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TEN GELEIDE
In deze beleidsbrief geven we een stand van zaken over het beleid in 2008 en maken we de
prognoses voor 2009. Het beleid voor Brussel weerspiegelt zich in een diverse reeks aan
initiatieven vanuit de specifieke hoofdstedelijke bevoegdheid. Deze beleidsbrief haalt echter ook
de inspanningen aan vanuit de bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport. Alles relateert zich
uiteraard aan de budgetten, die voor het Vlaams Brusselbeleid gereserveerd worden binnen de
begroting 2009.

Missie, doelstellingen en context
De specifieke situatie en bevoegdheid van de Vlaamse overheid in relatie tot Brussel is al
herhaaldelijk gesteld. In tegenstelling tot de rest van Vlaanderen, bevindt de Vlaamse overheid
zich in de hoofdstad in een concurrentiele positie. Haar bevoegdheid is, hoewel geheel legitiem,
toch niet vanzelfsprekend. Andere overheden hebben er immers identieke bevoegdheden. Dat
neemt niet weg, integendeel, dat de Vlaamse Gemeenschap er resoluut voor kiest prominent
aanwezig en zichtbaar te zijn in haar hoofdstad. Dit gebeurt op verschillende wijzes, ofwel
rechtstreeks met kwalitatief hoogstaande beleidsmaatregelen en -initiatieven, ofwel onder de vorm
van partnerschap met de Vlaamse Gemeenschapscommissie of in samenwerking met de
gemeenten of met de Franse Gemeenschap.
De Vlaamse overheid is, als initiator en/of financierder, het belangrijkste overkoepelende element
voor talloze instellingen en organisaties die op het vlak van cultuur, jeugd, sport, onderwijs en
welzijn activiteiten ontplooien voor een brede, divers samengestelde doelgroep. Deze
verbondenheid wordt door de bereikte doelgroepen echter niet steeds ervaren. De zichtbaarheid
van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel is een noodzakelijk element van het beleid om de
band tussen deze initiatieven en netwerken enerzijds en de Vlaamse Gemeenschap anderzijds
zichtbaar te maken.
Het engagement dat de Vlaamse Gemeenschap neemt ten overstaan van de Brusselse bevolking is
specifiek van aard. Zoals in de rest van Vlaanderen, wordt geen enkele bevolkingsgroep
uitgesloten. Vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden wil de Vlaamse Gemeenschap
verantwoordelijkheid opnemen ten opzichte van alle Brusselaars. Het Vlaams
Gemeenschapsbeleid voor Brussel beperkt zich dus niet uitsluitend tot de Nederlandstaligen of de
Brusselse Vlamingen. Het richt zich evenzeer op anderstalige Brusselaars en op iedereen die
gebruikmaakt van de Vlaamse netwerken en instellingen, zowel op vlak van onderwijs en welzijn
of binnen het sociaal-culturele werkveld.
In het regeerakkoord werd daarom geopteerd voor een Brusselnorm. Initiatieven op het vlak van
onderwijs, cultuur, jeugd, sport en welzijn, die theoretisch gezien de gehele Brusselse bevolking
kunnen bereiken, moeten ten minste gelden voor 300.000 inwoners of zowat één derde van de
bevolking. Deze Brusselnorm is in elk geval een genereuze, maar verantwoorde optie en kan een
brug zijn tussen de institutionele tweeledigheid en de meertalige, multiculturele realiteit van onze
hoofdstad. Vertrekkende vanuit de bestaande structuur biedt de Brusselnorm de mogelijkheid om
een beleid uit te werken dat voldoende rekening houdt met de veranderde en veranderende
Brusselse realiteit.
Dit diverse en steeds wijzigende gegeven van het interculturele Brussel vormt ook een rode draad
doorheen het beleid dat de Vlaamse Gemeenschap voert ten opzichte van haar hoofdstad. De
Vlaamse Gemeenschap is van nature open en verdraagzaam. In Brussel waar zoveel culturen,
nationaliteiten en gemeenschappen elkaar ontmoeten, is dat niet anders. Integendeel, wij geloven
dat Brussel in eerste instantie een project is van Gemeenschappen, die elkaar binnen een zelfde
ruimte ontmoeten.
Het Nederlands en de Nederlandstalige context vormen een uitzonderlijk belangrijke voorwaarde
voor het welslagen van het merendeel van de Vlaamse maatregelen en initiatieven in Brussel. Ook
hier noopt de groeiende doelgroep van anderstalige en allochtone Brusselaars tot specifieke
aandacht vanwege de overheid, tot bijkomende beleidsmaatregelen en tot extra inspanningen op
het terrein. Toch kan het belang hiervan nauwelijks overschat worden. Op termijn zal het gebruik
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van het Nederlands immers het voornaamste 'zichtbare' bindmiddel zijn tussen een deel van de
Brusselse bevolking en tussen deze Brusselaars enerzijds en de rest van Vlaanderen anderzijds.
Het beleid moet er dan ook op gericht zijn om de twee- en meertaligheid in onze hoofdstad te
promoten en mee te realiseren. Een kwantitatief waarneembare groei van doorleefde twee-en
meertaligheid, waar het Nederlands deel van uitmaakt, kan een graadmeter zijn voor het succes
van het beleid van de Vlaamse Gemeenschap en van de Vlaamse Gemeenschapscommissie in en
voor Brussel.
Het Vlaamse Brusselbeleid wil vanzelfsprekend ook de Vlamingen die buiten Brussel wonen,
aanspreken. De Vlaamse Gemeenschap vindt hun positieve emotionele verbondenheid met de
hoofdstad en met de doelgroep van het interne Brusselbeleid van zeer groot belang. Ook hier
neemt het Nederlands een uiterst belangrijke positie in. Anderzijds moet ook voor de traditionele
en nieuwe Vlaamse Brusselaars, Vlaanderen een preferente plaats innemen.
De initiatieven, die de Vlaamse overheid vanuit het reguliere gemeenschapsbeleid en vanuit het
specifieke Brusselbeleid in 2009 verder zet, houden rekening met deze krijtlijnen en
aandachtspunten.

De financiële impact van het eigen Brusselbeleid
De middelen van het eigen Vlaams Brusselbeleid zijn ingeschreven in de algemene
uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap onder programma AG en het Vlaams
Brusselfonds. Zoals blijkt uit onderstaande tabel, kennen de beleidskredieten sinds 1999 een groei
van 167%.
Beleidskredieten
BRUSSEL

1999

2006

2007

2008

2009

GROEI GROEI GROEI GROEI
99-09
99-09
08-09
08-09
5.070
12 %
Programma AG 20.176 39.445 43.279 48.345 53.955 33.779 167 %

Evolutie beleidskredieten Brussel 1999-2009 +167%
60.000
53.955

55.000
48.345

50.000
43.279

45.000
40.000
39.445
37.660

35.000
34.197

30.000

32.298
28.832

25.000

29.341

20.000
20.176

15.000
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1. DRIE HOOFDLIJNEN VOOR BRUSSEL
De missie van het Brusselbeleid vertaalt zich in drie beleidssporen:
 Ten eerste richten we ons met het eigen Vlaams Brusselbeleid in hoofdzaak op het
versterken van de band tussen Vlaanderen en haar hoofdstad Brussel.
 Ten tweede is het Brusselbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een inclusief en
gecoördineerd beleid. De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor een efficiënte en
werkbare toepassing in Brussel van de maatregelen op het vlak van
gemeenschapsbevoegdheden. Dit vertaalde zich in de 300.000-norm en de Brusseltoets.
 Tot slot heeft een Vlaams Brusselbeleid enkel maar baat bij constructief overleg en
samenwerking. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de prioritaire en geprefereerde
partner voor ons beleid. Bij uitbreiding is dit ook van tel voor de samenwerking met
Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse gemeenten.

1.1. Het eigen Vlaams Brusselbeleid
De middelen van het eigen Vlaams Brusselbeleid concentreren we op het versterken van de band
tussen Vlaanderen en Brussel en de uitstraling van de Vlaamse Gemeenschap. Voor deze
beleidslijn is een sterke en zichtbare Vlaamse aanwezigheid in Brussel van het grootste belang.
Specifieke klemtoon leggen we hierbij op de plaats van het Nederlands in de stad en op de
interculturele opstelling. Tegelijk streeft het beleid naar een intense wisselwerking tussen Brussel
hoofdstad en de rest van Vlaanderen om het motto “Meer Vlaanderen in Brussel, meer Brussel in
Vlaanderen” in te vullen. Alle beleidsmaatregelen die u leest in deze beleidsbrief situeren zich
binnen dit kader.
1.1.1. Brussel, hoofdstad van Vlaanderen
De band tussen Vlaanderen en Brussel is niet louter een historisch gegeven, maar een
dagdagelijkse realiteit. De wederzijdse band, enerzijds van meer Vlaanderen in Brussel en
anderzijds meer Brussel in Vlaanderen, is een duidelijke beleidsoptie die zich vertaalt bijvoorbeeld
in het belang dat ik hecht aan de aanwezigheid van verschillende Vlaamse culturele instellingen in
Brussel of in de realisatie van het Vlaams Communicatiehuis in hartje Brussel. Op die manier is de
Vlaamse aanwezigheid in onze hoofdstad concreet zichtbaar voor iedereen die in Brussel woont,
werkt of op bezoek komt.
Ook omgekeerd is het mijn uitdrukkelijke keuze om Brussel in Vlaanderen meer bekend en
bemind te maken. Het aanhalen en versterken van de relatie tussen Brussel en Vlaanderen is een
permanente opdracht voor de Vlaamse Gemeenschap, waarin niet alleen de Vlaamse instellingen,
organisaties en mediadragers een rol hebben te spelen, maar dus ook de Vlaamse Gemeenschap
zelf. Er kan dus geen misverstand over bestaan: Brussel is en blijft de hoofdstad van Vlaanderen.
1.1.2. Brussel, interculturele en internationale stad
Met meer dan 100 nationaliteiten is Brussel een internationale en nog meer een interculturele stad.
De Vlaamse gemeenschap in Brussel is steeds actief en bewust bezig geweest met de interculturele
realiteit van de stad. Deze open opstelling en dynamiek blijven we in het beleid krachtig
ondersteunen. Dat Brussel kruispunt is van verschillende culturen en gemeenschappen benaderen
we vanuit een positieve invalshoek en we spelen er actief op in.
De interculturele en internationale context creëert een scherpe uitdaging voor het taalgebruik. We
willen het Nederlands blijven positioneren als een hefboom die anderstaligen kansen biedt en de
mogelijkheid te participeren aan het maatschappelijke en culturele gebeuren. Uiteindelijk betrekt
o.a. de taal hen bij de Vlaamse Gemeenschap.
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1.2. Een efficiënt en gecoördineerd Vlaams Gemeenschapsbeleid voor
Brussel
Het reguliere Vlaams Gemeenschapsbeleid moet onverkort toepasbaar zijn in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad en dit voor het geheel van de doelgroep op wie de maatregelen betrekking hebben.
Dit is vaak niet vanzelfsprekend. Daarvoor is overleg en coördinatie nodig. Het afgelopen
parlementaire jaar vond dergelijk overleg plaats in het kader van de Rondetafelconferentie Onderwijs
Brussel en de opvolging daarvan, de initiatieven voor kinderopvang, de uitvoering van het
inburgeringsbeleid, de voorbereiding van het woonzorgdecreet, e.a.
1.2.1.De Vlaamse Gemeenschap investeert in haar hoofdstad
Een toetssteen voor het inclusieve beleid blijft de Brusseltoets en de Brusselnorm. Met de
Brusselnorm streeft de Vlaamse regering ernaar 5% van het gemeenschapsbudget vast te leggen voor
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. 5% van de middelen die de Vlaamse Gemeenschap binnen het
Vlaams Gewest uitgeeft vormt de toetssteen voor de uitgaven in Brussel-Hoofdstad.
Er leven 6.000.000 Vlamingen binnen het Vlaams Gewest. De Vlaamse overheid wil een beleid
voeren voor haar hoofdstad waarbij 300.000 inwoners (5%) binnen dit tweetalig gebied BrusselHoofdstad als referentiekader meetellen voor de Vlaamse Gemeenschap. Dit is de Brusselnorm.
De inkomsten en uitgaven van de Vlaamse overheid
Vlaamse Gemeenschap (2008)

Ontvangsten

Uitgaven

Niet toegewezen

Toegewezen

Inkomsten

Niet toegewezen

Toegewezen

116.076

3.235

119.311

4.723.450

2.265

4.725.715

Gemeenschapsmateries

11.761.021

73.470

11.834.491

12.812.885

73.379

12.886.264

Gewestmateries

10.379.600

23.782

10.403.382

4.842.915

27.500

4.870.415

Gemeenschappelijke materies

Uitgaven

Tegenover de 11,8 miljard euro die de Vlaamse overheid ontvangt aan gemeenschapsmiddelen, staat
een uitgave van 12,8 miljard euro. Uit de inkomsten die Vlaanderen verwerft voor haar
gewestbevoegdheden, hevelt ze immers 1 miljard euro over voor uitgaven op vlak van
gemeenschapsbevoegdheden. Of nog, Vlaanderen geeft 8% meer uit aan gemeenschapsmateries dan ze
er rechtstreeks middelen voor ontvangt. Vanuit haar gewestinkomsten draagt Vlaanderen voor 10% bij
voor rechtstreekse gemeenschapsuitgaven. Deze meeruitgave komt ook ten goede van Brussel. Stel dat
5% van de gemeenschapsmiddelen vastligt voor Brussel, dan zou Brussel 50 miljoen mislopen
wanneer deze overdracht niet gebeurt. Dit wil ook zeggen dat we de Brusselnorm toepassen op meer
dan het normale deel voor gemeenschapsbevoegdheden. De norm wordt berekend op het totaal aan
uitgaven voor gemeenschapsbevoegdheden en niet op het deel van gemeenschapsinkomsten.
In de berekening worden ook niet de investeringen of de overhead van de Vlaamse overheid
meegerekend. Met de strategische keuze van de Vlaamse overheid om haar centrale overheidsdiensten
te huisvesten in Brussel genereert ze nochtans een belangrijke uitgavenstroom van honderden
miljoenen euro’s die de economie van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad versterkt.
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Inkomsten en uitgaven Vlaamse overheid
14.000.000
13.000.000
Inkomsten

Uitgaven

12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
Gemeenschapsmateries

Gew estmateries

De Brusselnorm
Brusselnorm per beleidsdomein (2008)
Stedenbeleid
Toerisme
Welzijn en Gezondheid
Onderwijs
CJS
Media
Brusselbeleid
VGC-middelen (excl dotatie)
Totaal
Totaal gemeenschapsuitgaven (zonder overhead)
Totaal tegenover inkomsten Gemeenschap (excl overdracht)
Totaal gemeenschapsuitgaven (met overhead)*
Totaal gemeenschapsuitgaven zonder gewestmiddelen**
Totaal indien welzijn volle 5% besteedt
Totaal gemeenschapsuitgaven (zonder overhead)
Totaal tegenover inkomsten Gemeenschap (excl overdracht)
(cijfers in duizend euro)

Uitgaven
131.487
84.390
2.798.668
9.161.939
579.386
307.706
48.345
77.400
13.189.321
12.963.664
11.834.491
13.189.321
11.866.264
13.189.321
12.963.664
11.834.491

Brussel-H Vl Gewest streefnorm behaald
12.000
119.487
5.974
10,04%
5.300
79.090
3.955
6,70%
28.000
2.770.668
138.533
1,01%
440.000
8.721.939
436.097
5,04%
43.000
536.386
26.819
8,02%
15.385
292.321
14.616
5,26%
48.345 77.400 669.430
669.430
782.258
592.030
779.963
779.963
779.963

12.294.234
11.165.061
12.387.062
11.274.234
12.409.358
12.183.701
11.054.528

614.712
558.253
619.353
563.711
620.468
648.183
591.725

5,45%
6,00%
6,32%
5,25%
6,29%
6,40%
6,59%

* De overheidskost is 225.657 KEUR. We rekenen slechts 50% aan op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
en 50% op het Vlaams Gewest. De realiteit is dat het aandeel Brussel veel hoger is.
** Hierbij houden we geen rekening met VGC- en Vlaams Gewest-middelen.
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Totaal gemeenschapsuitgaven zonder gewestmiddelen**
Totaal indien welzijn volle 5% besteedt
Totaal gemeenschapsuitgaven (zonder overhead)
Totaal tegenover inkomsten Gemeenschap (excl overdracht)
(cijfers in duizend euro)

11.866.264
13.189.321
12.963.664
11.834.491

592.030
779.963
779.963
779.963

11.274.234
12.409.358
12.183.701
11.054.528

563.711
620.468
648.183
591.725

5,25%
6,29%
6,40%
6,59%

* De overheidskost is 225.657 KEUR. We rekenen slechts 50% aan op het tweetalig gebied BrusselHoofdstad en 50% op het Vlaams Gewest. De realiteit is dat het aandeel Brussel veel hoger is.
** Hierbij houden we geen rekening met VGC- en Vlaams Gewest-middelen.

