbod op eenmalige 
evenementen zoals de sportdagen van het Agentschap 
Integratie en Inburgering of via permanenties ter plaatse. 
Een medewerker van de sportdienst blijft ook na het project 
mensen in kansarmoede toeleiden naar sportactiviteiten.

Samen met TAO Armoede (teams voor advies en ondersteuning 
in armoede) lanceerde de sportdienst voor sportclubs vorming 
over armoede. Door de club te scannen op drempels weet 
deze wat ze moet doen om toegankelijker te worden. De 
vormingswerker van TAO Armoede vormt een tandem met 
de ervaringsdeskundige in armoede en geeft de sportclub 
advies. Zo kan het aanbod opengesteld worden voor kinderen, 
jongeren en gezinnen in armoede. Twee sportclubs tekenden 
in op die vorming en worden in het sportjaar 2018-2019 verder 
begeleid.

PASPARTOE WINTERCAMPAGNE 2017-2018: 
DEKENS VOOR SAMUSOCIAL EN SPORTUITRUSTING 
VOOR LES GAZELLES DE BRUXELLES

Paspartoe organiseerde een wintercampagne: mensen met 
een Paspartoe konden hun punten inruilen ten voordele 
van Samusocial. Die organisatie biedt sociale noodhulp aan 
daklozen in Brussel. In totaal doneerden de pashouders langs 
deze weg 200 dekens. Paspartoe zette zich ook in voor de 
solidariteitsactie ‘Brussel Helpt’ ten voordele van Les Gazelles 
de Bruxelles. Hiervoor ruilden mensen met een pas punten 
tegen giften van 5 euro voor de sportclub. Met het ingezamelde 
bedrag kon de club voor 2.000 euro sportmateriaal kopen. 
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Mensen, groepen en 
verenigingen van etnisch-
cultureel diverse afkomst 
worden beter ondersteund 
in hun jeugd-, cultuur- en 
sportactiviteiten.
ERFGOED EN DIVERSITEIT: LENTEFESTIVAL

Van het Noroezfeest uit centraal Azië, over Martisor in 
Roemenië tot het Paasfeest in België. In heel wat culturen 
wordt van januari tot mei het begin van de lente gevierd. 
En omdat in Brussel mensen wonen van haast overal ter 
wereld, worden er hier heel wat lentefeesten georganiseerd. 
Internationaal Comité, een sociaal-culturele koepel, vertrok 
van dit gegeven om een heus ‘Lentefestival’ te organiseren. 
Erfgoedcel Brussel en het Centrum Agrarische Geschiedenis 
zetten er mee hun schouders onder. 

Samen brachten ze een hele rits partners bij elkaar: 
koepelorganisaties van etnisch-culturele minderheden, 
maar ook het Joods Museum van België, Okra, het Brussels 
Ouderenplatform en LECA. Op Erfgoeddag 2018, zondag 
22 april, opende het BELvue Museum zijn deuren voor de 
verschillende gemeenschappen. Via een expo, dans, muziek, 
film, demonstraties en workshops kon je de verschillende 
lentefeesten ontdekken. Het festival lokte zo’n 650 bezoekers.
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Vrijwilligers vinden en 
binden krijgt overal een 
bevoorrechte plaats, zowel 
bij initiatieven die daar 
extra op focussen als in 
eigen VGC-initiatieven.
VRIJWILLIGERSPAGINA’S GESTROOMLIJND OP
WÉÉN CENTRALE PLAATS

De VGC wilde versnippering van informatie voor en over 
vrijwilligers tegengaan op de website vgc.be. De directies 
Welzijn en Cultuur, Jeugd en Sport gingen na wat er beter kon. 
Er kwam een vernieuwde pagina met drie landingsblokken. 

Op het eerste blok staat alle informatie over de gratis 
vrijwilligersverzekering. Een volgend blok is voor de vrijwilliger 
zelf. Hij vindt er alle nuttige informatie en wordt gericht 
doorverwezen voor verdere vragen. Hij krijgt ook suggesties 
voor mogelijke taken in de verschillende sectoren waar 
je vrijwilligerswerk kunt doen. Het laatste blok is voor de 
organisaties die met vrijwilligers werken. Ze vinden er de 
rechten en plichten om te werken met vrijwilligers, een 
modelovereenkomst en een voorbeelddocument over 
de informatieplicht. Ze worden ook toegeleid naar de 
vacaturebank van het Steunpunt Vrijwilligerswerk om hun 
zoekertjes te verspreiden.

ANIMATOR

HOOFDANIMATOR

VERDERE  VORMING ANIMATOR

COMPETENTIETRAJECT

83

9

91

14

INSTRUCTEUR

2

Deelnemers kadervorming Jeugd

ERFGOEDCEL GEEFT EEN FEEST VOOR 
VRIJWILLIGERS ERFGOEDBANK 

Op 22 november vond in het gemeenschapscentrum Kontakt 
in Sint-Pieters-Woluwe het jaarlijkse feest van de vrijwilligers 
van de Erfgoedbank plaats. Voor de gelegenheid was er een 
speciale inkleding in het teken van bloemen en strandvakantie. 
De vrijwilligers kregen een hapje en een drankje als dank voor 
hun inzet en konden meedoen met de Erfgoedbankbingo.

CIJFERS KADERVORMING JEUGD

Jeugdleiders en -begeleiders zijn de vrijwilligers bij uitstek. 

Zij trekken massaal naar kadervorming om zich te bekwamen 
in leiderschap en om te leren spelen. Maar slechts een paar 
jeugdleiders dient bij de VGC een subsidieaanvraag in. Zij zijn 
het niet gewend om voor hun inzet geld te krijgen. 
 
Het aantal gemotiveerde leiders neemt toe. Ze doen het voor 
het plezier van de kinderen. ‘Zomaar.’ Maar dan wel met een 
stevige portie vorming.
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WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

Cultureelerfgoedactoren dragen beter zorg voor 
cultureel erfgoed en vinden elkaar in een versterkt en 
verruimd netwerk waarin de VGC coacht, verbindt en 
enthousiasmeert.