De tabel toont dat de budgettaire Brusselnorm gehaald wordt. De middelen die in BrusselHoofdstad besteed worden voor Vlamingen bedragen 5,45% tegenover de middelen die in de rest
van Vlaanderen worden besteed.
Cultuur, Jeugd en Sport
2008

Uitgaven

Brussel

Vl Gewest

streefnorm

Cultuur

421.237.000

40.000.000

381.237.000

19.061.850

Jeugd

60.120.000

1.706.756

58.413.244

2.920.662

Sport

98.029.000

1.180.000

96.849.000

4.842.450

Totaal

579.386.000

42.886.756

536.499.244

26.824.962

behaald

7,99%

Cultuurmiddelen voor Brussel - Evolutie 1999 - 2009
Reële besteding

Streefnorm

45.000.000
40.000.000
35.000.000
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20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
1999

2000
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Historisch blikveld 1999-2009
Uitgaven Brussel
Cultuur
Brusselmiddelen
Jeugd
Sport
Uitgaven gemeenschapsmateries
Totale uitgaven
Uitgaven in Brussel-Hoofdstad
Uitgaven in Vl Gewest
Streefnorm
Behaalde norm

1999
8.456.000
20.176.000
625.063
50.000

2008
40.000.000
48.345.000
1.200.000
800.000

2009
42.200.000
53.955.000
1.224.000
800.000

1999
2008
8.512.540.000 12.963.664.000
210.021.000
669.430.000
8.302.519.000 12.294.234.000
415.125.950
614.711.700
2,53%
5,45%

Groei
52%
219%
48%

Groei
399%
167%
96%
1500%
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Brusselnorm - 1999 vs 2008
Streefnorm

Uitgaven in Brussel-Hoofdstad
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5,45 %
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1.2.2. Wetenschappelijke onderbouw van het gecoördineerde beleid
In 2007 en 2008 werd de Brusselnorm en Brusseltoets verder onderbouwd, ook op basis van een
studie van het Brussels informatie-, documentatie- en onderzoekscentrum (BRIO), het
onderzoeksconsortium tussen Brusselse hogescholen en universiteiten. BRIO draagt ertoe bij een
wetenschappelijk onderbouwde kennis en beleid op te bouwen rond het tweetalig gebied BrusselHoofdstad.
Stand van zaken 2008
In opdracht van het Vlaamse Brusselbeleid voerde BRIO in 2007 het onderzoek Taalbarometer II
uit. In het voorjaar 2008 werd de studie over de “Brusseltoets en Brusselnorm” opgeleverd.
De belangrijkste conclusie uit Taalbarometer II is dat het Nederlands in Brussel tegen de
achtergrond van een groeiende pluriculturele context standhoudt. Steeds meer mensen erkennen
het belang van het Nederlands en een merendeel van de Brusselaars heeft de indruk dat ze in de
hoofdstad steeds meer Nederlands horen. De conclusies van het onderzoek werden in het voorjaar
2008 uitgebreid besproken in de Commissie Brussel en de Vlaamse Rand.
De studie over de Brusselnorm en Brusseltoets geeft een stand van zaken van de Brusselnorm
voor alle gemeenschapsbevoegdheden. De studie brengt een genuanceerd beeld. In een aantal
beleidsdomeinen wordt de Brusselnorm gehaald, in andere is de norm binnen bereik of nog veraf.
Tegelijk ontwikkelt de studie een beleidsinstrument dat de Vlaamse overheid in staat kan stellen
om de decreten en andere Vlaamse regelgeving ex ante te toetsen op hun concrete toepasbaarheid
in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, de zogenaamde Brusseltoets. Hoewel uit het onderzoek
blijkt dat er ook vandaag al frequent rekening wordt gehouden met de specificiteit van de
uitoefening van de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel, wordt tegelijk ook vastgesteld dat dit
niet altijd even nauwkeurig gebeurt. Het instrument kan dienen om de Brusseltoets verder
systematisch te internaliseren in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Op basis van de
onderzoeksresultaten en het daaruit voortvloeiende voorstel van Brusseltoets, kreeg de
administratie de opdracht om in overleg met de cel Wetsmatiging de afstemming en integratie van
de invoering van een Brusseltoets in de bestaande RIA-toets te bewerkstelligen.
Zoals in de Beleidsbrief Brussel 2008 aangekondigd, kreeg BRIO intussen ook de opdracht voor
een apart onderzoek naar de link tussen taal en identiteitsvorming. De bedoeling van het
onderzoek is een analyse te maken van de relatie tussen taal en identiteit bij Nederlandstaligen en
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diegenen die het voorwerp zijn van het beleid van de Vlaamse overheid in Brussel en/of diegenen
die van haar diensten en infrastructuur gebruik maken.
Prognose 2009
In 2008 en 2009 zal in overleg tussen de administratie Brussel en de dienst Wetsmatiging verfijnde
Brusseltoets geïntegreerd worden binnen de RIA. Hierbij is gekozen voor een verticale integratie,
binnen elk beleidsdomein, om zo de aandacht voor een toepasbaarheid van regelgeving in Brussel
te maximaliseren. Het ontwikkelde instrument peilt ook naar de mate van overleg met de VGC.
Vooraleer de Brusseltoets te integreren in de RIA wordt het ontwikkelde instrument ook besproken
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De resultaten van het onderzoek naar de link tussen taal en identiteitsvorming worden verwacht
tegen april/mei 2009. Op basis hiervan zullen de onderzoekers een aantal concrete
beleidsaanbevelingen formuleren. Tevens wordt aan de hand van het onderzoek een compacte
module ontwikkeld om in de volgende Taalbarometer te incorporeren.
In 2009 en de daaropvolgende jaren is het de bedoeling om de BRIO-site verder te profileren als
hét contactpunt voor wetenschappelijke informatie over Brussel, met klemtoon op het Vlaamse
gemeenschapsleven in de hoofdstad.

Evolutie 1999 - 2009
33.02 – Subsidie aan BRIO
1999

2004

2007

20081

2009

Groei
08-09

Groei
99-09

NGK
0
62.000
91.000
132.000
95.000
-28 %
95.000
Het betreft een eenmalige verhoging van de werkingstoelage in het kader van een specifieke opdracht, met
name het onderzoek naar “Taal en identiteit”.
1

1.3. Constructief overleg en samenwerking
1.3.1. De Vlaamse Gemeenschapscommissie als partner
De VGC is als lokale overheid de partner bij uitstek voor de realisatie van een Vlaamse
Gemeenschapsbeleid in de hoofdstad. Bij de samenwerking tussen de Vlaamse Gemeenschap en
de Vlaamse Gemeenschapscommissie wordt steeds een evenwicht gezocht tussen twee
doelstellingen. Enerzijds het creëren van een kader waarbij de verantwoordelijkheid zo mogelijk
aan de meest geschikte overheid wordt toegewezen. Anderzijds blijft het net voor BrusselHoofdstad van groot belang dat de Vlaamse Gemeenschap een zichtbare en aanwezige overheid is,
waarbij een positieve dynamiek gepercipieerd kan worden. Door deze dubbele doelstelling – die
een zuiver mathematische opdeling van bevoegdheden en dossiers niet mogelijk maar ook niet
wenselijk maakt - wordt de Vlaamse Gemeenschap in Brussel ook een actieve speler en zelfs
motor van concrete, lokale initiatieven. Dit echter nooit zonder de eigen bevoegdheid en
verantwoordelijkheid van de VGC ten volle te erkennen en de nodige werkruimte te bieden. De rol
van de Vlaamse Gemeenschap in deze initiatieven is er overigens vaak op gericht om een
brugfunctie te kunnen vervullen tussen verschillende beleidsdomeinen of om op experimentele
wijze het Vlaamse beleid binnen een specifieke en complexe context uit te testen en hieromtrent
ervaring op te doen. Een voorbeeld is de significante impuls die de Vlaamse Gemeenschap vanuit
het Vlaams Brusselbeleid zal realiseren op het gebied van woonzorgzones en het wegwerken van
een tekort aan ouderenvoorzieningen. De Vlaamse Gemeenschap vervult een trekkersrol. De VGC
wordt, als lokale bevoegde overheid, bij deze realisatie intens betrokken. Of er is het initiatief van
het Vlaams Communicatiehuis Brussel dat dan weer een andersoortig voorbeeld van dossier biedt
waar beide overheden de krachten bundelen om samen een performant communicatie-instrument
uit te bouwen.
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Verder is er overleg en samenwerking naar aanleiding van de uitbouw van een databank met
Nederlandskundige zorgverleners, het Masterplan “Coördinatie Gezondheidszorg Brussel”,
Taalinitiatieven voor de sector Kinderopvang en Preventieve Gezinsondersteuning Brussel, maar
ook in het kader van het lokaal cultuur- en sportbeleid. De begeleiding van het merendeel van deze
projecten gebeurt door middel van stuurgroepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de
bevoegde kabinetten en administraties van zowel de Vlaamse Gemeenschap als de VGC, en de
betrokken organisaties. Ook is er, onder mijn coördinerende rol, regelmatig overleg tussen de
functionele bevoegde ministers en de VGC-collegeleden, in dossiers als onderwijs, kinderopvang,
stedenfonds, inburgering e.a.
Bij het punt over het kerntakendebat bleek er bij de bespreking van de beleidsbrief 2008 in het
Vlaams Parlement en in de samenwerkingscommissie van de Raad van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie moeilijk een draagvlak te vinden voor de geopperde uitgangspunten van
het debat, in het bijzonder het afstappen van het principe van gesloten beurzen, de noodzaak voor
de Vlaamse overheid om zelf actor te zijn in Brussel e.a. In 2008 en 2009 blijf ik - o.a. via
aanwezigheid in het VGC-college, bi- en multilateraal overleg, stuurgroepen - de correcte
samenwerking met de VGC versterken en zal nagaan in hoeverre het kerntakendebat verder kan
gevoerd worden.
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Historisch blikveld: overzicht dotaties aan de VGC
ba

Libellé

45.01

Werkingsdotatie

45.02

Dotatie overdracht roerende
en onroerende goederen
(art. 6 decreet van 1 juni
1994)

65.01

Investeringsdotatie
(art.7 decreet van 1 juni 1994)

65.01

65.02

Dotatie Gemeenschapsinfrastructuur
Dotatie overdracht roerende
en onroerende goederen
(art. 6 decreet van 1 juni
1994)
TOTAAL

1999

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Groei

12.575.639

21.228.000

23.077.000

23.139.000

23.519.000

23.894.000

24.338.000

123.947

0

1.115.521

1.116.000

1.116.000

0

0

0

1.116.000

1.116.000

1.116.000

1.116.000

0

124.000

124.000

0

0

0

0

13.815.107

22.468.000

24.317.000

24.255.000

24.635.000

25.010.000

25.454.000

In 2008 richtten we ons ook rechtstreeks op de gemeenten. Dit was niet enkel het geval met het
lokaal cultuurbeleid, maar ook specifiek met het decreet op het lokaal en regionaal Sport voor
Allen-beleid.
1.3.2. Constructieve samenwerking met de Franse Gemeenschap en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
Constructieve samenwerking met de verschillende actoren binnen het tweetalige gebied BrusselHoofdstad is een voorwaarde voor een daadkrachtig Vlaams Brusselbeleid. Na het akkoord met de
Franse Gemeenschap over Flagey, blijf ik met overtuiging mijn hand uitsteken naar de Franse
Gemeenschap voor het afsluiten van een cultureel akkoord en voor een co-communautaire
samenwerking in de stad. Het blijft mijn betrachting dat de twee grote Gemeenschappen van dit
land samenwerken en interculturele contacten aanmoedigen en intensifiëren.
De samenwerking met de Franse Gemeenschap in Brussel mogen we niet enkel zoeken op het
culturele vlak. Overleg inzake het onderwijs is voor de toekomst van alle jonge inwoners van de
stad van cruciaal belang. In 2008 werden op dit vlak beloftevolle stappen gezet. Ik verwijs naar het
initiatief van de minister bevoegd voor onderwijs omtrent het afsluiten van een
samenwerkingsprotocol met de Franse Gemeenschap en de Brusselse gemeentebesturen voor een
sluitende controle op de leerplicht in Brussel.
In het verleden werden reeds stappen ondernomen op het vlak van tewerkstelling. Naast de
samenwerkingsakkoorden inzake het arbeidsmarktbeleid en de bevordering van de mobiliteit van
werkzoekenden enerzijds en inzake interregionale mobiliteit van werkzoekenden anderzijds,
bestaat er sedert kort ook een samenwerking tussen Actiris en de VDAB om werkaanbiedingen
door te sturen en werkzoekenden door te verwijzen. We verwijzen ook naar het bilateraal
protocolakkoord dopingcontroles Brussel, dat geconcretiseerd werd op 21 januari 2008 en het
structureel overleg binnen de coördinatieraad Medisch Verantwoord Sporten.

2. EEN VLAAMS COMMUNICATIEBELEID MET EN OVER BRUSSEL
Het communicatiebeleid vormt een belangrijke schakel in het Vlaams Brusselbeleid. Om de relatie
tussen Vlaanderen en Brussel te verstevigen en bij te dragen aan het ‘thuisgevoel’ in de Vlaamse
hoofdstad, streeft de communicatiestrategie een dubbel doel na. Ten eerste beoogt deze
communicatiestrategie uitstraling te geven aan de Vlaamse Gemeenschap als constructieve partner
van de vele bevolkingsgroepen in Brussel. De vanzelfsprekende openheid en appreciatie voor
diversiteit karakteriseert het Brusselbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Ten tweede is het de
bedoeling via allerlei initiatieven, acties en campagnes de Vlaamse inbreng in Brussel bekend te
maken en te promoten. Ook de structureel gesubsidieerde partners zoals Onthaal en Promotie

84,25 %

15

Stuk 1905 (2008-2009) – Nr. 1

Brussel en de mediapartners plaatsen Vlaamse initiatieven in de kijker. Sluitstuk in de versterking
en promotie van het Vlaams-Brussels netwerk wordt het toekomstige Vlaams Communicatiehuis
Brussel.

2.1. Brussel als hoofdstad van Vlaanderen
2.1.1. 11 juli, feest van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel
Stand van zaken 2008
Met het 11 julifeest op en rond de Grote Markt in Brussel plaatst de Vlaamse Gemeenschap haar
hoofdstad extra in de kijker. Voor de editie 2008 werden drie concrete doelstellingen
vooropgesteld: een live-uitzending op een nationale omroep van het slotfeest op de Grote Markt,
waarbij o.i. de aanwezigheid in de Vlaamse hoofdstad tijdens de officiële viering van onze
feestdag tot de taken van de VRT behoort; een grote publieksopkomst voor het slotfeest op de
Grote Markt; en, tot slot, een dagfeest dat tot een duidelijke aanwezigheid en herkenbaarheid in de
stad moest leiden.
Aan AB, als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap in wording, vertrouwden we de opdracht toe
om het voortouw te nemen, in samenwerking met OPB en het Vlaams-Brussels netwerk. Een
samenwerking met VRT werd bereikt. De live-uitzending Vlaanderen Boven verbond de Gulden
Ontsporing met het live-event in Sint-Niklaas en legde zo de band tussen Vlaanderen en haar
hoofdstad. Zowel naar aantal kijkers als op vlak van waardering haalde de uitzending zeer goede
scores. Voor het dagfeest koos AB voor muzikale invulling en slaagde met ’t Groot Muziek en
Jong Geweld een samenwerking tot stand te brengen met de amateurkunstenfederaties. De
apotheose werd de slotshow voor een volle Grote Markt.
Het beleid, de AB en de VRT evalueren de Gulden Ontsporing 2008 uiterst positief: De bereikte
samenwerking met één, de volle Grote Markt, de hernieuwde beeldvorming, de
megacommunicatie en de hernieuwde programmatie van het dagprogramma waren succesvol.
Prognose 2009
Op dat elan wordt verdergewerkt. Voor de 11 juliviering 2009 zijn in september 2008 de eerste
gesprekken gestart. De Gulden Ontsporing ambiëren we blijvend te positioneren als het centrale
feest van de Vlaamse Gemeenschap in zijn hoofdstad, met op de Grote Markt dé finale act van het
jaarlijkse feest. De Gulden Ontsporing toont in de hoofdstad van Vlaanderen de gezondheid, de
openheid van onze samenleving en onze zin voor democratie. Elf juli is ook het feest van onze
taal; niettemin wil de hoofdstad zijn gastvrijheid laten blijken tegenover de andere
gemeenschappen door te verwijzen naar hun taal en repertoire. De slotshow is in de eerste plaats
een groot live-publieksgebeuren op een volle sfeervolle Brusselse Grote Markt, maar het moet
bovendien beantwoorden aan de kwaliteitsnormen van eigentijdse TV. De succesvolle
inhoudelijke en productionele samenwerking in 2008 tussen AB en één vormt de basis om 2009
voor te bereiden. De samenwerking met initiatieven uit Vlaanderen voor het dagfeest vormde een
meerwaarde. We rekenen verder op AB en het Vlaams-Brussels netwerk om de Gulden Ontsporing
tot een succes voor Brussel en Vlaanderen te maken.
Evolutie 1999 - 2009
33.10 - Subsidie aan AB voor de organisatie 11 juliviering
1999
NGK

2004
0

2007
0

0

2008
400.000

2009
500.000

Groei
08-09
25 %

Groei
99-09
500.000

2.1.2. Brussel verkennen
Stand van zaken 2008
In 2008 werd de stadstoeristische organisatie Brukselbinnenstebuiten voor het eerst ad
nominatim betoelaagd door de Vlaamse overheid. Op deze manier kreeg deze organisatie een
financiële garantie. De organisatie slaagt erin jaarlijks duizenden Vlamingen een dagje naar
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Brussel te halen. De activiteiten van Brukselbinnenstebuiten stonden dit jaar vooral in het teken
van 50 jaar Expo ’58. Daarnaast ontwikkelde de vzw 14 nieuwe, zogenaamde “Tematours”.
Daarnaast verhuisde Use-It, een toeristische dienst voor jonge reizigers, haar bezoekersbalie van
Gent naar Brussel. Met onze steun werd het bureau gevestigd in het huidige Monnaiehuis. De
Brusselse balie opende op 22 april 2008. De bezoekersaantallen liepen vrijwel onmiddellijk op tot
30 à 40 buitenlandse jongeren per dag, stegen tot 50 à 60 mensen per dag, met pieken tot 100
jonge bezoekers tijdens de zomermaanden. Dat is opvallend, want Use-It voert geen promotie- of
marketingcampagnes in strikte zin.
Prognose 2009
Elk jaar zoekt Brukselbinnenstebuiten naar aanknopingspunten. In 2009 wordt dat surrealisme en
Magritte, niet zozeer opgehangen aan de persoon zelf, maar vooral omwille van het begrip, met
interpretatiemogelijkheden naar surrealistische stad, surrealistische stedenbouw, surrealistische
politieke etc.
Voor de promotie van Brussel als hoofdstad verlenen we in 2008 ook steun aan de productie van
de dertiendelige televisiereeks Jes!, die in het voorjaar 2009 in primetime op VTM wordt
uitgezonden. Deze feelgoodreeks over leven in de stad brengt Brussel op een positieve wijze in
beeld. De reeks moet Brussel in Vlaanderen kunnen tonen als herkenbare stad en zo
imagoversterkend werken. De bedenkers en regisseurs van de reeks – drie Vlamingen die in
Brussel wonen – tonen Brussel tonen als een dynamische, leefbare, interculturele stad, waar
Vlamingen op een natuurlijke wijze deel van uitmaken, niet afgezonderd op een eiland, maar
tussen andere mensen, culturen en werelden.
Evolutie 1999 - 2009
33.10 - Subsidie aan Brukselbinnenstebuiten
1999
NGK

2004
0

2007
0

0

2008
91.000

2009
93.000

Groei
08-09
2%

Groei
99-09
93.000

2.2. Communicatiecampagnes
Stand van zaken 2008
Uit een in 2007 gehouden publieksonderzoek bleek dat de gesubsidieerde stadsradio FM Brussel
onvoldoende bekend was bij de beoogde doelgroep, met name Vlaamse Brusselaars en bewoners
van de Vlaamse Rand. Om zijn profiel te versterken, heeft de zender zijn programmering
vernieuwd en liep in april en mei 2008 de campagne FM Brussel ON AIR. De campagne
profileerde de zender als informatieve en dynamische stadsradio. Ze omvatte onder meer ook liveuitzendingen vanuit de stad. De hele actie werd ondersteund door tv-spotjes op tvbrussel en RingTV, affiches, postkaarten en advertenties in Brussel Deze Week. De campagne heeft het
enthousiasme voor de Vlaamse stadsradio gevoelig doen toenemen. FM Brussel leeft alsmaar
meer, niet alleen in Brussel maar ook in de Vlaamse Rand.
Van december 2007 tot maart 2008 liep de campagne over Zorgzoeker, een initiatief dat de
Nederlandskundige zorgverleners uit Brussel op één plek samenbrengt. Zorgzoeker is een zo
volledig mogelijke databank van Brusselse zorgverleners die de Nederlandstalige zorgvragers
willen en kunnen helpen in hun eigen taal. Iedereen kan Zorgzoeker raadplegen via de website
Zorgzoeker.be of via het gratis telefoonnummer 1700. Sinds de lancering van de campagne hebben
enkele tientallen Nederlandskundige zorgverleners zich spontaan aangemeld om in de databank te
worden opgenomen. Gemiddeld raadplegen 130 personen per dag de website.
In februari 2008 was er de mediacampagne voor het steunpunt Taalwetwijzer. In diverse kranten
en tijdschriften werden advertenties geplaatst. Er werden ook banners geplaatst op de websites van
De Standaard en De Morgen.
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In 2008 werd de vijfde editie uitgegeven van de Zomeragenda. Die agenda (oplage 160.500
exemplaren) bevat alle grote Brusselse culturele initiatieven van eind juni tot eind augustus. De
distributie van de agenda gebeurt in en rond Brussel, in Vlaanderen en in de toeristische kantoren
van de buurlanden.
Prognose 2009
De Zorgzoeker-campagne wordt in het najaar van 2008 en ook in 2009 herhaald, eventueel met
nieuwe klemtonen. Het is duidelijk dat een gerichte en systematische communicatieondersteuning
noodzakelijk is voor het verdere succes van de website.
In het voorjaar 2009 wordt in goede samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een
campagne uitgevoerd waarbij het rijke en uitgebreide Vlaamse sociale en culturele leven in
Brussel een hoofdrol speelt. De aanwezigheid van verscheidene Vlaamse culturele instellingen en
van sociale en sociaal-culturele voorzieningen in onze hoofdstad, is immers een cruciaal onderdeel
van het Vlaamse Brusselbeleid. Hoofdactor in de campagne is het pluralistische Brussels SociaalCultureel Netwerk (BSCN), dat de sociaal-culturele praktijken in de hoofdstad zichtbaar wil
maken. De campagne richt zich tot de sociaal-culturele werkers in Brussel (vrijwilligers en
beroepskrachten), sociaal-culturele werkers in andere regio’s en inwoners en gebruikers van de
stad. Het wordt een netwerkverstevigende campagne, waarbij de focus ligt op de praktijk van het
diverse sociaal-cultureel werk in Brussel en waarbij Brussel als hoofdstad exemplarisch kan zijn
voor het sociaal-cultureel werk in de rest van Vlaanderen.
In 2009 zal ook de Zomeragenda van Brussel Deze Week verder worden ondersteund. Binnen
Brussel zullen metrodisplays worden ingezet. Voor de promotie in de rest van Vlaanderen zal een
radiospot op Studio Brussel en Radio 1 te horen zijn. Verder wordt de blistering bij de abonnees
van Knack en Le Vif versterkt en worden meer displays in de Vlaamse Rand voorzien.
Een korte advertentiecampagne in 2008 en 2009 zal de investeringen en initiatieven van de
Vlaamse overheid beter bekendmaken.
De initiatieven die op het vlak van communicatie worden genomen in het kader van de uitbouw
van het Vlaams Communicatiehuis Brussel kan u onder het volgende punt lezen.
Ten slotte vermelden we dat de cel coördinatie Brussel vanaf het najaar 2008 een driemaandelijkse
elektronische nieuwsbrief verspreidt.
Evolutie 1999 – 2009
12.01 - Uitgaven voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de
versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen2
1999
2

2004

2007

2008

2009

GVK
545.366
92.000
200.000
160.000
200.000
Sinds de begrotingsopmaak 2001 wordt 12.01 opgesplitst in 12.01 en 12.02.

Groei
08-09
25 %

Groei
99-09
-63%

12.02 - Communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en
van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
1999
GVK