EEN ERFGOEDDAG MET KIESPIJN

Op zondag 22 april was Kiezen het thema van Erfgoeddag. 
Kiezen voor tradities op een lentefestival, kiezen voor het AMVB 
met het Groot Verzet, kiezen voor de natuur met verdoken 
plekjes en de mysterieuze beuk van meneer François, kiezen in 
het Vlaams Parlement, kiesrecht voor vrouwen, de keuze van 
Rossini, gedwongen keuzes en culinaire keuzes. De begankenis, 
een parcours langs bekende en verborgen locaties, koos dit 
jaar voor Sint-Jans-Molenbeek. 

Wie koos voor Elsschot, had meteen een volle agenda: een 
boekvoorstelling, twee expo’s, een geleide wandeling en een 
lezing, allemaal rond het beroemde boek Lijmen/Het Been dat 
zich afspeelt in en rond de Vlaamsesteenweg. 

Kiespijn was een artistiek erfgoedtraject van FARO, MUS-E 
Belgium en zes erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. 
Jongeren en kunstenaars werkten tien weken rond kiezen in 
hun regio in Vlaanderen en Brussel. Alle resultaten waren op 
Erfgoeddag te zien. In hartje Brussel ging fotografe Raisa 
Vandamme aan de slag met jongeren van het vijfde jaar van 
het Imelda Instituut. De CENTRALE for contemporary art en 
Argos, Centre for Art en Media, stonden hen bij.

26
activiteiten

10.000
bezoekers

40
organisaties

Erfgoeddag
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INFOSESSIE VOOR MUSEA

Op dinsdag 22 mei organiseerde de Erfgoedcel een 
informatiesessie over wat de VGC kan betekenen voor de 
Brusselse musea. Na een korte voorstelling van de verschillende 
ondersteuningsmogelijkheden namen enkele musea het woord 
die al een beroep deden op deze ondersteuning. De VGC wil 
meer musea bereiken en ruimte maken voor vragen over 
en onderlinge uitwisseling van voorbeeldpraktijken. Met dit 
initiatief bereikte het 28 medewerkers uit 20 musea. 

WORKSHOP OVER BEHOUD VAN BOEKEN IN DE 
COLLECTIE

Op 20 november organiseerde de Erfgoedcel samen met 
Bibliotheca Wittockiana een workshop over preventieve 
conservering van boeken in erfgoedcollecties. Tien 
collectiebeheerders van verschillende musea waren er bij. 
Zelfstandig expert in conservatie en restauratie Guy De Witte 
gaf de deelnemers een verdiepende kijk op de verschillende 
aspecten van het bewaren van oude boeken. In de collectie 
van de Bibliotheca Wittockiana vonden ze een schat aan 
voorbeeldmateriaal. 

COLLEGAGROEP OVER HET MAKEN VAN EEN 
COLLECTIEPLAN 

Een collectieplan is belangrijk omdat het inzicht geeft in de 
samenstelling en de betekenis van de collectie. Het maakt 
duidelijk wat de organisatie met haar collectie wil (keuzes, 
prioriteiten en strategie) en hoe de uitvoering moet gebeuren 
in de praktijk. Acht archieven doorliepen samen met de 
Erfgoedcel en FARO (Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed) 
de verschillende stappen naar een collectieplan. Daarvoor 
kwamen ze vier keer samen. Door dat samen te doen, kunnen 
de archieven steunen op elkaars ervaringen en expertise.

22

12

2

71

Erfgoedverenigingen

Expertisecentra/
 netwerkorganisaties

Niet-erfgoedorganisaties

Archieven

Projecten Bruegel

Erfgoedsubsidies
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Jeugdverenigingen en 
hun vrijwilligers worden 
uitgebreid en divers 
ondersteund, ze werken 
complementairder 
als kernspelers in het 
vrijetijdsaanbod voor 
kinderen en jongeren.

JEUGDBELEIDSPARTICIPATIE: LANCERING 
WEBSITE 1000OPINIONS.BE, INSPIRATIEDAG 
BELEIDSPARTICIPATIE VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN, STUDIEBEZOEK VGC-JEUGDRAAD 
STOCKHOLM 

In 2018 versterkte de jeugddienst de participatie van kinderen 
en jongeren aan het beleid:

• De nieuwe website 1000opinions.be informeert 
Brusselse jongeren en moedigt ze aan om hun stem te 
laten horen.

• In een studiebezoek aan Stockholm leerden de 
jeugddienst en de jeugdraad over non-formele 
manieren om jongeren inspraak te geven en meer te 
betrekken bij het beleid. Er was een voorbereidende 
vorming met Uit de Marge over jongeren politiseren in 
een stad.

• Op een inspiratiedag begin oktober maakten partners 
uit het lokaal cultuurbeleid (gemeenschapscentra, 
bibliotheken en cultuurbeleidscoördinatoren) kennis 
met verschillende tools en methodieken om kinderen 
en jongeren te bevragen en te laten participeren aan 
het beleid. 

CONGRES #JEUGDWERKWERKT 

Op 12 juni organiseerde De Ambrassade in de Ancienne 
Belgique het Congres #Jeugdwerkwerkt over de toekomst 
van de jeugdsector. De jeugdsector wil werk maken van 
samenwerking met andere sectoren (kruispunten), kracht van 
vrijwilligerswerk, stem van kinderen en jongeren (politisering 
van jongeren), jeugdwerk als plek voor experiment, en 
diversiteit. JES en de jeugddienst verzorgden een knallend 
avondevenement.