0

2004

2007

2008

2009

266.000

401.000

402.000

333.000

Groei
08-09
-17 %

Groei
99-09
333.000
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2.3. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel: een Vlaams ankerpunt in
Brussel
De Vlaamse Gemeenschap wil, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, een
duidelijk herkenbaar informatie-, communicatie- en promotiebeleid voeren, en dit voor alle
bewoners en gebruikers van haar hoofdstad Brussel. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel wordt
hiervoor hét Vlaams zenuwcentrum dat uitvoering geeft aan het communicatiebeleid van de
Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Het Vlaams Communicatiehuis Brussel wordt centraal
ingeplant in hartje Brussel. Het Communicatiehuis dient te getuigen van een zichtbare en open
aanwezigheid van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.
Als kerndoelstellingen willen we dat het Vlaams Communicatiehuis Brussel uitgroeit tot één
hoofdstedelijk zenuwcentrum voor informatie over en promotie van de Vlaamse gemeenschap en
de verschillende Vlaamse instellingen, organisaties, voorzieningen en evenementen. Het vervult
een laagdrempelige informatiebemiddelingsrol op het vlak van, onder meer, onderwijs, cultuur,
welzijn en toerisme. Dit laatste gebeurt in complementariteit met Toerisme Vlaanderen. Het
Vlaams Communicatiehuis Brussel wil een fysiek knooppunt zijn van Vlaamse
gemeenschapsvoorzieningen in Brussel met vertakkingen naar plaatselijke actoren.
Niet alleen de Vlaams-Brusselse organisaties, verenigingen en instellingen zullen via het Vlaams
Communicatiehuis Brussel zichtbaarder worden; het Huis moet ook een gezicht geven aan
Vlaanderen in Brussel en omgekeerd. Het moet duidelijk zijn dat het aanbod zelf, en de kwaliteit
ervan een onlosmakelijk deel zijn van wat de Vlaamse Gemeenschap te bieden heeft. Het huis richt
zich zowel naar Vlamingen uit de hoofdstad als uit de rest van Vlaanderen, alsook naar alle
bezoekers, gebruikers en bewoners van de hoofdstad.
2.3.1. Het gebouw
Stand van zaken 2008
Eind 2007 werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de VGC over de oprichting van
het Vlaams Communicatiehuis. Vanaf 2008 neemt de Vlaamse Gemeenschap de
erfpachtvergoeding van het Monnaiehuis over van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hiermee
wordt de Vlaamse Gemeenschap op termijn eigenaar van dit gebouw in hartje Brussel en krijgt de
VGC een financiële ademruimte van meer dan 1,6 miljoen euro per jaar.
Het voorontwerp van het toekomstige VCHB werd het afgelopen jaar opgeleverd en de plannen
werden ondertussen voorgesteld aan het publiek. Op 4 plaatsen worden de bestaande vloerplaten
weggebroken in het Monnaiehuis, zodat rond een centrale koker – een boekentoren verspringende plateaus ontstaan. Deze strategisch verspreide dubbelhoge ruimtes bevatten
respectievelijk 4 publieke plekken: de Agora op het gelijkvloers, het uitleencentrum op de eerste
verdieping, de stadsstudiezaal op de derde en de multifunctionele ruimte op de vijfde verdieping.
Via brede trappen slingert de bezoeker langs de centrale boekentoren van publieke plek naar
publieke plek door het gebouw op zoek naar informatie of één van de evenementenplekken.
Langsheen de boekentoren liggen brede passerelles. Deze dienen als concentratieplekken voor de
gebruikers van het Vlaams Communicatiehuis.
De bouwaanvraag werd ingediend. Ook heb ik beslist over te gaan tot de aankoop van het
voorplein. De gesprekken met de eigenaar, de federale overheid, zijn hiertoe gestart.
Prognose 2009
In 2009 worden alle investeringsmiddelen binnen het Vlaams Brusselfonds geconcentreerd op de
realisatie van het VCHB. De Vlaamse Gemeenschap is bouwheer voor de renovatie, verbouwing
en herinrichting van het gebouwencomplex. De verbouwingen worden geplafonneerd op 10,6
miljoen euro. De Vlaamse Gemeenschap betaalt 7 miljoen euro, de VGC 3,6 miljoen euro.
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2.3.2. De beheersstructuur: een privaatrechtelijk EVA
De verregaande integratie van de gemeenschappelijke kernopdracht van OPB en HOB op het vlak
van informatieaanbieder en -bemiddelaar veronderstelt een maximale eenheid van bestuur, eenheid
van middelen en eenheid van personeel. De keuze van organisatievorm is naast argumenten van
efficiëntie, meerwaarde, resultaats- en klantgerichtheid ook afhankelijk van het operationele kader
waarbinnen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie wensen dat deze
dienstverlening wordt uitgebouwd. De operationalisering en uitbouw van de dienstverlening van
het Vlaams Communicatiehuis Brussel zijn taken van beleidsuitvoering die zullen worden
toevertrouwd aan een verzelfstandigde organisatie. De (aan)sturing ervan door het politieke niveau
zal gebeuren door een samenwerkingsovereenkomst. Integratiescenario’s om het personeel van
beide deelnemers in één structuur te integreren zullen noodzakelijk zijn.
Stand van zaken 2008
Na overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en op basis van een synthese van de
mogelijkheden, is gekozen voor de oprichting van een verzelfstandigde structuur met een
privaatrechtelijk karakter. Deze keuze onderbouwt zich vanuit de volgende motieven:
 De keuze voor een verzelfstandigde bestuursvorm is noodzakelijk in het kader van het
partnerschap tussen de VGC en de VG voor de realisatie van dit project. Een
verzelfstandigde structuur biedt de mogelijkheid om een structurele medezeggenschap en
financiële inbreng te realiseren van beide partners in het bestuur en beheer van de
organisatie.
 Vanuit praktisch oogpunt blijkt dat de publiek- of privaatrechtelijke inkleuring
determinerend kan zijn voor het welslagen of het falen van de samenwerking. Een
privaatrechtelijke vormgegeven bestuursorganisatie kan de particuliere sector er sneller toe
aanzetten tot samenwerking over te gaan of zich vrijwillig ten dienste van de organisatie in
te zetten.
 Ook bij de realisatie van niet-commerciële of niet–marktgeoriënteerde activiteiten kan het
noodzakelijk zijn om in dezelfde werkingsvoorwaarden te kunnen opereren als andere
private actoren. Het is wenselijk dat de werking van het Vlaams Communicatiehuis
Brussel wordt gerealiseerd binnen het kader van de non-profit en onder
werkingsvoorwaarden die identiek zijn aan die van de andere partners en actoren die
gelijkaardige activiteiten ontwikkelen.
In deze verzelfstandigde structuur moet het echter altijd duidelijk zijn dat het Vlaams
Communicatiehuis Brussel uitvoering geeft aan het communicatiebeleid voor Brussel van de
Vlaamse Gemeenschap en hiervoor uitdrukkelijk door de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie wordt aangestuurd.
Prognose 2009
Een ontwerp van decreet voor de oprichting van de EVA Vlaams Communicatiehuis Brussel wordt
in het najaar 2008 gefinaliseerd.
Binnen de nieuwe constellatie van een EVA zal de positionering van de HOB als co-piloot in dit
project en als trekker voor de uitbouw en de relatie met het streekgericht bibliotheekbeleid (SBB)
opnieuw worden gedetermineerd. Hierbij houden we rekening met de regierol die de VGC heeft en
waken we erover dat de inter-professionele samenwerking en de instrumentele ondersteuning op
het vlak van bibliotheektechnologie behouden blijft.
2.3.3. Inhoudelijke oriëntatie
Stand van zaken 2008
In de loop van het voorjaar van 2008 werd er een behoeftetoetsing uitgevoerd dat als objectief had
om de gedefinieerde functies en de behoeften voor een eerste keer in kaart te brengen zodat de
initiële missie van het VCHB in een krachtige en relevante visie en strategische doelstellingen
vertaald kon worden.
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Er werden hiervoor drie complementaire activiteiten opgezet:
 de verwoording van de missie en de visie voor het VCHB
 een voorstudie aan de hand van een relevant onderzoekscorpus
 een inventarisering van mogelijke stakeholders en een toetsing bij een vijftal categorieën.
Er werden stakeholderontmoetingen georganiseerd, onder de noemers cultuuraanbieders &
evenementen, jeugd & senioren, inburgering & diversiteit, onderwijs & vorming en
media(partners).
Prognose 2009
In de loop van 2008 en 2009 zal een volgende ronde diepte-interviews gehouden worden met
stakeholders en bijkomende trajecten worden opgezet. Hierbij wordt o.m. gedacht aan:
 Het verder uitwerken van community-marketing en nagaan hoe de Vlaamse Gemeenschap
als overheid en netwerk van voorzieningen haar aanwezigheid in Brussel kenbaar kan
maken en promoten en haar imago als open gemeenschap kan bevorderen;
 Een onderzoek naar de behoeften en participatiedrempels van specifieke doelgroepen,
zoals bijvoorbeeld eenoudergezinnen, laaggeschoolden en senioren;
 Ook de focus Brussel-in-Vlaanderen onderzoeken en bevragen, als aanvulling op de
klemtoon op Vlaanderen-in-Brussel in deze behoeftetoetsing.
In het najaar van 2008 en in 2009 worden er, naast bijkomende informatieve en participatieve
momenten in het kader van de verzetting van de behoeftetoetsing, nog vier andere deelprojecten
opgestart en uitgevoerd:
 De competentiematrix moet de blauwdruk worden voor het VCHB als professionele
constructie en is het instrument voor het definiëren van het huidige en van het gewenste
competentieprofiel van het personeel van het Vlaams Communicatiehuis Brussel. Binnen
een technische werkgroep personeel zal er op basis van de inventaris van de actuele
orgaan- en functiebeschrijvingen van OPB en HOB, de in het Programma van Eisen
geformuleerde functies en de uit de behoeftetoetsing gededuceerde behoeften een
Competentiematrix en afgeleide Functiespecifieke competentieprofielen worden
opgesteld.
 Het uitschrijven van een opdracht voor een uittekenen van een wervende, sterke,
hedendaagse identiteit, in concreto naam en huisstijl. Via een open wedstrijdformule wordt
gezocht naar een uitnodigende en zichtbare naam.
 Er wordt een raamcontract afgesloten met een communicatiebureau dat de identiteit, de
zogenaamde “brand” en de integrale communicatie tot en met de opening van het VCHB
voor haar rekening neemt.
 Een overgangsgwebsite integreert de bestaande websites van OPB en de HOB. Deze
overgangswebsite moet tijdens de sluitingsperiode van het gebouw een (virtueel) antwoord
bieden op de verdere dienstverlening van de bibliotheek.
2.3.4. Onthaal en Promotie Brussel
Intussen blijft Onthaal en Promotie Brussel (OPB) haar missie waarmaken, namelijk het verdiepen
van de band tussen Vlaanderen en Brussel en het geven van een gelaat aan de Vlaamse netwerken
en Nederlandstalige initiatieven in Brussel. De werking steunt hierbij op drie pijlers: de uitbouw
van een centraal communicatie- en onthaalcentrum; het voeren van een hoofdstedelijk
evenementen- en projectenbeleid en het uitwerken van een promotioneel Vlaams beleid waardoor
de Vlaamse Gemeenschap als geheel meer uitstraling verwerft.
Stand van zaken 2008
De accenten die OPB gelegd heeft voor 2008 waren velerlei. Ten eerste ontwikkelde de organisatie
een specifieke doelgroepencommunicatie naar gezinnen met jonge kinderen, jongeren en
studenten, pendelaars en medioren en senioren. Ten tweede werkt de organisatie aan de
voorbereiding en implementatie van hun nieuwe website UITinBRUSSEL.be. Ten derde is er de
viering van 5 jaar Broodje Brussel. OPB organiseert verder Stad op Stap waarbij 5 gemeenten en
dorpen werden voorbereid op de Dorp op Stap, waren er drie uitgaven van Brussel XL, een
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thematisch wandel-weet-boek over Brussel en wordt ook Plug-in Brussel, de Bijt in Brussel-dag en
Dag van de Student mee georganiseerd.
Prognose 2009
Voor het komende jaar legt OPB de klemtoon bij specifieke marketingacties voor Vlamingen in
functie van Brussel hoofdstad, tesamen met verder doorgedreven acties op doelgroepen. Daarnaast
voorziet de organisatie ook een nauwere samenwerking met Toerisme Vlaanderen, 1700 en
Cultuurnet Vlaanderen. UITinBRUSSEL.be moet een begrip en infopunt worden voor Vlaanderen
en Brussel. OPB groeit zo verder door naar de integratie van de organisatie in het Vlaams
Communicatiehuis Brussel.
Evolutie 1999 - 2009
33.04 – Subsidie aan Onthaal en Promotie Brussel3
1999
3

2004

2007

2008

2009

Groei
08-09

Groei
99-09

1.535.000 1.562.000
NGK
0 1.370.000 1.478.000
2%
1.562.000
Uit de basis werd voor de begrotingsjaren 2004 en 2007 400.000 euro gehaald voor de 11 juli-viering.

2.4. Een hoofdstad om van te houden: de rol van de Brusselse media
Media en beeldvorming spelen een cruciale rol in het verhaal van afstandelijkheid versus
betrokkenheid bij de hoofdstad. De Vlaams-Brusselse mediapartners hebben de uitdrukkelijke taak
mee vorm te geven aan de versterking van de band tussen Vlaanderen en Brussel. De afgelopen
jaren hebben we op diverse manieren fors geïnvesteerd in de verschillende mediakanalen.
Stand van zaken 2008
Er is het voorbije jaar met de drie Brusselse mediapartners regelmatig overleg gepleegd over hun
rol in de beeldvorming van Brussel in Vlaanderen en omgekeerd. In deze verschillende gesprekken
is benadrukt dat de rol van de drie media niet alleen het verstrekken van regionale informatie is
maar ook de versterking van het imago van Brussel in Vlaanderen en omgekeerd. Deze taak is
trouwens ook opgenomen in de convenanten die met elk van de drie mediapartners is afgesloten.
Elk van de mediapartners zocht naar mogelijkheden om deze rol versterkt te gaan invullen.
Ook was er overleg met de mediapartners over verdere onderlinge samenwerking, eventuele
convergentie en crossmediale samenwerking. Over dit laatste punt werd in opdracht van de
mediapartners een voorstel uitgewerkt onder leiding van Jan Bierhoff van het European Centre for
Digital Communication dat drie scenario’s omvat. Binnen de verschillende Raden van Bestuur
bestaat echter geen consensus over het te volgen scenario, wat niet belet dat op een aantal vlakken
meer wordt samengewerkt, zoals gezamenlijke promotie en redactionele bijeenkomsten.
Het afgelopen jaar werden de verschillende mediapartners geconfronteerd met de stijging van de
index. Vooral Brussel Deze Week en tvbrussel werden hiermee geconfronteerd. Daarom zijn er
voor beide partners recurrent extra middelen voorzien om hierop een antwoord te bieden. Op die
manier stellen we de werking van de Vlaams-Brusselse mediapartners veilig en zal er op kwaliteit
noch op kwantiteit moeten ingeboet worden.
Prognose 2009
Daarmee is het proces niet beëindigd. Het komende jaar kijken we, samen met alle betrokken
partners, verder op welke manier de beeldvorming van Brussel in Vlaanderen en Vlaanderen in
Brussel versterkt kan worden en op welke manier een versterkte samenwerking tussen de
verschillende partners daarbij kan helpen. Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie zal
worden nagegaan welke samenwerking opportuun is en op welke manier een goede structuur voor
de toekomst kan opgebouwd worden.
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Evolutie 1999 - 2009
33.01 – Subsidie aan tvbrussel
1999
NGK

877.543

2004

2007

1.498.000

1.600.000

2008

2009

1.675.000

1.715.000

2008
2.608.000

2009
2.658.000

2008
1.734.000

2009
1.765.000

Groei
08-09

Groei
99-09
2%

95 %

2%

Groei
99-09
22 %

2%

Groei
99-09
1.765.000

33.06 – Subsidie aan Brussel Deze Week

NGK

1999
2.181.463

2004
2.450.000

2007
2.558.000

Groei
08-09

33.07 – Subsidie aan FM Brussel
1999
NGK

2004
0

0

2007
1.703.000

Groei
08-09

3. HET NEDERLANDS IN BRUSSEL
Brussel is grondwettelijk een tweetalige stad. Deze legistieke tweetaligheid is een hoeksteen van
de staatsstructuur én een toetssteen voor de werkbaarheid ervan. Daarom is de daadwerkelijke
naleving van de taalwetgeving een blijvend en belangrijk aandachtspunt van het Vlaamse beleid
i.v.m. de hoofdstad. We hebben met de Vlaamse Regering het voortouw genomen om een correcte
naleving van de taalwetgeving af te dwingen, ondermeer via het Federaal Overlegcomité. De
taalkundige “biodiversiteit” van de stad vraagt niet om een talenrelativisme of het blijven
opdringen van een lingua franca. Wel integendeel. De toenemende diversiteit dwingt ons des te
meer tot het maken van afspraken, én vooral tot het naleven van gemaakte basisafspraken, de
taalwetten. Een duidelijke en aanvaarde officiële tweetaligheid vormt een voorwaarde tot
harmonieus samenleven. Het Overlegcomité besliste uiteindelijk om de gestelde problematiek mee
te nemen in de gesprekken over de staatshervorming. De Vlaamse regering heeft, o.a. in
Octopusnota, steeds haar standpunt terzake bevestigd, nl. dat de taalwetgeving niet kan worden
versoepeld.
Maar ook in het dagelijkse leven is een veralgemeende tweetaligheid noodzakelijk om tot een
leefbare samenleving te komen. Tweetaligheid leidt tot meer begrip en een betere verstandhouding
tussen alle Brusselaars, tot meer kansen in het maatschappelijke leven en tot een grotere openheid
van alle Brusselaars naar de buren uit Noord en Zuid. Het beleid van de Vlaamse Gemeenschap in
Brussel met betrekking tot de Nederlandse taal ent zich op de maatschappelijke realiteit: Brussel is
een lappendeken van bevolkingsgroepen waar gebruik gemaakt wordt van een rijk talenpalet. Het
beleid moet er toe leiden dat Brussel steeds meer een doorleefde twee- of meertalige stad wordt,
met een prominente plaats voor het Nederlands.
Het vorig jaar door BRIO afgeronde onderzoek “Taalbarometer II - taalgebruik,
taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest” vormt bij uitstek een
stand van zaken over de situatie van het Nederlands in Brussel. De resultaten zijn zeker
hoopgevend. Hoewel de taalkennis van het Nederlands daalt in vergelijking met de eerste
Taalbarometer, stijgt het gebruik van het Nederlands. Dit is niet alleen het geval in taalgemende
gezinnen, maar ook in de vrije tijd, in contacten met de administratie, op de werkvloer en zo meer.
Het Nederlands houdt dus stand tegen de achtergrond van een groeiende pluriculturele context.
Steeds meer mensen erkennen het belang van het Nederlands en een merendeel van de Brusselaars
heeft de indruk dat ze in de hoofdstad steeds meer Nederlands horen. Uit het onderzoek blijkt dat
het onderwijs het belangrijkste instrument is om de positie van het Nederlands te handhaven. De
resultaten van Taalbarometer II geven aan dat anderstaligen op school en ook buiten schoolmuren
meer en meer Nederlands gebruiken. Het Nederlandstalig onderwijs wordt ook zeer hoog
ingeschat. De school, zowel voor leerplichtonderwijs, als voor cursisten Nederlands Tweede Taal,
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is de ideale partner om het taalpromotiebeleid verder vorm te geven. Andere partners en
instrumenten, die mee vorm geven aan het taalbeleid van de Vlaamse Gemeenschap zijn het Huis
van het Nederlands en, in de schoot van de Vlaamse overheid, het Steunpunt Taalwetwijzer.

3.1 Het Huis van het Nederlands
Het Vlaamse decreet over de Huizen van het Nederlands legt het algemene regelgevend kader vast.
Naast de decretale opdrachten, die het Huis van het Nederlands in Brussel deelt met de zeven
Huizen in Vlaanderen, heeft het Huis in Brussel ook nog twee bijkomende opdrachten, met name
de kwaliteit van de taalverwervingsprocessen verbeteren en de positie en uitstraling van de
Nederlandse taal in Brussel versterken. Het zijn deze twee bijkomende opdrachten, die zorgen
voor het unieke karakter van het Brusselse Huis. Het samengaan van deze drie opdrachten vormt
enerzijds de sterkte van het Huis, maar veroorzaakte anderzijds - omwille van de verschillende
financieringsstromen - soms ook een artificiële opdeling volgens de drie vaste pijlers. Samen met
het Huis van het Nederlands werd sinds 2007 geopteerd voor een meer pragmatische aanpak.
Hierbij wordt gestreefd om de subsidies van de verschillende overheden optimaal te bundelen in
logische clusters binnen deze drie pijlers. Dit proces werd verder gezet in 2008 en vindt haar
neerslag binnen het beleidsplan 2008-2010 van het Huis van het Nederlands in de vorm van een
doelstellingenmatrix.
Stand van zaken 2008
Wat de taalpromotionele opdracht betreft, werden in 2008 verschillende initiatieven en
sensibiliseringsacties opgestart, verder uitgebouwd of opgevolgd. Dit met als doel te werken aan
een positief klimaat met betrekking tot de twee- en meertaligheid van Brussel, dat zoveel mogelijk
Brusselaars en Brusselse instellingen stimuleert om Nederlands te leren en te gebruiken. We
sommen er hier enkele op:
 Het project “Nederlands in de winkelstraten” waarvoor het Huis nog de promotie verzorgd
alsook de kwaliteitsondersteuning. Dit laatste gebeurde aan de hand van lesobservaties.
Samen met Syntra werd ook het concept “Nederlands voor apothekers” opgestart en
verfijnd.
 Het project School en Ouders loopt reeds enkele jaren en beoogt de stimulering van
anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs om zelf Nederlands te
leren. Sinds 2006 wordt er vanuit de Brusselbevoegdheid extra middelen voorzien voor
begeleidende sensibiliseringsacties. Dit was ook het geval in 2008.
 Het project “Duik in het Nederlands / Plonge dans le néerlandais” werd in 2008 verder
uitgewerkt en versterkt.
 In 2008 werd vier maal een nieuwsbrief, Bijt in Brussel – Flits, verspreid naar de NT2cursisten om hen toe te leiden naar het socio-culturele aanbod. Een Bijt in Brussel-dag is
in voorbereiding.
 In 2008 werden ook nieuwe pistes aangeboord met betrekking tot taalpromotie. Eén
hiervan was het project Nederlands in Kinderopvangdiensten. Doelstelling is het
ontwikkelen van een model (instrument) dat Nederlandstalige voorschoolse
kinderopvangdiensten moet ondersteunen om anderstalige ouders te informeren en te
sensibiliseren omtrent het maken van een overwogen keuze inzake het leren van het
Nederlands voor zichzelf en hun kind. In 2008 werd dit model uitgewerkt op basis van
studie en bevraging van alle Nederlandstalige kinderopvangdiensten en in een latere fase
in nauwe samenwerking met drie kinderopvangdiensten.
 Tenslotte is er nog het proefproject “Patati – Patata” dat als opzet heeft anderstaligen hun
opgedane kennis in de praktijk te laten oefenen Dit proefproject wordt uitgetest binnen de
gemeente Sint-Gillis, waarbij bedrijven ook actief betrokken werden in het kader van
bekendmaking en rekrutering van het proefproject.
Prognose 2009
 Voor 2009 wordt binnen het Huis nog ruimte voorzien voor de nazorg van het project
“Nederlands in de winkelstraten”. Dit gaat dan in de eerste plaats over de
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kwaliteitsondersteuning. De opdracht inzake promotie wordt volledig overgedragen naar
de andere partners. (Syntra, federatie van de apothekers, …)
In 2009 wordt het project “School & Ouders” verlengd. Dit in afspraak met de andere
partners die actief zijn binnen het leerplichtonderwijs alsook binnen de contouren in
opvolging van de Rondetafelconferentie Brussel.
Op 27 november 2008 vindt de tweede Bijt In Brussel – dag plaats. Deze dag werd door
het Huis van het Nederlands georganiseerd in samenwerking met OPB . Zowat 3.000
NT2-cursisten krijgen op deze dag de kans om op een laagdrempelige manier kennis te
maken met de Nederlandstalige sociaal-culturele sector.
Voor wat het project in de kinderopvangdiensten betreft, willen we het bovengenoemde
model in 2009 eerst implementeren in een beperkt aantal kinderopvangdiensten, om
vervolgens na bijsturing de implementatie te voorzien in alle Nederlandstalige Brusselse
kinderopvangdiensten die hierin mee willen stappen.
In 2009 zal het project “Patati - Patata” worden opengetrokken naar het hele tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad.

Evolutie 1999 - 2009
33.05 - Subsidie Huis van het Nederlands Brussel
1999
NGK
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99-09
387.000

Op infrastructureel vlak is de renovatie aan het gebouwencomplex zo goed als voltooid. In 2008
werd de binneninrichting, de signalisatie en de administratieve ruimtes van het gebouwencomplex,
langs de Philippe de Champagnestraat verder afgewerkt. De verbouwingswerken voor de
inrichting van een occasionele kinderopvang voor cursisten Nederlands en nieuwkomers in
inburgeringstrajecten langs de kant van de Nieuwlandstraat zijn volop bezig. De Vlaamse
Gemeenschap verleent een erfpacht aan de vzw Elmer voor één symbolische euro en de VGC
verleende de nodige investeringssubsidies voor de verbouwingswerken.
De verbouwingswerken en de jaarlijkse beheerskosten verbonden aan het gebouwencomplex in de
Philippe de Champagnestraat worden integraal gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds

3.2. Subsidies voor de ondersteuning van taalwerving in Brussel
De Vlaamse overheid voert, o.a. via het Huis van het Nederlands, in Brussel een promotiebeleid
voor het aanleren van de Nederlandse taal en het stimuleren van twee- of meertaligheid. Het
stimuleren van deze meertaligheid is één van de belangrijkste beleidslijnen in het Vlaams
Brusselbeleid. Bovendien kan men er van uitgaan dat Nederlands in Brussel een basisvaardigheid
is voor het vinden of houden van werk. Zeker voor sociaal kwetsbare groepen wordt daarom de
toegang tot taalcursussen best zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Op dat vlak heeft de decretale
hervorming van de centra voor volwassenenonderwijs een onbedoeld negatief effect voor de NT2cursussen in Brussel die juist in Brussel verhoudingsgewijs een veel groter deel uitmaken van het
CVO-aanbod. Het noodzakelijke vrijwillige karakter van de inburgeringscursussen maakt dat de
groep van cursisten die niet-automatisch wordt vrijgesteld van inschrijvingsgeld dan weer groter
en dat het verkrijgen van de attesten voor vrijstelling moeilijk is. Daarom wordt er vanaf 2008
recurrent 440.000 euro vrijgemaakt om NT2-lessen in Brussel gratis te maken. Dit is een
belangrijke structurele maatregel om het succes van de taalverwerving van het Nederlands in onze
hoofdstad verder te verzekeren.
Daarnaast vormt ook het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een belangrijke factor bij de
taalverwerving van kinderen en jongeren. Uit het Taalbarometeronderzoek blijkt dat het onderwijs
het belangrijkste instrument is om de positie van het Nederlands te handhaven. De studie geeft aan
dat anderstaligen op school, en zelfs ook buiten de school(m)uren, meer en meer Nederlands
gebruiken. Om deze tendens voort te zetten en nog te verstevigen, is het nodig de gepaste

25

Stuk 1905 (2008-2009) – Nr. 1

maatregelen te voorzien. Brede school is daarvoor een sterk instrument omdat het kinderen en
jongeren via de school in contact brengt met het uitgebreide Nederlandstalige vrijetijdsaanbod in
de hoofdstad. Maar ook binnen de schooluren, en rekening houdend met de maximumfactuur, zijn
er tijd en middelen voorzien om dit aanbod te verkennen.
Prognose 2009
Uiteraard is het belangrijk de genomen maatregel voor vrijstelling van NT2-inschrijvingsgeld en
de implementatie er van zo goed mogelijk op te volgen. Dit gebeurt samen met het werkveld en de
bevoegde minister. Op basis van de inschrijvingscijfers zal ook moeten nagegaan worden of het
taalpromotionele beleid verder versterkt wordt door dit nieuwe initiatief.
Evolutie 1999 - 2009
33.13 – Subsidies voor taalwervingen en brede schoolwerking
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3.3. Steunpunt Taalwetwijzer
Het Steunpunt Taalwetwijzer profileert zich als hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor
alle vragen betreffende de taalwetgeving. De Taalwetwijzer heeft een viervoudig doel: ontsluiten
en verspreiden van informatie, een dossiergebonden doorverwijsfunctie, een beperkte
begeleidingsfunctie, en tot slot het verwerken van taalklachten met betrekking tot de Brusselse
ziekenhuizen.
Stand van zaken 2008
In 2007 werden 281 dossiers geopend. Door de afwezigheid van een gespecialiseerde jurist werden
gedurende een beperkte tijd dossiers niet geregistreerd. In de veronderstelling dat er maandelijks
gemiddeld 25 dossiers worden behandeld, geeft dat een verondersteld totaal aantal dossiers van
306 voor het jaar 2007. Daarnaast werden 212 dossiers geopend bij de Vlaamse Infolijn, tegenover
153 in 2006. Het totaal aantal behandelde dossiers, door het steunpunt en de Vlaamse Infolijn,
steeg van 421 naar 472, oftewel 11%. Deze aanbreng van vragen bij de Taalwetwijzer wijst erop
dat het steunpunt voldoet aan een maatschappelijke behoefte. Uit de behandelde dossiers blijkt dat,
het actief verspreiden van informatie, het beantwoorden van vragen, en het doorverwijzen naar de
bevoegde instanties, de hoofdopdrachten vormen van het steunpunt. Deze basisfunctie wordt
verder uitgediept. De website, die begin 2008 al grondig werd bijgewerkt, wordt verder uitgebreid.
Prognose 2009
In de vorige beleidsbrief hadden we aangekondigd dat de efficiëntie van de dienstverlening zou
evalueren en dat we zouden onderzoeken of het steunpunt geen versterkte begeleidingsfunctie
moet krijgen. Op dit ogenblik worden de resultaten van de analyse van de voor- en nadelen tegen
elkaar afgewogen en worden alle aspecten die verband houden met deze problematiek (gewenst
behoud van de lage toegangsdrempel, gewaarborgde privacy e.d.m.) in rekening gebracht.

4. DIVERSITEIT ALS RODE DRAAD
De klemtoon op interculturaliteit en diversiteit loopt als een rode draad doorheen onze
verschillende beleidsdomeinen. Ook in het Brusselbeleid is dat niet anders. Het is een inclusief
beleid dat de rijkdom van een samenleving met verschillende culturen in een sfeer van wederzijds
respect en begrip erkent en beklemtoont.
Het imago van Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel zit niet altijd mee. Dat bleek
ook uit het tweede Taalbarometeronderzoek. Waar Nederlands vooral met positieve elementen
wordt geassocieerd, is dat voor het Vlaams veel minder het geval. Vlaanderen wordt te vaak
vereenzelvigd met onverdraagzaamheid en bekrompenheid. Dit beeld is onterecht en contrasteert
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met de open visie en de dynamiek die in ons beleid aan de dag gelegd wordt en die elke dag
opnieuw door het Vlaams-Brusselse netwerk in de praktijk wordt gebracht. Het hardnekkige beeld
bijsturen is een werk van lange adem. Via een uitgesproken inclusieve aanpak willen we dat in alle
initiatieven die vanuit het Brusselbeleid genomen of gesteund worden, gepaste aandacht naar
diversiteit en interculturaliteit gaat.

4.1. ‘Daarkom’ Vlaams-Marokkaans Culturenhuis
Voor interculturele ontmoeting bouwen we in het hart van de stad een zichtbaar baken: het
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom. Daarkom wil uitgebreid laten proeven van de
Marokkaanse en Vlaamse cultuuruitingen, én voor kruisbestuivingen zorgen tussen beide. Het
Culturenhuis wil burgers en organisaties aanmoedigen om de Vlaamse (Westers-Europese) en
Marokkaanse (Westers-Arabische) culturen uit te diepen en de wisselwerking bevorderen.
Daarkom richt zich tot een breed en gediversifieerd publiek. Met een bijzondere aandacht voor
personen die nog niet - of in minder mate - cultureel actief zijn. Extra aandacht gaat ook naar
jongeren, die vaak op zoek zijn naar hun identiteit en plaats in de Vlaamse samenleving. In
Daarkom zullen alle kunstdisciplines aan bod komen. Even belangrijk als kunst, is de aandacht
voor het leven van alledag.
De voorbije twee jaren werden heel wat stappen gezet voor de daadwerkelijke realisatie van het
Vlaams-Marokkaans Culturenhuis.
Stand van zaken 2008 en prognose 2009
Met de vzw Daarkom, die op 18 januari 2007 opgericht was om het project te realiseren, werd op 4
september 2008 een beheersovereenkomst afgesloten voor de opstart van de inhoudelijke werking.
Deze beheersovereenkomst regelt ook de voorbereiding en de realisatie van de
infrastructuurplannen, en het latere beheer van ‘La Gaité’, een voormalige variététheaterzaal in
hartje Brussel, die door de Vlaamse Gemeenschap werd uitgekozen om er het Vlaams-Marokkaans
Culturenhuis in onder te brengen. Voor ‘La Gaité’ werden de nodige plannen voor de
noodzakelijke aanpassings- en inrichtingswerken uitgetekend. Voor deze infrastructuurwerken
treedt de vzw Daarkom op als bouwheer. De financiering gebeurt door de Vlaamse Gemeenschap
(Departement Cultuur en Vlaams Brusselfonds) en door het Koninkrijk Marokko.
In 2008 werden voor deze financiering de wederzijdse engagementen en de procedures tussen
beide landen uitgetekend. De middelen zouden eind 2008 beschikbaar worden gesteld. In
samenspraak met de bevoegde Administraties van de Vlaamse Gemeenschap werden de complexe
administratieve en juridische verplichtingen – gaande van de wet op de overheidsopdrachten tot de
sociaalrechtelijke implicaties van internationale arbeid - in kaart gebracht. Ook hier werden op
voorhand de nodige technische procedures afgesproken. De aanbesteding van de werken zal eind
2008 kunnen plaatsvinden. De verbouwingen lopen over de eerste helft van 2009.