WEEK VAN HET BRUSSELSE JEUGDWERK

Van 15 tot en met 21 oktober liep de Week van het Brusselse 
jeugdwerk om het Nederlandstalige jeugdwerk in Brussel 
te promoten bij een breed publiek. Er was een expo en een 
panelgesprek in Muntpunt, massaspelen in het Warandepark, 
een intervisiemoment voor jeugdwerkers, het grootste 
kampvuur van Brussel en de Nacht van het jeugdwerk. Op de 
Dag van de jeugdbeweging verzamelden jongeren in uniform 
voor een gratis ontbijt. 
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TAALBELEID IN GEMEENSCHAPSCENTRA, 
SPORTCLUBS EN D’BROEJ 

In 2018 begeleidde het Huis van het Nederlands Brussel 
verschillende taalbeleidstrajecten. D’BROEJ kreeg ondersteuning 
over het vereiste taalniveau van medewerkers. Noden en 
verzuchtingen van medewerkers en vrijwilligers werden in 
kaart gebracht, conversatiegroepen werden opgezet en er 
kwamen taalpeters en -meters. Voor de VGC-sportdienst 
werden taalprofielen voor sportanimatoren en zaalwachters 
uitgeschreven. De voltallige dienst boog zich over taal als factor 
in het klantenproces: van administratie over communicatie 
tot de activiteiten zelf. Er kwamen taalbeleidstrajecten in vijf 
jeugdhuizen voor kwetsbare jongeren, twee sportverenigingen 
en vijf gemeenschapscentra. Na een taalomgevingsanalyse 
waarvoor medewerkers, ouders, jongeren en bestuurders 
bevraagd werden, kwamen er concrete taalacties op maat van 
de werkingen.

SPELEN IN DE STAD

Op de elfde editie van de Buitenspeeldag deden duizenden 
kinderen onder een stralende zon mee aan tientallen geweldige 
sport- en spelactiviteiten op meer dan twintig locaties in 
Brussel.

De publicatie Get out ’n Play van de jeugddienst bundelde 
37 leuke openluchtactiviteiten voor kinderen, jongeren en 
hun families in de zomer in Brussel op een handig plooibaar 
kaartje. Alle activiteiten waren gratis en toegankelijk voor 
kinderen en jongeren met een functiebeperking.

À FONDS: TOUR DE BRUXELLES

À Fonds ondersteunt jongeren die een project willen 
realiseren. Met Tour de Bruxelles gaat de VGC actief op zoek 
naar die jongeren in organisaties en scholen. Belangrijkste 
doelstellingen: de mogelijkheden bekendmaken en contacten 
leggen met jongeren. Tour de Bruxelles leverde al enkele 
jongeren op die nu een project realiseren met steun van 
À Fonds.

ONTHAALMOMENT NIEUWE BEROEPSKRACHTEN 
EN STAGIAIRS IN HET JEUGDWERK

De VGC-jeugddienst organiseert regelmatig een 
onthaalmoment voor nieuwe professionele medewerkers 
en stagiairs uit de Brusselse jeugdsector. Ze krijgen een 
onthaalpakket en meer informatie over de werking van de 
VGC en van de jeugddienst. Meteen een ideaal moment om 
collega-jeugdwerkers te ontmoeten en om te netwerken. Op 
het onthaalmoment van 22 november kwamen 17 geëngageerde 
jeugdwerkers af. 
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Kunstenaars, 
kunstverenigingen en 
kunstinstellingen kunnen 
voor alle disciplines 
rekenen op steun en 
begeleiding voor artistieke 
ontwikkeling, creatie en 
spreiding.

In 2018 ging de VGC door op het elan van het uitvoeringsbesluit 
dat in 2017 van kracht werd. Extra aandacht ging naar 
inhoudelijke verscherping, focus op het Brusselse en 
integratie van de trajectsubsidies. Naast prominente kunst- 
en cultuurhuizen en gevestigde kunstenaars steunde de VGC 
beginnende kunstenaars. Voor hen kwam er een toegankelijke 
en korte procedure voor projectsubsidies tot 3.000 euro. Het 
aantal toegekende subsidies voor jaarwerkingen, projecten 
(inclusief korte procedures) en trajecten steeg van 109 in 2017 
naar 112 in 2018.

De gesubsidieerde kunstenaars kunnen ook rekenen op 
operationele ondersteuning, begeleiding en advies bij 
subsidieaanvragen.

Jaarwerkingen
50

59

71

19

19

51

8

3

Projectsubsidies

Korte procedure

Trajectsubsidies projectaanvragen

toekenningen

GALLAITHUIS-K.A.K. GESELECTEERD VOOR 
DRIE JAAR 

De VGC stelt het kunstenaarsatelier in de Gallaitstraat 80 ter 
beschikking van kunstenaars.

De K.A.K.-Koekelbergse Alliantie van Knutselaars nam er 
begin 2018 zijn intrek. Na hun nomadisch bestaan waren de 
‘knutselaars’ erg gemotiveerd om zich te smijten in het huis 
en in de buurt. Zo plande de K.A.K. projecten met partners 
uit de buurt zoals TransfoCollect en gemeenschapscentrum 
De Kriekelaar. Eind 2018 creëerde de K.A.K. zijn eerste kleuter- 
voorstelling.

De K.A.K. heeft een bijzondere werking. De stem van elk lid 
klinkt even hard. Iedereen is mee verantwoordelijk voor het 
geheel. Iedereen voert mee alle taken uit. Wel dringt verdere 
professionalisering zich op, zodat het allemaal draaglijk blijft
in combinatie met individuele projecten.

KUNSTINTEGRATIE IN LENDRIK, HET HUYS 
EN GANSHOREN

In het kader van kunstintegratie werden twee kunstwerken 
ingehuldigd: in gemeenschapscentrum Het Huys in Ukkel en 
in ontmoetingscentrum Lendrik in Neder-Over-Heembeek. Op 
andere locaties is de kunstenaar pas gekozen, is het creatieve 
proces nog volop bezig of is de realisatie bijna in aantocht.