4.2. Diversiteit stimuleren via projecten en gesubsidieerde organisaties
Subsidieaanvragen in het kader van de subsidielijn “Vlaamse projecten voor Brussel” worden
sinds 2006 mee beoordeeld op de interculturele dimensie en het doelgroepenbeleid. We stellen vast
dat zo goed als alle organisatoren hiervoor inspanningen leveren en het thema interculturaliteit
wordt meegenomen in het programma. Daarnaast is het totale subsidiebedrag voor projecten met
een sterke of uitsluitend interculturele focus voor het derde jaar op rij gestegen. Zelfs nadat één
van de organisaties van het afgelopen jaar afzonderlijk in de begroting werd ingeschreven.
Ook binnen de organisaties die ad nominatim worden ondersteund is er een duidelijke reflex om de
interculturele realiteit van onze hoofdstad sterk op te nemen in hun werking. De structureel
gesubsidieerde organisatie Brukselbinnenstebuiten brengt jaarlijks duizenden Vlamingen op een
genuanceerde wijze in contact met het interculturele Brussel. De drie Vlaams-Brusselse
mediapartners blijven werken rond interculturaliteit en meertaligheid. We denken hierbij aan Vrij
Podium op tvbrussel of fm world op FM Brussel. Dat ook het Huis van het Nederlands en Onthaal
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en Promotie Brussel aandacht voor diversiteit en meertaligheid hoog in het vaandel dragen, spreekt
vanzelf.
Twee organisaties of projecten verdienen een bijzondere vermelding. Enerzijds is dat het Vlaams
Afrikaans Culturenhuis. Dit project wil in de Matongewijk de Vlaamse cultuur samenbrengen met
de talrijke Afrikaanse gemeenschappen in Brussel. Dit gebeurt via ontmoeting, workshops en de
uitbouw van een (informatie)netwerk binnen de wijk. Anderzijds vermelden we hier graag de
Brusselwerking van Studio Globo, die sinds 2008 ad nominatim in de begroting is ingeschreven.
Studio Globo brengt educatie rond mondiale en interculturele thema’s in alle netten van het
basisonderwijs, het secundair en het hoger onderwijs. Daarmee wil Studio Globo een open en
respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen laten groeien. Vanuit deze
grondhouding maakt Studio Globo werk van verbondenheid en solidariteit, bouwstenen voor een
samenleving waarin alle mensen, verschillend maar gelijkwaardig, tot hun recht komen.
Stand van zaken 2008
Het afgelopen jaar heeft de vzw die instaat voor het Vlaams Afrikaans Culturenhuis
aanpassingswerken
uitgevoerd
aan
hun
locatie
en
werden
er
verschillende
samenwerkingsverbanden opgezet, bijvoorbeeld met Jeugd en Vrede en het gemeenschapscentrum
Elzenhof. Dit resulteerde in een werking die in het najaar 2008 verder wordt ontplooid.
Met haar educatieve activiteiten in Brussel, haalt Studio Globo een groot aantal leerkrachten en
kinderen naar Brussel om er te proeven van de positieve kracht van diversiteit. De werking van
Studio Globo, actief in heel Vlaanderen, is ook in Brussel uitgebouwd en berust op drie pijlers:
praktijkgerichte vorming, didactische leermiddelen en ervaringsgerichte begeleide werkvormen.
Bij wijze van voorbeeld worden een aantal projecten vermeld met een uitgesproken interculturele
dimensie, die subsidies ontvangen: het festival Balkan Trafik is gewijd aan de muziek en cultuur
van Zuidoost-Europa; de Zinnekesparade is een feest van interculturaliteit en diversiteit; het
Davidsfonds organiseert in november 2008 een intercultureel literair parcours doorheen Brussel.
Prognose 2009
In 2009 staat bij Studio Globo o.a. de verdere uitbouw van de buurtwandeling in Kuregem op het
programma en het uitwisselingsproject DAK XL, waarbij een Vlaamse en een Brusselse school
elkaars diversiteit leren ontdekken en appreciëren.
Verder wordt het Vrij Podium op tvbrussel gecontinueerd, waar burgerparticipatie in de media
wordt bevorderd. Het gaat hierbij om producties, die onafhankelijk van tvbrussel worden
geconcipieerd en gerealiseerd, door verschillende groepen van mensen. Naast partners uit de
Marokkaanse en Turkse gemeenschap, werd het project ook uitgebreid met Brusselaars uit
Centraal-Afrika.
Evolutie 1999-2009
33.11 - Subsidie aan Studio Globo
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33.03 detail: projecten met betrekking tot diversiteit binnen deze basisallocatie
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5. BRUSSEL, DE STAD VOOR STUDENTEN
Voor de hoofdstad en de toekomst van het Vlaamse sociaal-cuturele netwerk is een vitale
aanwezigheid van hoger onderwijs van groot strategisch belang. Voor sommige studenten is
studeren in Brussel een eerste kennismaking met Brussel of zelfs de eerste grootstad waar ze
intensief mee kennismaken. Het is ook de stad waar ze enige tijd zullen wonen en waar ze een
maatschappelijk engagement zullen opnemen. De Vlaamse Gemeenschap wil dan ook een echt
Vlaams studentenbeleid uittekenen in onze hoofstad. We zetten onze inspanningen voort om
Brussel uit te bouwen en te promoten als studentenstad.
Voor dit beleid blijven we steunen op Quartier Latin, het samenwerkingsverband tussen alle
Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel. Deze organisatie, die ooit begon als een
gemeenschappelijke huisvestingsdienst, heeft de mogelijkheden om uit te groeien tot een
veelzijdige organisatie, die het kruispunt vormt tussen de student en de studenten(hoofd)stad
Brussel. Daarnaast wordt er sinds dit jaar recurrent 2 miljoen euro voorzien om een structurele
versterking van het hoger onderwijs-aanbod door te voeren.

5.1. Quartier Latin - student in Brussel
Stand van zaken 2008
In 2007 bevond de vereniging zich in een moeilijke financiële toestand, die zijn oorzaak vond in
het dagelijkse beleid. De vereniging ondernam de nodige maatregelen tot het wegwerken van deze
tekortkomingen. Omwille van de beperktere financiële draagkracht, kon zij in 2008 onvoldoende
haar rol opnemen als (mede)organisator van projecten en evenementen die bijdragen tot het imago
van een studentenvriendelijke hoofdstad en tot een versterking van het Vlaams sociaal cultureel en
educatief netwerk. De organisatie heeft zich tengevolge van haar financiële status in 2008
teruggeplooid op haar kerntaken, met name het beheer van studentenkamers. Voor het opzetten
van sociaal-culturele activiteiten en evenementen zoals bijvoorbeeld de Dag van de Student wordt
het operationele niveau bij de instellingen gelegd en worden ook andere partners , met name OPB,
overlegd. De doelstelling om het socio-culturele leven te stimuleren om zo de student in degelijke
omstandigheden te laten studeren en zich optimaal te ontplooien, alsook de integratie van de
studenten in alle aspecten van het gemeenschapsleven te bevorderen, werd noodgedwongen
teruggeschroefd.
Prognose 2009
Nadat Quartier Latin in 2007 en 2008 een grondige interne reorganisatie doorvoerde ter verbetering
van vastgestelde knelpunten in het beheer en het beleid van de vereniging, is het de ambitie van de
vereniging de werking beleidsmatig en inhoudelijk zowel uit te diepen als uit te breiden. Hiertoe
wordt momenteel gewerkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2009-2013.
In de toekomstige werking moet de relatie tussen student en stad expliciet ontwikkeld worden. Ook
hierbij is huisvesting een belangrijk aspect maar het is een onderdeel, niet de hoofdmotor. Quartier
Latin wil de student benaderen in 3 fasen: de instroom, doorstroom en uitstroom van de student.
Telkens wordt hierbij nagegaan hoe die relatie van de student (toekomstig, huidig of oud-) kan
ontwikkeld worden met de stad. Naar Vlaamse studenten toe is het doel er voor te zorgen dat
studenten die in Brussel komen studeren via Quartier Latin een thuisgevoel in Brussel ervaren en
waarbij Brussel een evidentie is en wordt voor deze groep. Quartier Latin zorgt hierbij o.a. voor
betaalbare en kwaliteitsvolle huisvesting.
Voor het realiseren van de ambities worden een aantal nieuwe initiatieven voorzien die de huidige
moeten versterken of vervangen. De algemene promotie van Brussel bij de Vlaamse en
internationale student geldt als een prioriteit bij het invullen van het verruimde beleid, waarbij
wordt uitgekeken naar de realisatie van het Vlaamse Communicatiehuis. Quartier Latin kan zich zo
inschrijven in dat project als expert studentenpubliek en vandaar uit de hier boven beschreven
ambities op een inclusieve wijze realiseren.
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Met de vernieuwde ambities geeft Quartier Latin een uitdrukkelijk antwoord op de vraag om een
sterkere rol op te nemen ten aanzien van het Vlaams sociaal-cultureel leven en netwerk in Brussel.
Op basis van het nieuwe beleidsplan zullen we in dit najaar het gesprek voeren met Quartier Latin
om de wederzijdse ambities te vertalen in een nieuwe beheersovereenkomst met horizon 2013.
Hierbij zal ook de verhouding van de opdrachten tot de initiatieven van het Vlaams
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel scherp worden gesteld wat moet resulteren in een sterk
partnerschap voor het uitvoeren van het Vlaamse studentenbeleid in Brussel.
Om de basisdienstverlening van Quartier Latin – de huisvesting – veilig te stellen, ermee rekening
houdend met het feit dat de partnerinstellingen hun ledenbijdrage in 2007 optrokken, en in het
kader van het nieuwe beleidsplan wordt de nominatimsubsidie verhoogd tot 220.000 euro.
Evolutie 1999 - 2009
33.08 - Subsidie aan Quartier Latin
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5.1.1. Uitbouw van het contingent studentenkamers en huisvesting voor pas-afgestudeerden
Stand van zaken 2008
Het contigent aan studentenkamers in de database van Quartier Latin bedraagt 4250, daarvan
zijn er 443 in eigen beheer. Onderstaande grafiek toont de evolutie van het aantal kamers voor
de afgelopen jaren. Het totaal aantal kamers steeg met 1896 wooneenheden ofwel 81%. Wat
kamers in eigen beheer betreft, is er een stijging met 221%.
Evolutie totaal aantal kamers in QL-database 2000-2008 + 81%
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Bron: vzw Quartier Latin - Student in Brussel

In het kader van de zogenaamde uitstroompolitiek van de Vlaamse overheid, ontwikkelde
Quartier Latin het project “Flats voor pas-afgestudeerden”. Momenteel beheert Quartier Latin
25 dergelijke flats.
Prognose 2009
In 2008 zullen we met Quartier Latin in het kader van haar beleidsnota 2009-2013 nagaan hoe dit
huisvestingsbeleid verder kan evolueren, met een specifieke aandacht voor huisvesting voor
uitstromende studenten in knelpuntberoepen als onderwijs, verpleegkunde, enz.
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5.2. Studentenmobiliteit en studentenevenementen
5.2.1. Verover Brussel
Sinds enkele jaren kunnen de studenten van de Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel
een zeer voordelig abonnement voor het MIVB-net kopen. Zo kunnen ze Brussel ontdekken en
leren appreciëren.
Stand van zaken 2008
Tijdens het academiejaar 2007-2008 werd in totaal 7.844 abonnementen verkocht, een stijging van
490 abonnementen in vergelijking met het vorige academiejaar. Quartier Latin ontving hiervoor
een subsidie van 1.043.205 euro. Met het “gesloten enveloppe-systeem” van 1.063.200 euro
konden maximum 8.000 studenten een abonnement van 40 euro aankopen.
Om de actie te evalueren, organiseerde Quartier Latin naar jaarlijkse gewoonte een enquête onder
alle studenten van de partnerinstellingen. 1.026 studenten namen deel aan deze tevredenheidsenquête. Hieruit kunnen grosso modo de volgende, belangrijkste resultaten worden afgeleid:
 59 % van de studenten kennen het initiatief via mondelinge reclame van de
partnerinstellingen en Quartier Latin. Een minderheid (36%) heeft het initiatief
vernomen via de website van Quartier Latin en de media.
 699 van de deelnemers aan de enquête hebben een abonnement gekocht (71%). Zo
goed als alle studenten die een abonnement hebben gekocht, gebruiken het minstens
wekelijks. De activiteiten waarvoor het openbaar vervoer wordt gebruikt, zijn divers.
Shoppen, “Brussel verkennen”, pendelen, sporten en uitgaan. Slechts 10 van de 699
deelnemers deelden mee het abonnement slechts éénmaal per maand te gebruiken.
 Meer dan de helft van de studenten meldt het abonnement te hebben gekocht door de
lage prijs (52%). We kunnen stellen dat 4000 studenten extra de hoofdstad verkennen
die dat anders niet zouden doen. 48% zou het abonnement sowieso gekocht hebben uit
noodzaak.
 De grootste groep van de gebruikers is bereid 50 euro te betalen voor een abonnement
als men weet dat hierdoor meer studenten kunnen deelnemen.
Voor het academiejaar 2008-2009 werd beslist om de financiering van dit project verder te
garanderen, gezien het uitblijven van een regeling op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Dit werd geformaliseerd bij de eerste begrotingscontrole. We voorzien opnieuw een
budget met een gesloten enveloppe-systeem van 1.047.960 euro. Hiermee betalen de eerste 8000
studenten 45 euro: 40 euro remgeld en 5 euro voor de MOBIB-kaart die MIVB voor al zijn
abonnees invoert. Voor de volgende 2000 studenten koste het abonnement 165 euro. Alle andere
studenten betaalden de normale prijs van 205 euro.
Nieuw is dat vanaf 2008 ook opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, zoals de vierde graad
verpleegkunde, in aanmerking komen. Op die manier willen we studenten in knelpuntberoepen een
extra duwtje in de rug geven. De betrokken onderwijsinstellingen zijn het Sint-Guido-Instituut en
Paramedisch Instituut van het KTA Mechelen - vestigingsplaats Jette (4e graad verpleegkunde) en
KTA Jette (7e jaar Esthetische Lichaamsverzorging). De overige voorwaarden bleven gelijk.
Prognose 2009
In tegenstelling tot de in het verleden gesuggereerde oplossing op het niveau van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, vind ik dat de financiering van dit project ook de komende jaren
gegarandeerd moet zijn in de schoot van de Vlaamse Gemeenschap. Hiervoor heb ik opnieuw
recurrent de middelen ingeschreven.
5.2.2. Dag van de Student
Stand van zaken 2008
Onlangs vond de negende editie plaats van de Dag van de Student. Dit initiatief, dat ten volle past
in mijn beleid voor “Brussel, studentenstad”, wordt getrokken door Onthaal en Promotie Brussel,
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in samenwerking met Quartier Latin en de Vlaamse hogescholen en universiteiten in Brussel. Het
wil onze hoofdstad promoten naar de studenten door hen aan het begin van het academiejaar in
contact brengen met de verschillende culturele instellingen, buurten en culturen die Brussel rijk is.
Het aantal deelnemende studenten varieert tussen de 2.500 en 3.000. Het evenement is ook
gekoppeld aan de website www.studentbrussel.be.
Prognose 2009
Ook volgend jaar wordt er bij de start van het academiejaar een editie van de Dag van de Student
georganiseerd. Dat zal dan voor de tiende maal zijn.
5.2.3. “Plug-in Brussel”, Brusseldag voor afstuderenden in knelpuntberoepen
Stand van zaken 2008
In het voorjaar organiseerde de Vlaamse overheid, samen met Onthaal en Promotie Brussel, voor
de tweede maal Plug-in Brussel, een ééndagshappening voor o.a. afstuderende verplegers. Het
programma van de Plug-indag bestond uit getuigenissen, thematafels, stadssafari’s en een plenair
debat. Sommige studenten en docenten geven aan dat Brussel als werkterrein meer en meer
bijzondere aandacht krijgt binnen de opleiding (via stages, werkbezoeken…) zelf. De betrokken
hogescholen investeren zelf tijdens hun reguliere opleiding meer en meer in het promoten van
Brussel als aantrekkelijke werkplaats. Dat is een positieve evolutie.
Prognose 2009
Er moet dus worden onderzocht of Plug-in Brussel nog voldoende toevoegt aan het bestaande
informatieaanbod. Daartoe zijn nu volop intense gesprekken met de opleidingsverantwoordelijken
van de verschillende opleidingen aan de gang.

5.3. Structurele versterking van het aanbod aan hoger onderwijs
Vanuit het oogpunt van het Brusselbeleid van de Vlaamse Regering is de aanwezigheid van een
sterk, aantrekkelijk en creatief hoger onderwijs in de hoofdstad een uiterst belangrijke hefboom.
Maar het Vlaams hoger onderwijs in Brussel zit in een bijzondere situatie. Tegenover de
aantrekkingskracht die het hoger onderwijs aan de dynamiek van Brussel kan ontlenen, staat dat
het hoger onderwijs, nog meer dan andere Vlaamse voorzieningen, remmende Brusselse factoren
moet kunnen overwinnen.
Vorig jaar hebben de Brusselse instellingen van hoger onderwijs de tekst “het Vlaams
Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel” onderschreven. Ze pleitten hierin voor een
gezamenlijk actieplan om het hoger onderwijs in Brussel aantrekkelijker, en dus competitiever te
maken. Enerzijds kunnen de Brusselse instellingen immers minder of zelfs niet rekenen op
rechtstreeks of onrechtstreekse aanvullende middelen en beleidssteun van de lokale overheid en
bestaat er ook geen compensatie voor de provinciale tegemoetkomingen die andere instellingen in
Vlaanderen wel genieten. Anderzijds hebben zij door het grootstedelijke karakter het moeilijker
om een aantrekkelijke leefomgeving te creëren voor hun studenten en personeelsleden. Het
aanbieden van een goede kern van faciliteiten waaronder studentenhuisvesting,
personeelsaanwezigheid en zich daarrond ontwikkelende activiteiten, is belangrijk voor een
attractief hoger onderwijs. Tot slot confronteert een grootstad de instellingen met o.a. hogere
vastgoedprijzen, de mobiliteitsproblematiek, enz. Ook de grotere instroom van studenten met een
anderstalige achtergrond en de Brusselse diversiteit vragen van de instellingen om extra
inspanningen.
Stand van zaken 2008
In 2008 werd de structurele versterking van het aanbod aan hoger onderwijs voorbereid. In de
algemene uitgavenbegroting 2008 hebben we recurrent 2 miljoen euro vrijgemaakt om flankerende
maatregelen te ondersteunen die vergelijkbaar zijn met de steun die andere Vlaamse instellingen
van hoger onderwijs onrechtstreeks ontvangen van hun steden, provincies of het Vlaams gewest.
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De instellingen van hoger onderwijs in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest zijn ondertussen
overgegaan tot de oprichting van het “Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel” en dit
onder de vorm van een vzw. De leden van dit overlegplatform zijn de instellingen van hoger
onderwijs met administratieve zetel en onderwijsbevoegdheid in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad. Het gaat meer bepaald om: ErasmushogeschoolBrussel, Hogeschool Sint Lukas,
Hogeschool-Universiteit Brussel en Vrije Universiteit Brussel.
Het doel van het platform is drieledig. Het wil een inhoudelijk overlegforum bieden aan de
betrokken instellingen van hoger onderwijs. Ten tweede wil het gezamenlijke inspanningen
leveren die de attractiviteit en de zichtbaarheid van de instellingen van het Brussels hoger
onderwijs optimaliseren. Tot slot heeft het platform tot doel gezamenlijke thema’s vast te leggen
en daar rond acties te ondernemen.
De thema’s die in het platform zijn vastgelegd, dienen als kader voor de uitvoering van de
geplande flankerende projecten en voor de besteding van de 2 miljoen euro die in 2008 is
voorzien. De in overleg bepaalde thema’s voor 2008 zijn:
- studenten- en personeelsvoorzieningen;
- diversiteit;
- communicatie;
- internationalisering.
De projecten en acties verbonden aan deze thema’s werden nog verder geconcretiseerd en voor de
eerste keer vertaald in instellingsgerichte projecten. Hierbij werd alvast nagegaan welke projecten
een (gedeeltelijke) oplossing bieden voor de specifieke omstandigheden waarin het hoger
onderwijs in Brussel haar opdracht moet vervullen. Meer bepaald spelen ze in op de bijzondere
Brusselse noden (hoge huisvestingskosten, onvoldoende gecoördineerde acties) en zijn ze
(mede)gericht op de bijzondere Brusselse doelgroepen. In eerste instantie de groep anderstaligen
met sociaal - economische, educatieve en/of culturele achterstelling en daarnaast de internationale
gemeenschap. De middelen gaan zowel naar werking en personeelskosten en dit zowel op
eenmalige als op recurrente basis, afhankelijk van het project.
Prognose 2009
Met de eerder complexe opstart van het platform, waarbij een instellingenlogica sterk speelt,
richten de instellingen zich in 2008 prioritair op het realiseren van een inhaalbeweging t.a.v. de
remmende factoren als gevolg van hun ligging in Brussel. De creatie van het
samenwerkingsverband biedt evenwel het duidelijke voordeel dat er voor het eerst een clustering is
van de verschillende projecten die in de schoot van de onderwijsinstellingen worden ontwikkeld en
dat er een kader voor overleg is gecreëerd. De keuze van thema’s en de daarin kaderende projecten
zal elk jaar in overleg met de overheid worden vastgesteld, waarbij beleidsmatig er verder naar
wordt gestreefd de samenwerking tussen de instellingen op dit vlak en middels dit platform te
versterken. Netoverschrijvende samenwerking in projecten of projecten in samenwerking met het
bredere Vlaams-Brussels netwerk vormen daarbij een leidraad. De relatie en coherente
samenwerking met andere beleidspartners in het Vlaams Brusselbeleid, met in eerste instantie
Quartier Latin, OPB (en het toekomstige Vlaams Communicatiehuis) en het Huis van het
Nederlands, staan hierbij voorop. De verhouding tot de opdrachten van Quartier Latin voor het
bevorderen van Brussel als studentenstad en het afstemmen met andere initiatieven zal in 2009
voorwerp van gesprek uitmaken.
Evolutie 1999 - 2009
33.09 - Subsidie aan het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel
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6. DUURZAME IMPULSEN VOOR MEER WELZIJN EN
TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Van in het begin van deze legislatuur hebben we ons ertoe geëngageerd te ijveren voor een goed
gecoördineerde, kwalitatieve en toegankelijke zorg voor de Nederlandstalige patiënten in de
hoofdstad. Vanuit het Vlaams Brusselbeleid worden belangrijke en duurzame impulsen gegeven in
het wegwerken van tekorten in Vlaamse welzijns- en gezondheidsvoorzieningen in de stad.
Gedurende de voorbije jaren werden de omvangrijke, voorbereidende stappen gezet. Vanaf 2008
komen de daadwerkelijke realisaties; ze genereren onmiddellijk het effect van een grotere
zichtbaarheid van de Nederlandskundige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel. De hier
vermelde initiatieven kwamen tot stand onder onze impuls, maar steeds in nauwe samenwerking
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse minister bevoegd voor Welzijn en
Gezondheid. Gedurende het laatste jaar van deze legislatuur wordt er niet alleen over gewaakt dat
deze initiatieven op kruissnelheid komen, maar ook dat ze inbedding krijgen in het reguliere
beleid. Daartoe zullen de nodige politieke stappen worden gezet.

6.1. Woonzorgzones Brussel: de operationalisering 2008-2012
Het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad heeft een groot gebrek aan Vlaams erkende voorzieningen
voor senioren. Een steekproef bij de rusthuizen in de Vlaamse noordrand leert dat er 120 - meestal
zwaar zorgbehoevende - Brusselse senioren er een onderkomen vinden in een rusthuis en dat er
nog eens 150 personen op de wachtlijst van deze voorzieningen staan ingeschreven. Het maakt
duidelijk dat Nederlandstalige Brusselaars verkiezen te worden opgevangen in een kwaliteitsvolle
voorziening waar hun moedertaal wordt gesproken. De programmatie van de Vlaamse overheid
geeft aan dat Brussel nood heeft aan 1.222 Vlaams erkende rusthuisplaatsen, terwijl de teller
momenteel op 104 (of 8,5%) staat. Voor het aantal serviceflats is de situatie nog benarder. Er is
slechts 1 Vlaams erkende serviceresidentie, die instaat voor 2,5% van de programmatienorm. Wat
dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf betreft, is het helemaal dramatisch: er is voor
deze zorgvormen geen Vlaams erkend aanbod.
In het Vlaams regeerakkoord werd de nood aan actie onderlijnd, zeker nu de vergrijzing zich ook
in Brussel begint af te tekenen. In onze opdracht werd in 2006 en 2007 door de Strategisch
Planner, onder aansturing van de Stuurgroep Woonzorg, het Masterplan Woonzorgzones Brussel
uitgetekend waarin de programmering en planning voor de ontwikkeling van woonzorgzones werd
uitgewerkt. Dit Masterplan kreeg op 23 november 2007 de goedkeuring van de Vlaamse Regering.
Het Masterplan bevat een inhoudelijke en financiële strategie om het aanbod aan Vlaamse
voorzieningen thuiszorg en ouderenzorg in Brussel fors uit te bouwen. Om een gefaseerde en
systematische aanpak te garanderen, werd het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad ingedeeld in 33
woonzorgzones die opgevat zijn als subzones van de negen bestaande zones van het lokaal sociaal
beleid. Het Masterplan bouwde hierbij voort op de Conceptnota – Een Vlaams Woon- en
Zorgcentrum in Brussel uit 2004, de studie van het Seniorencentrum naar de woonsituatie van de
Vlaamse bejaarde in Brussel. De zorgwensen van senioren worden geanalyseerd als een streven
naar stabiel wonen, in combinatie met een mobiel en performante thuiszorg. De grote wens van
bijna alle ouderen en zorgbehoevenden is zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen.
Vandaar dat het motto ‘Stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ centraal staat in de uitbouw van
de woonzorgzones. Deze aanpak sluit aan bij het woonzorgconcept dat de minister van Welzijn,
Gezondheid en Gezin ontwikkelt in het voorontwerp van woonzorgdecreet.
In elke woonzorgzone wordt actie ondernomen om het langer thuis wonen te bevorderen en wordt
er ook een zorgknooppunt geïnstalleerd, dat de draaischijf is van de woonzorgzone en waarin een
ruim dienstenaanbod wordt samengebracht. Het lokaal dienstencentrum werkt er nauw mee samen.
Het zelfstandig wonen van ouderen wordt nog versterkt door de creatie van aangepaste woningen
(aanleunwoningen of assistentiewoningen genoemd) voor ouderen en andere zorgbehoevenden
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(vnl. personen met een handicap). Voor zij die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, is er het
dagverzorgingscentrum, het centrum voor kortverblijf, het rustoord en het rust- en
verzorgingstehuis.
Onder meer rekening houdend met de behoeften van de Nederlandstalige senioren, werden een
aantal prioritaire gebieden voor de woonzorgzones afgebakend: zone Noord-Oost (Schaarbeek,
Evere, Sint-Joost, Haren), samen met de zogenaamde scharnierzone Neder-over-Heembeek; zone
Noord-West (Berchem/Ganshoren, Jette, Laken) en zone Zuid-West (Anderlecht).
Binnen dit strategische kader bereidde de strategisch planner de operationalisering voor door het
opsporen van mogelijke initiatiefnemers en privé-partners, het stimuleren van synergie in de
vooropgestelde woonzorgzones; de werking van de woonzorgzone en het zorgkruispunt uit te
tekenen; de infrastructurele lacunes in de woonzorgzone te definiëren en in te vullen, inbegrepen
het zoeken naar de nodige infrastructuur en de financiering voor verwerving uitwerken. De
residentiële delen (serviceflats, aanleunwoningen, …) worden ontwikkeld met privé-middelen. De
niet-residentiële delen, de zogenaamde zorgdelen van een woonzorgzone, worden gefinancierd met
subsidies, afkomstig uit het Vlaams Brusselfonds, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het
VIPA. Enkel een gericht en aanvullend inzetten van deze overheidsmiddelen kan een substantiële
bijdrage leveren aan de uitbreiding van het zorgaanbod voor senioren in Brussel.
Stand van zaken 2008 en prognose 2009
In uitvoering van het goedgekeurde Masterplan werd begin 2008 met een impulssubsidie vanuit
het Vlaams Brusselfonds het Kenniscentrum Woonzorg Brussel opgericht. Het Kenniscentrum
moet een cruciale rol vervullen in het operationaliseren van de woonzorgzones en heeft de functie
kennis over werking en uitbouw van woonzorg te bundelen, begeleidend en ondersteunend op te
treden ten aanzien van initiatiefnemers en de sector, en het concept van woonzorg te promoten. Na
goed overleg met het VGC-Collegelid bevoegd voor Welzijn werd consensus bereikt over
financiering, taakinvulling en opdrachten van het Kenniscentrum.
In mei 2008 sloten we een Protocol met collega-minister bevoegd voor Welzijn, over de verdere
implementatie van het Masterplan Woonzorg. Het protocol bestendigt de Stuurgroep Woonzorg,
maakt afspraken over de inbedding van Woonzorgzones in het reguliere beleid en over de
inhoudelijke en administratieve opvolging.
Als toegangspoort naar VIPA-subsidiëring werd afgesproken een Algemeen Zorgstrategisch
Koepelplan voor de ontwikkeling van de woonzorginitiatieven voor de periode 2008-2012 te
schrijven. De Woonzorgplanner en het Kenniscentrum kregen hiertoe van mij de opdracht. Het
Koepelplan verfijnt de hierboven beschreven visie en tekent het kader uit voor elk project binnen
Woonzorg. Het Algemeen Zorgstrategisch Plan is overlegd binnen de Stuurgroep. Begin oktober
2008 werd het voor advies aan het Agentschap Zorg en Gezondheid en voor goedkeuring aan de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voorgelegd.
In 2008 en 2009 worden in de eerste fase van de ontwikkeling van de woonzorgzones volgende
woonzorgzones verder voorbereid, uitgewerkt en geïmplementeerd.