35

WE (ONDER)STEUNEN EN LEUNEN

BABYLON OP ONTMOETINGSCENTRUM LENDRIK

Babylon van kunstenaar Peter Rogiers is een sculptuur 
op het dak van ontmoetingscentrum Lendrik. De 
gebruikers wilden een werk dat verwondering en 
verbeelding, optimisme en fierheid uitstraalt. De 
burleske grote sculptuur straalt energie uit en is van 
ver te zien. De boodschap is duidelijk: hier gebeurt 
‘de ontmoeting’. De palmboom werkt ook als logo 
en herkenningspunt. Rogiers koos bewust voor een 
sculptuur die aanwezig en leesbaar is voor een groot 
publiek. Door het gebouw als sokkel te gebruiken, 
creëert hij eenheid tussen architectuur en sculptuur én 
verbondenheid tussen de verschillende onderdelen en 
partners die er huizen. Er kleeft iets bevreemdends aan: 
het utopische, het dromerige legt een poëtische laag die 
de kijker, de bezoeker, de gebruiker blijft uitdagen in 
zijn fantasie, telkens opnieuw. 

MICROKOSMOS IN GEMEENSCHAPSCENTRUM
HET HUYS

De grote muurschildering Microkosmos in de patio 
van Het Huys werd ingehuldigd op 25 mei. Het enorme 
kleurenpalet staat symbool voor de vele activiteiten van 
het centrum. Specifieke belichting zorgt voor een aparte 
sfeer ’s avonds. Kunstenaar Adrien Lucca brengt met 
dit kleur- en lichtspel een gevoel van warmte binnen en 
levert een bijdrage aan de ruimtelijke ervaring. 

Gebruikers van Het Huys waren van bij het ontwerp 
enthousiast. De opdracht ‘Maak van de patio een unieke 
plek, een nieuwe parel voor de omgeving’ is meer dan 
geslaagd. 

EMBRACE DOOR GEMEENSCHAPSCENTRUM DE ZEYP 

Het kunstwerk EMBRACE staat in de publieke ruimte van 
Ganshoren. Het is een monumentale vertaling van de 
vriendschap tussen Koenraad Tinel en Simon Gronowski, 
sterk getekend door het donkere verleden van de oorlog. 
Gemeenschapscentrum De Zeyp nam het initiatief voor 
dit waardevolle project. Zo geeft het beeldend waarden 
en geschiedenis door met de bijbehorende vreselijke 
verhalen. De VGC subsidieerde de realisatie.

>

>

>
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STUDENTEN SOCIAAL-CULTUREEL WERK NEMEN 
EEN KIJKJE BIJ BRUSSELSE VERENIGINGEN 

Studenten sociaal-cultureel werk van de Odisee Hogeschool 
maakten in opdracht van de VGC een indrukkenverslag, een 
snapshot van het Nederlandstalig sociaal-cultureel werk in 
Brussel. 

Sociaal-culturele 
verenigingen en praktijken 
worden beter ondersteund 
en kunnen zo nieuwe 
perspectieven ontwikkelen.

Kern van de opdracht was nagaan hoe organisaties het 
beleidsplan omzetten in de praktijk. En hoe de in het 
beleidsplan beschreven missie en visie leeft en gestalte krijgt 
in de lokale werking. De studenten bezochten activiteiten van 
lokale verenigingen en gingen in gesprek met leden, vrijwilligers 
en deelnemers. 

De opdracht kaderde in de visitatie van regionaal en bijzonder 
sociaal-cultureel werk dat gepland is voor 2019. 
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OPEN THE DOOR FOR READING

Eind 2017 stapte OBiB als partner mee in het Erasmus +-project 
‘Open the Door for Reading’. Samen met vier Europese partners 
uit Göteborg, Bristol, Turku en Milaan, werkt OBIB twee jaar 
intensief rond leesbevordering met en voor kansengroepen, 
over sectoren heen. Maatschappelijk kwetsbare gezinnen de 
weg tonen naar lezen, lukt alleen door vanuit verschillende 
hoeken samen te werken: kinderdagverblijven, Huizen van het 
kind, consultatiebureaus, basisscholen en bibliotheken. OBiB 
werkt daarvoor samen met de Brusselse bibliotheken, het 
Onderwijscentrum Brussel, de entiteit Gezin van de VGC en 
Brusselleer. 

Een belangrijk onderdeel van de partnersamenwerking is de 
transnationale meeting. In 2018 ging de tweede meeting in 
Bristol over onderwijs en leesremediëring, en de derde meeting 
in Turku over meertaligheid en transversaal en interdisciplinair 
samenwerken. De partners in dit project wilden een handig 
instrument maken om ervaringen en good practices te delen 
met professionals uit de verschillende landen die met dit 
doelpubliek in contact komen. 

LEESLIJN

De Leeslijn is een kader waarin de bibliotheken hun activiteiten 
en projecten geleidelijk opbouwen om de ontwikkeling en 
de interesses van de verschillende leeftijdsgroepen beter 
te kunnen volgen en ondersteunen. De grote thema’s van 
de Leeslijn zijn leesplezier en leessmaakontwikkeling, 
mediawijsheid, taalontwikkeling en bibliotheekverkenning. Voor 
al deze thema’s ontwikkelen de bibliotheken methodieken, 
activiteiten of projecten, aangepast aan de leeftijd van 
het jonge publiek. Ook grotere leesbevorderingsacties als 
Boekstart, de Voorleesweek, Brussels Reads Aloud (meertalige 
voorleesuurtjes), Jeugd- boekenmaand, Boekenbende en nog 

Bibliotheken worden 
ondersteund om iedereen 
beter toegang te geven 
tot informatie en 
cultuur en om mensen 
maatschappelijk sterker te 
maken door ze te prikkelen 
tot meer actieve cultuur- 
en informatieparticipatie.

veel meer hebben hun plaats in het ruimere kader van de 
Leeslijn. In 2018 stond bij Brussels Reads Aloud de Brusselse 
auteur en illustrator Leo Timmers centraal. Heel wat kinderen 
genoten van de workshops met Leo Timmers en werden in één 
klap expert in poezen tekenen. 

Samen met de bibliotheekmedewerkers werden er nieuwe 
leesspellen ontwikkeld voor leerlingen van het Nederlandstalig 
basisonderwijs in Brussel. De leesspellen helpen de leerlingen 
hun lievelingsboek te vinden in de bibliotheek en geven ze een 
ruggensteuntje om na te denken over de verhalen die ze lezen. 
Zo kunnen de leerlingen aan de slag met zelfgemaakte ‘story 
cubes’ waarmee ze locaties en personages uit het verhaal of 
gevoelens kunnen duiden die ze ervaren als ze lezen.
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BOEKSTART

Het project Boekstart werd in 2018 gelanceerd in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ouders van baby’s van 6 maanden 
krijgen een babypakket. Daarin zit een knisperboek en een 
brochure met informatie over voorlezen en de bibliotheek. 

Als de kinderen 15 maanden zijn, krijgen de ouders een 
uitnodiging om in hun lokale bibliotheek een peutertas op 
te halen met twee boeken en een brochure vol informatie en 
tips. Het babypakket en de uitnodiging om de peutertas op 
te halen worden verdeeld via de consultatiebureaus en de 
kinderdagverblijven. 

Vijftien Brusselse bibliotheken stapten in het project: Brussel-
Stad, Elsene, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Jette, Oudergem, 
Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-
Joost-ten-Node, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe 
en Ukkel. 

Boekstart werd ontwikkeld door de Vlaamse Overheid en 
Iedereen Leest, een organisatie die programma’s maakt voor 
leesbevordering. In Brussel werkten OBiB en de Brusselse 
bibliotheken samen met beroepskrachten en vrijwilligers 
van de consultatiebureaus en de kinderdagverblijven, 
gemeenschapscentra en brede scholen. De financiering wordt 
mogelijk gemaakt door de Vlaamse overheid, de VGC en de 
gemeenten.

BRUSSELSE BIBLIOTHEKEN BY NIGHT

Voor de tweede keer op rij werkten de Brusselse bibliotheken 
mee aan de gezamenlijke Bibliotheeknocturne van de 
Nederlands- en Franstalige openbare bibliotheken. Een gevolg 
van een ontmoeting tussen de twee bibliotheeknetwerken 
in 2016. Brusselaars konden op vrijdag 24 november in 
een veertigtal bibliotheken terecht voor voorlezen, kunst, 
een babbel, warme wafels, lantaarntochten, verhalen in 
allerlei vormen, of gewoon om de Brusselse bibliotheken te 
ontdekken. Aan Nederlandstalige kant deden 17 van de 20 
bibliotheken mee. Vier gemeenten gingen een stap verder: de 
Nederlandstalige en Franstalige bibliotheek van Evere, Sint-
Joost-ten-Node, Vorst en Watermaal-Bosvoorde organiseerden 
samen activiteiten.
De VGC stond in voor de bovenlokale communicatie, die 
mee financieel mogelijk gemaakt werd door de Bibliothèque 
Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale.
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VGC-SPORTDIENST START NIEUWE SPORTCLUBS 
OP

De VGC streeft naar een zo ruim en zo divers mogelijk 
Nederlandstalig sportaanbod in Brussel. Om leemtes in 
dat sportaanbod op te vullen, neemt de sportdienst zelf 
initiatieven. De recentste voorbeelden zijn een duurzaam 
aanbod voor zwemmen en zwemlessen, en voor turnen/
gymnastiek.

De sportdienst organiseerde de lessenreeksen om ze daarna te 
verzelfstandigen als sportclub. Zo werden gaandeweg genoeg 
vrijwilligers – vooral via de ouders en leden – warm gemaakt 
om een bestuur te vormen en taken op te nemen in de club. 

Daarnaast waren er bestuurlijke, administratieve, sportieve en 
sociaal-maatschappelijke initiatieven, zoals de opstart als vzw 
en de aansluiting bij een Vlaamse sportfederatie. 

Sinds september evolueerden de twee werkingen tot de 
zelfstandige zwemclub Splash vzw en gymnastiekclub Olympia 
vzw. De VGC-sportdienst ondersteunt en volgt de kersverse 
sportverenigingen de eerstvolgende jaren nog nauw op.

Sportinitiatieven – vooral 
sportverenigingen en 
anders georganiseerde 
sport – worden beter en 
meer op maat ondersteund 
met extra aandacht voor 
toegankelijkheid, kwaliteit, 
diversiteit en ethiek.
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EEN NIEUWE LOCATIE VOOR DRIE 
GEMEENSCHAPSCENTRA

De gemeenschapscentra van Neder-Over-Heembeek, Ukkel en 
Koekelberg kregen een nieuwe locatie en huizen nu samen met 
andere organisaties. In Koekelberg behoudt GC De Platoo zijn 
stek in de Pantheonlaan en breidde zijn werking uit naar de 
multifunctionele campus Comenius, waar ook een lagere en 
een secundaire school huizen naast, een sporthal, 
de gemeentelijke bibliotheek en Chirolokalen. 

Het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard verhuisde naar 
het Peter Benoitplein en heet nu Nohva. Nohva huist samen 
met Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus en het wijkfiliaal van 
de bibliotheek in ontmoetingscentrum Lendrik. 

Ook het vroegere Candelaershuys veranderde van naam én van 
wijk. Het gemeenschapscentrum heet nu Het Huys en verhuisde 
van een kansrijke wijk naar de kansarme wijk Kalevoet, vlak bij 
het gelijknamige station. Het Huys deelt zijn infrastructuur met 
Lokaal Dienstencentrum Lotus.

De gemeenschapscentra 
werken met zorg voor 
kwaliteit aan de eigen 
doelstellingen en de 
doelstellingen van 
Cultuurcentrum Brussel.

Lendrik

Spoor West

Het Huys Comenius
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Comenius
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Meer en
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MEER EN BETERE RUIMTE
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SPELEN IN DE STAD: OPENING VAN SPEELZONE 
NEERHOF

In juni opende Het Neerhof, de jeugd- en gezinsboerderij in 
Dilbeek, een nieuw avontuurlijk speeldomein met bijhorende 
waterspeelzone. De realisatie van een natuurlijk speeldomein 
maakte deel uit van het globale landschapsbeheersplan voor 
Het Neerhof en was al jaren een doelstelling van de VGC.

In het nieuwe speeldomein kunnen Brusselse kinderen en 
jongeren zich vooral uitleven in natuurlijke speelelementen. Dat 
kan aan de nieuwe waterspeelzone met speelpoel, dierenpoel, 
speelelementen en natuurlijke beplanting. En er is ook een 
natuurlijke speelzone met hooilandjes, bos, boomhutten, 
zitstammen, een bijenparcours, kampconstructies en een touw- 
en klauterparcours.

De realisatie ging gepaard met participatiemomenten en hield 
rekening met het beschermde landschap in Het Neerhof. 

Samen met de jeugdraad van de VGC wordt nog bekeken hoe 
het speeldomein maximaal kan renderen voor zoveel mogelijk 
kinderen, jongeren en jeugdverenigingen uit Brussel.

STAND VAN ZAKEN FIX

Sinds november 2017 werkt de VGC samen met vzw FIX voor 
herstellingen en renovatiewerk in jeugdhuizen, jeugdlokalen
en sportzalen. 

FIX is een werkervaringsproject in de bouwsector dat 
laaggeschoolde langdurig werklozen opleidt op de werkvloer. 
FIX was al actief in Brusselse scholen. Met de nieuwe 
samenwerking met de VGC verruimden de activiteiten naar 
jeugd- en sportinfrastructuur. Die sectoren waren al lang op 
zoek naar een team dat snel problemen aan gebouwen kan 
oplossen en de algemene toestand van de infrastructuur kan 
verbeteren.

Organisaties die gebruik willen maken van FIX hoeven alleen 
het materiaal te betalen en een beperkte dagprijs per ploeg. 
Daarnaast kunnen organisaties vrijblijvend een offerte 
vragen voor binnenafwerking, elektriciteitswerk, isolatiewerk, 
loodgieterij, ruwbouw, schilderen en behangen of schrijnwerk. 
In 2018 deed een 15-tal jeugd- en sportorganisaties een beroep 
op FIX.

OPENING COMENIUS 

Op 27 september opende de Comenius-site zijn deuren. Naast 
een nieuwe school kwam er ook plaats voor gemeenschaps- 
infrastructuur. 

Gebouw D moet op de Comenius-site een plaats worden 
waar verschillende werkingen elkaar ontmoeten en vooral 
ook versterken. Primaire gebruikers zijn de VGC-sportdienst, 
Gemeenschapscentrum De Platoo, de bibliotheek van 
Koekelberg, Chiro Koekelberg en het GO!

Die partners ontwikkelen al maanden een aanbod op de site en 
ontplooien er elk hun eigen werking:`

• Tijdens de schooluren gebruikt het GO! de sportzaal 
voor de lessen lichamelijke opvoeding.

• De sportdienst bouwt een aanbod uit in de sporthal 
en beheert de naschoolse openstelling voor sportclubs.

• Gemeenschapscentrum De Platoo krijgt door de 
bijkomende ruimtes (met vooral de nadruk op de 
polyvalente ruimte) meer mogelijkheden om zijn 
aanbod te verruimen.

• Er is een moderne bibliotheek met een 
zelfuitleensysteem.

• Er zijn nieuwe Chirolokalen met groeikansen voor de 
jeugdbeweging.

• Het is de bedoeling dat de partners nauw samen- 
werken en een meerwaarde realiseren door 
kruisbestuiving en onderlinge versterking.
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MEER EN BETERE RUIMTE

VERBOUWING DE ZEYP – EERSTESTEENLEGGING

In juni gebeurde de eerstesteenlegging voor de grondige 
verbouwing en de nieuwbouw van Gemeenschapscentrum 
De Zeyp en Lokaal Dienstencentrum De Rotonde. In het 
nieuwe gebouw in Ganshoren komt ook de Nederlandstalige 
bibliotheek.

Lokaal Dienstencentrum De Rotonde werd in 2007 in samen-
werking met het Gemeenschapscentrum De Zeyp opgericht 
en bouwde zijn werking uit in de infrastructuur van het 
gemeenschapscentrum. 

Uiteindelijk kozen De Rotonde en De Zeyp voor een gezamenlijk 
project dat de functies van het gemeenschapscentrum en het 
lokaal dienstencentrum integreert. In juli 2012 besloot de VGC 
om ook een budget uit te trekken voor de integratie van de 
Nederlandstalige bibliotheek van de gemeente Ganshoren in 
het gezamenlijke project op de site van Gemeenschapscentrum 
De Zeyp.

KUNSTENWERKPLAATS WALTER

Werkplaats Walter is het geesteskind van Teun Verbruggen en 
Lien Van Steendam, allebei actief in en gepassioneerd door 
beeldende kunst en muziek. In hartje Anderlecht openden ze 
in september een nieuwe ruimte voor kunstenaars en publiek 
met een concertzaal, een repetitieruimte en ateliers voor 
beeldende kunstenaars. De renovatie werd mee gesteund door 
een investeringssubsidie van de VGC. Sinds de opening slaagde 
de nieuwe plek erin om een talrijk en enthousiast publiek 
aan te trekken. In de drukke en wat onderkomen buurt zorgt 
Walter voor een warme, mooie plek waar altijd wat te doen 
is. Elk weekend zijn er concerten met binnen- en buitenlands 
talent in experimentele jazz en cross-over. In de ateliers werken 
beeldende kunstenaars aan hun projecten en Vansteendam 
organiseert in de schoolvakanties speelweken voor kinderen uit 
de buurt die uitgenodigd worden om zelf aan de slag te gaan 
met kunst en muziek. 

CAMPUS SPOOR WEST

Voor de realisatie van een sporthal op Campus Spoor West 
in Anderlecht kende de VGC een investeringssubsidie toe van 
2.288.475 euro. De sporthal werd in september in gebruik 
genomen. Naast een sportzaal van 30 bij 22 meter zijn er 
twee kleinere sportzaaltjes van telkens 10 bij 10 meter. Ze zijn 
ingericht voor sportactiviteiten met kleinere groepen of sporten 
zoals dans, gym of yoga. De nodige kleedkamers, sanitair en de 
ondergrondse parking maken het project compleet. 
Door de investeringen hebben de drie scholen op de campus 
nu kwaliteitsvolle sportinfrastructuur voor hun sportlessen. Er 
zijn al verschillende organisaties en sportclubs die er na de 
schooluren komen sporten.

100% FREE SPACE IN GEMEENSCHAPSCENTRA

Doorgaans zijn gemeenschapscentra drukbezet voor vaste 
activiteiten van plaatselijke verenigingen, schoolvoorstellingen, 
cursussen en andere bijeenkomsten. Daardoor kunnen 
ze nauwelijks ingaan op de vraag van kunstenaars naar 
studioruimte. In een creatieve stad als Brussel is die vraag 
groot. 

Maar de luwe periode van de zomermaanden is voor veel 
gemeenschapscentra een uitzondering op de regel. In de 
zomer van 2018 boden ze voor de eerste keer hun theater- en 
vergaderzalen gratis aan voor beginnende kunstenaars die een 
ruimte zoeken om een tijdje aan een eigen project te werken. 
De artiesten reageerden op een oproep via de Brusselse 
kunstopleidingen. Naargelang hun vraag werden ze gekoppeld 
aan een technisch geschikt lokaal, of een geschikte context in 
een gemeenschapscentrum.

Zeventien gemeenschapscentra stapten mee in 100% Free 
Space en gaven zo 24 kunstenaars de kans om hun artistieke 
werk verder te ontplooien. Het project is een samenwerking 
met de Kunstenwerkplaats en wordt in de zomer van 2019 
herhaald. 
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COMMUNICATIE

LANCERING VAN N22 MET 22 GEZICHTEN
Eind augustus veranderde Cultuurcentrum Brussel in N22, het 
netwerk van de Brusselse gemeenschapscentra. Die nieuwe 
naam verwijst duidelijker naar de 22 centra, hun eenheid 
én verscheidenheid. N22 gebruikt de n in het VGC-logo ook 
letterlijk in de vormgeving.
Voor de lancering van N22 getuigden 22 geëngageerde 
Brusselaars over hun ervaringen met de gemeenschapscentra. 
De campagne geeft N22 letterlijk een ‘smoel’: 22 centra, 22 
gezichten.

Zo vertelt Qutayba Al Ahmad (27) uit Laken:

‘Het klinkt misschien klef, maar op dit moment betekent 
Nekkersdal alles voor mij: hier is mijn huis, hier is mijn thuis, 
hier is mijn sociaal netwerk. Zes jaar geleden vluchtte ik uit 
Syrië en kwam ik in Brussel terecht. Ik ken intussen heel wat 
Syriërs hier, maar vind het ook belangrijk om een ander 
netwerk op te bouwen. En dat kan perfect in Nekkersdal. Het 
is echt een ontmoetingsplek waar mensen met verschillende 
achtergrond, cultuur en taal bijeenkomen. Ik heb hier trouwens 
ook Nederlandse les gevolgd.’ 

De volledige campagne en meer informatie over N22 staat op 
n22.brussels.
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TRAJECT TAALBELEID GEMEENSCHAPSCENTRA EN 
NT2-ERFGOED

Het Huis van het Nederlands Brussel ondersteunde opnieuw 
gemeenschapscentra in taalbeleid op maat: De Pianofabriek, 
De Kriekelaar, De Kroon, Op-Weule en Het Huys. De 
trajecten bestaan uit analyse, visieontwikkeling, afspraken 
en concrete acties. In de analysefase voeren mensen van 
het Huis van het Nederlands Brussel gesprekken, doen ze 
enquêtes en observaties, bepalen ze het taalniveau van 
communicatieproducten en werken ze samen met het 
team en de raad van bestuur. Alle geledingen van het 
gemeenschapscentrum krijgen ermee te maken: van het 
taalgebruik van baliemedewerkers (zoals hoe reageren op 
een telefoonoproep in het Frans) tot de opvattingen over 
taalgebruik die leven in de raad van bestuur. De trajecten 
werken objectiverend en ontmijnend, en stimuleren actieve 
aandacht voor Nederlands.

In het voorjaar bezochten 400 cursisten Nederlands tweede 
taal (NT2) zes Brusselse erfgoedorganisaties in de NT2-
Museumweken. Het Huis van het Nederlands Brussel begeleidde 
de organisaties en verzorgde de communicatie met steun van 
de Erfgoedcel. 

De bezoeken vallen onder het project ‘Op stap met je klas’ van 
het Huis. Op het programma stonden het Archief en Museum 
voor het Vlaams Leven te Brussel, de Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten, het Brussels Museum van de Molen en de 
Voeding, BELvue Museum, BOZAR en het CIVA.

JEUGDRAAD LANCEERT EERSTE HULP BIJ 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VOOR JONGEREN

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 
14 oktober lanceerde de VGC-jeugdraad de website 
1000opinions.be. Die informeerde Brusselse jongeren en 
moedigde ze aan om hun stem te laten horen. De website 
begeleidde jongeren tot 24 jaar die voor de eerste keer gingen 
stemmen. Ze vonden er hoe ze moesten stemmen en waar 
acties jongeren in contact brachten met de lokale politiek. 

Tot slot verzamelde 1000opinions.be de jongerenstandpunten 
van de verschillende politieke partijen. Op de website stond 
een luisterknop, zodat ook slechtziende jongeren zich konden 
informeren. 
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EENVOUDIGER INSCHRIJVEN

Via tickets.vgc.be kan je sinds 2018 online inschrijven voor alle 
vrijetijdsactiviteiten van de VGC (Sportdienst, Jeugdcentrum 
Aximax, Speelpleinen en de 22 gemeenschapscentra).

Je kan via deze site tickets kopen voor o.a. theatervoorstellingen 
en films in de gemeenschapscentra. Maar je kan ook je 
kinderen inschrijven voor een vakantieweek of jezelf voor een 
cursus.

Met dit online systeem heb je als deelnemer een eigen account 
waarin je steeds al je inschrijvingen en tickets kan terugvinden. 
Indien je kinderen deelnamen aan een activiteit, dan beschik 
je hier ook over de fiscale attesten voor kinderopvang en de 
mutualiteit.

GEBRUIKERS UITLEENDIENST ERFGOEDCEL 
BEVRAAGD

De Erfgoedcel leent technisch materiaal uit aan Brusselse 
erfgoedorganisaties. De Erfgoedcel peilde in een enquête naar 
de tevredenheid van de organisaties die aankloppen bij de 
uitleendienst, en naar waarom sommige organisaties dat niet 
of nog niet doen. In totaal gaven 37 organisaties feedback 
over de dienstverlening en de communicatie, en formuleerden 
ze suggesties voor nieuwe materialen. Het is duidelijk dat de 
gebruikers tevreden zijn en de uitleendienst waarderen. De 
Erfgoedcel gaat met de resultaten verder haar aanbod en 
dienstverlening optimaliseren en de communicatie met niet-
gebruikers verbeteren.

KWALITEITSZORG

TEVREDENHEIDSENQUÊTE VAKANTIEAANBOD 
ZOMER

In het najaar peilden we naar de tevredenheid over het 
zomervakantieaanbod van Jeugdcentrum Aximax en de 
VGC-sportdienst. Daarvoor nodigden we via e-mail of sms de 
ouders en voogden uit van deelnemers aan speelweken en 
sportkampen om online een enquête in te vullen. Dat kon 
in het Nederlands, Frans of Engels. Meer dan 34% van de 
genodigden vulde de enquête in. Een greep uit de resultaten: 

• Een op de drie ouders die de enquête invulden, schreef 
ter plaatse in tijdens het inschrijfmoment of achteraf 
aan de onthaalbalie. Net geen 16% schreef op Kwandoo 
in via smartphone of tablet. De rest deed dat via de 
computer.

• Bij Jeugdcentrum Aximax ondervond 30% problemen 
om in te schrijven. Dat had te maken met een 
technische storing toen de inschrijvingen online 
startten. De meerderheid voelt zich goed geholpen bij 
problemen met inschrijven.

• Voor ouders die gebruikmaken van de ochtendopvang, 
start die over het algemeen vroeg genoeg. Voor meer 
dan een derde van de ouders mag de avondopvang na 
17 uur eindigen.

• Negen op de tien kinderen komen graag tot heel graag 
naar de sportkampen en speelweken. Ook de ouders 
zijn tevreden over het vakantieprogramma waar hun 
kinderen van genoten. Bij JC Aximax mag er nog meer 
gesport worden, en bij sportkampen mogen er meer 
uitstappen en activiteiten met aandacht voor fair play 
georganiseerd worden.

• Sportlesgevers en animatoren krijgen een goede score 
van de ouders. Ze zijn gemotiveerd en ouders kunnen 
bij hen terecht met vragen of voor informatie.

• Driekwart van de ouders schrijft zijn kinderen graag 
opnieuw in.

• Ouders vinden het vakantieaanbod heel betaalbaar. 
Voor 4% van de ouders is de deelnameprijs van een 
speelweek bij Jeugdcentrum Aximax eerder duur en 
10% van de ouders vindt een sportkamp eerder duur.

Met de enquêteresultaten gaan we aan de slag in 2019, en 
werken we verder aan een kwalitatief sport- en speelaanbod.
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STAGEPLAATS ERVARINGSDESKUNDIGE ARMOEDE

De VGC-sportdienst startte een samenwerking met de opleiding 
ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting van 
QRIOS Hasselt. Een derdejaarsstudente loopt van september 
2018 tot mei 2019 stage op de sportdienst. Met haar expertise 
gaat de sportdienst kinderen in armoede toeleiden naar 
sportclubs, vormingen organiseren en collega’s ondersteunen 
die vragen hebben over armoede. Dankzij de vormingen krijgen 
medewerkers van de VGC-sportdienst meer voeling met de 
leefwereld van mensen in armoede en verankeren ze de kennis 
erover structureel. Een ervaringsdeskundige op de werkvloer 
draagt bij tot een positievere en meer realistische beeldvorming 
over mensen in armoede.

Ook de ervaringsdeskundige zelf evalueert de stage positief: 
‘Voor mij was het een grote stap om stage te lopen in een 
overheidsinstelling. Doordat ik – naar mijn aanvoelen – in een 
veilige omgeving terechtkwam en goede ondersteuning kreeg, 
kon ik vlot situaties kaderen vanuit mijn eigen ervaring met 
armoede. Wel heb ik bij de sportdienst geen taboes geschuwd 
en ben ik altijd openhartig geweest. Zo konden we eventuele 
evidenties en weerstand rond armoede doorbreken. Tot hiertoe 
heb ik een fijne ervaring en leerrijke momenten gehad. Ik ben 
blij dat ik opbouwende feedback mag krijgen en geven, en dat 
ze ook mijn inbreng vragen.’

MINDER PAPIER

In oktober namen de Brusselse bibliotheken een nieuwe 
oplossing in gebruik om brieven te versturen voor wie boeken 
reserveert of te laat terugbrengt. Daardoor werden er in één 
maand 6.614 e-mails verstuurd in plaats van papieren brieven. 
Dat zorgde voor 68% minder papieren post, wat overeenkomt 
met zo’n 32 kg papier minder, en meer dan 5.000 euro 
kostenbesparing in portkosten.
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KWALITEITSZORG



Met welke van deze doelstellingen bent u vandaag 
bezig?

Aan welke doelstelling zou u graag meewerken of 
meedenken?

Van welke ontwikkelingen wil u op de hoogte 
worden gehouden?

EEN RADAR VOOR 
INNOVATIE, CREATIE EN 
VERNIEUWING

WE VINDEN EN BINDEN

WE (ONDER)STEUNEN
EN LEUNEN

MEER EN BETERE RUIMTE

COMMUNICATIE

KWALITEITSZORG

Laat het ons weten op

cultuur.jeugdsport@vgc.be

Meer weten?

verbinden.brussels
www.vgc.be
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