In Neder-Over-Heembeek wordt Rusthuis De Overbron uitgebreid met een 15-tal
woongelegenheden. Eind 2007 werden hiervoor middelen vanuit het Vlaams Brusselfonds
toegekend. In het centrum van Neder-Over-Heembeek wordt het project Pieter en Pauwel
ontwikkeld, in samenwerking met de VGC en de Stad Brussel. Op de Pieter en Pauwel-site
komt een volledige nieuwbouw met een 80-tal levensloopgeschikte woningen, een
zorgknooppunt, een lokaal dienstencentrum en een dagverzorgingscentrum. Ook het
nieuwe gemeenschapscentrum en de bibliotheek maken deel uit van het innovatieve en
multivalente project. Het totaalproject ten belope van 15 miljoen wordt gefinancierd met
middelen uit het Vlaams Brusselfonds, VIPA, VGC en via een promotieovereenkomst met
privé-inbreng. De Vlaamse Gemeenschap vervult gezien het meervoudige
bevoegdheidsproject een trekkersrol.
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In de Brusselse Vijfhoek wordt op initiatief van de Sint-Janskliniek en EHSAL met
middelen uit het Vlaams Brusselfonds in het Terra Novacomplex een centrum voor
dagverzorging voor 15 personen gecreëerd, dat in 2009 operationeel zal zijn en dat tevens
de mogelijkheid biedt aan de opleiding verpleegkunde er studenten stage te laten lopen.
Vzw Aksent ontwikkelt in de Liedtsstraat te Schaarbeek een dagverzorgingscentrum met
15 verblijfseenheden voor matig zorgbehoevenden, een zorgknooppunt en een lokaal
dienstencentrum. Dit initiatief zal worden gefinancierd door het Vlaams Brusselfonds en
VIPA. De organisatie plant verder samen met twee andere partners een 15-tal woningen in
de Plantenstraat.
Woon– en zorgcentrum Sint-Jozef in Evere, erkend door de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie voor 90 woongelegenheden, krijgt een extra opdracht voor 30
dementerenden, een zorgknooppunt en lokaal dienstencentrum en een 30-tal
levensloopgeschikte woningen. Voor de uitbreiding zal - in onderling akkoord tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de GGC - een Vlaamse erkenning worden aangevraagd. Binnen
het Vlaams Brusselfonds reserveer ik de middelen voor de realisatie van het
zorgknooppunt. De levensloopgeschikte woningen komen er middels privé-inbreng.
In Oudergem wordt gepland om een dagverzorgingscentrum, een lokaal dienstencentrum
en een zorgknooppunt uit te bouwen. De impuls die vanuit de Vlaamse Gemeenschap kan
komen in het kader van Woonzorg biedt hier, zoals in Neder-Over-Heembeek, de
opportuniteit om andere Vlaamse gemeenschapsinfrastructuur te renoveren of uit te
breiden. In het project kan de kinderkribbe, het jeugdhuis en het Lutgardiscollege worden
betrokken.
Aan Sint-Guido – Scheut te Anderlecht komt een rusthuis met 120 woongelegenheden,
een vleugel voor 60 dementerenden, een zorgknooppunt, een lokaal dienstencentrum en
een 50-tal wooneenheden. Dezelfde site biedt ook nog plaats aan een nursingunit voor
zwaar zorgbehoevende personen met een handicap en aan een kinderkribbe. Voor de
nursingunit dient vzw Zonnelied een aanvraag in bij het Vlaams Brusselfonds, waarvoor
ik 1 miljoen euro reserveer, en bij VIPA. Dit project wordt ontwikkeld in samenwerking
met een privé-partner, die zich middels een overeenkomst met de Vlaamse overheid
volledig inschrijft in het woonzorgconcept.
Lokaal dienstencentrum De Vaartkapoen trekt weg uit Oud-Molenbeek om in HoogMolenbeek aan de Begijnenstraat een lokaal dienstencentrum en zorgknooppunt uit te
bouwen, gelinkt aan een 10-tal levensloopgeschikte woningen. De woningen werden met
subsidie uit het Vlaams Brusselfonds verworven en zijn begin 2009 na renovatie
instapklaar. Een geïntegreerde woonvorm voor ouderen en personen met een handicap
geeft het project nog extra kleur. Het lokaal dienstencentrum vestigt zich op het
gelijkvloers dat aangekocht werd met VGC-middelen.
Aan het gemeenschapscentrum De Zeyp te Ganshoren wordt een dagverzorgingscentrum
met 15 verblijfseenheden gepland en een zorgknooppunt dat aansluit op het lokaal
dienstencentrum dat haar werking startte in 2008. Mogelijke uitbreidingsplannen voor het
rusthuis, dat zich naast het Gemeenschapscentrum bevindt, worden herbekeken nadat de
gemeente finaal niet inging op de vraag tot verkoop van haar grond gelegen naast het
rusthuis. Onderzocht wordt of het initiële woonzorgproject zich toch kan ontwikkelen
binnen de infrastructuur en “interne” uitbreidingsmogelijkheden van het
gemeenschapscentrum en rusthuis zelf.

Al deze initiatieven worden begeleid en ondersteund door de Woonzorgplanner en het
Kenniscentrum, in nauw overleg met alle betrokken actoren en overheden. Om toe te laten de
infrastructurele begeleiding bij ontwikkeling van een woonzorgproject verder te verzekeren zal ik
in 2008 extra middelen uittrekken voor het Kenniscentrum om deze opdracht te incorporeren.
Naast deze woonzorgprojecten wordt momenteel reeds onderzocht of ook in Haren, LakenBockstaal, Helmet, Sint-Joost, Vorst, Veeweide en Jette in de periode na 2012 een woonzorgzone
kan worden opgestart.
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Al deze nieuwe initiatieven vergen ook personeel. Daarom bereidt het Kenniscentrum in
samenspraak met VDAB en Actiris extra (voor)opleidingen zorgkundigen voor en
terugkeercursussen voor reeds gediplomeerde polyvalent verzorgenden, met een aangepast
woonzorg-opleidingsprogramma en vormingen Nederlands voor anderstaligen.

6.2. Een gecoördineerd gezondheidsbeleid in Brussel
In 2008 werden nieuwe belangrijke stappen gezet in het streven naar een goed gecoördineerde,
kwalitatieve en toegankelijke zorg voor Nederlandstalige patiënten in de hoofdstad. Hierin
onderscheiden we drie krachtlijnen:
 Het Nederlandskundige aanbod in Brussel zichtbaarder maken en inspanningen
leveren om het aanbod te verhogen;
 De verschillende gezondheidsinitiatieven stroomlijnen en beter op elkaar afstemmen;
 Het Nederlandskundige zorgaanbod verbeteren door het netwerk te verstevigen en
door andere kwaliteitsbevorderende maatregelen.
Het voornemen is de significante impulsen vanuit het Vlaams Brusselbeleid duurzaam te
verankeren. De goede samenwerking met VGC en de Minister bevoegd voor Welzijn moet verder
uitmonden in een hertekening van het Vlaams Brusselse gezondheidslandschap en het opnemen
van de opgestarte initiatieven binnen een regulier kader. Dit is nodig om de toekomst van het
Nederlandstalig zorgaanbod in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad veilig te stellen.
6.2.1. Betere zichtbaarheid en inspanningen om het aanbod te verhogen
Op ons initiatief en in opvolging van het Masterplan “Coördinatie Gezondheidszorg Brussel”,
streven de Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad (BWR), Pro Medicis Brussel en Zorgnet naar
een meer zichtbare en meer toegankelijke Nederlandstalige gezondheids- en welzijnszorg in
Brussel. Enerzijds is er een tekort aan Nederlandstalige zorg, maar anderzijds is de aanwezige zorg
te weinig zichtbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat Franstalige, maar Nederlandskundige
zorgverleners in Brussel aanwezig, die niet bekend zijn.
Stand van zaken 2008
Om de aanwezige Nederlandstalige en Nederlandskundige zorg meer zichtbaar te maken werd in
januari 2008 gestart met Zorgzoeker.be, een website en telefonisch infopunt dat in eerste instantie
de Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners groepeerde. In april werd de website uitgebreid met
de sociale kaart Brussel die door de BWR beheerd wordt met het volledige aanbod aan
Nederlandstalige welzijnszorg.
Intussen blijft Pro Medicis Brussel ijveren voor het aantrekken van jonge stagiair-huisartsen en
verpleegkundigen naar de hoofdstad. In het kader van de problematische Nederlandstalige
dienstverlening in de Brusselse ziekenhuizen heeft Pro Medicis Brussel ondermeer als taak
Nederlandstalig medisch personeel naar Brussel aan te trekken. Kennismaking met de werkvloer
en de specifieke problematiek van de Brusselse ziekenhuizen is hier een belangrijk gegeven. Het is
immers niet altijd evident voor Vlaamse zorgverleners om zich een beeld te vormen van de
specifieke aspecten van de Brusselse samenleving en de bijbehorende problemen. Pro Medicis
Brussel heeft dan ook een project lopen om stagiairs bij Vlaamse onderwijsinstellingen te
overhalen hun stages in Brusselse instellingen te lopen. Uit recente cijfers bewijzen dat het aantal
stagiaires uit Vlaanderen blijft stijgen. Pro Medicis vormt een essentiële schakel in het
Brusselbeleid van de Vlaamse overheid, dat er o.a. op is gericht pas afgestudeerden die in Brussel
aan de slag gaan, voldoende te ondersteunen. Jonge verplegers en artsen worden op intense wijze
wegwijs gemaakt in de Brusselse gezondheidszorg. PMB leidt de stagiairs, maar ook andere
zorgverleners die op zoek zijn naar een job in Brussel toe naar bepaalde vacatures of
mogelijkheden. Op die manier heeft PMB in de loop van 2008 reeds vier huisartsen in contact
gebracht met praktijken die een overnemer of associé zoeken.
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Zorgnet ontwikkelde tot nu toe drie zorgpaden: “totale knie- en heupvervanging”, “normale
zwangerschap” en “bevalling en preoperatieve voorbereiding”. Daarbij zijn vier ziekenhuizen
betrokken: Sint-Elisabeth, Sint-Jan, Sint-Michel en het UZ Brussel. In 2008 wil Zorgnet dat aantal
verdubbelen. Daarvoor werd het afgelopen jaar het voorbereidende werk gedaan.
Prognose 2009
Voor het einde van de legislatuur zullen ook de tweede- en derdelijnszorgverleners worden
opgenomen in Zorgzoeker.be, echter niet voor het brede publiek toegankelijk. Zorgnet engageert
zich ertoe en maakte intussen afspraken met Pro Medicis Brussel en de Brusselse Welzijns- en
gezondheidsRaad over de ontsluiting van die data. Geografisch zal worden uitgebreid met
zorgverleners uit de Vlaamse Rand. Met een communicatiecampagne zal het virtuele zorgnetwerk
verder worden gepromoot.
Wat betreft de zorgpaden zullen tegen eind 2008 in totaal zes zorgpaden zijn ontwikkeld. Tot nu
toe werd gewerkt aan de ontwikkeling van een zorgpadapplicatie, die de vlotte elektronische
communicatie tussen zorgverleners mogelijk maakt. De zorgverleners kunnen via de applicatie de
status per patiënt en per zorgpad raadplegen en onderling communiceren en overleggen. Op
termijn zullen via de zorgpadapplicatie ook de nodige rapportage- en evaluatiegegevens ter
beschikking worden gesteld.
6.2.2. Een beter gecoördineerde gezondheidszorg
Zorgnet, Pro Medicis Brussel, de BWR en de BHAK hebben een eigen dynamiek en historiek,
waarbij in het verleden kon vastgesteld worden dat deze organisaties eerder naast, dan met elkaar
werkten. Precies daarom riep ik in het voorjaar 2006 het project ‘Coördinatie Gezondheidszorg
Brussel’ in het leven waarvoor met middelen uit het Vlaams Brusselfonds een
gezondheidscoördinator werd aangesteld.
Stand van zaken 2008
Dat project loopt intussen meer dan twee jaar en heeft alvast tot een mentaliteitsverandering
geleid. Er wordt constructiever samengewerkt en er ontstaat meer synergie in de doelstellingen,
zoals blijkt uit de verschillende initiatieven uit dit hoofdstuk. Zo is niet alleen Zorgzoeker.be een
gemeenschappelijk project, maar er worden geregeld bijscholings- en informatiemomenten
georganiseerd door de verschillende verenigingen samen. Om deze synergie en samenwerking te
bewaken, is de gezondheidscoördinator lid van de Raden van Beheer of stuurgroepen van al deze
organisaties.
De meeste huidige vzw’s zijn echter te klein om op lange termijn leefbaar te blijven. De bestaande
Brusselse gezondheidsorganisaties hebben allen ongeveer drie à vier stafleden en zijn dus
kwetsbaar. Een grotere structuur zal de knowhow en kennis beter kunnen behouden. Bovendien
zijn de samenwerkingsverbanden die nu bestaan tussen de verschillende organisaties vooral te
danken aan de goede verstandhouding tussen enkele sleutelfiguren uit de verschillende vzw’s en
het veelvuldig overleg met de gezondheidscoördinator. Om dus efficiënter en effectiever te kunnen
samenwerken en de samenwerking structureel in te bedden is operationele integratie een gewenste
volgende stap. In die optiek is het primordiaal dat er gestreefd wordt naar een groter geheel waar
de huidige verschillende vzw’s deel kunnen van uitmaken.
Daarom is de gezondheidscoördinator in 2008 uitdrukkelijk gevraagd te onderzoeken in welke
mate deze verschillende organisaties naast elkaar moeten blijven bestaan, dan wel in één of
meerdere grote organisaties kunnen opgaan. Na gesprekken met de verschillende organisaties
stelde de gezondheidscoördinator mogelijke scenario’s ter tafel.
Prognose 2009
Het overleg over deze voorstellen tot integratie loopt en moet in 2009 uitmonden in een hertekend
Vlaams Brussels gezondheidslandschap. Zoals aangegeven is de inbedding van deze structuur en
de verschillende impulsen in het reguliere beleid noodzakelijk.
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6.2.3. Netwerkversteviging en kwaliteitsbevorderende maatregelen
Door het organiseren van bijscholingen en ontmoetingsmomenten tussen verschillende
zorgverleners wordt getracht de kennismaking en netwerking onder zorgverleners te stimuleren.
Stand van zaken 2008
Dit jaar werden verschillende nieuwe initiatieven genomen. De Brusselse Huisartsenkring
(BHAK) en Zorgnet organiseerden een gemeenschappelijke bijscholing voor huisartsen en
vroedvrouwen over het nieuwe zorgpad van Zorgnet ‘zwangerschap en bevalling’. De
“Eerstelijnsmeeting gezondheidszorg” van 2007 evolueerde tot een “Gezondheidsmeeting
Brussel“, ook opengesteld voor specialisten. Het werd een grootschalig bijscholings- en
ontmoetingsmoment onder Nederlandskundige zorgverleners uit Brussel.
Om het de gezondheidswerkers nog makkelijker te maken om met elkaar in contact te komen,
biedt de website Zorgzoeker.be de mogelijkheid om elektronisch met elkaar in contact te komen.
Op die manier hopen we de Brusselse organisaties de mogelijkheid te geven hun initiatieven
breder bekend te maken en de zorgverleners geregeld op de hoogte te houden van de verschillende
gezondheidsinitiatieven in Brussel.
Prognose 2009
Deze inspanningen worden verdergezet in 2009, in overleg met de verschillende partners.
6.2.4. Specifieke inspanningen voor de Brusselse huisartsen
Het eerder aangehaalde masterplan “Coördinatie Gezondheidszorg Brussel” wil een solide basis en
een samenhangend geheel vormen voor het Vlaams-Brussels gezondheidslandschap. Ook
huisartsen hebben daarin een uitdrukkelijke en prioritaire plaats. Toch bleek de situatie van de
Brusselse huisarts en de Brusselse Huisartsenkring het afgelopen jaar zeer acuut. Door het kleine
aantal Vlaamse huisartsen is de werklast erg hoog. Een Vlaamse huisarts in Brussel is gemiddeld
één keer per maand een volledig weekend van wacht. Door het grotere aantal huisartsen langs
Franstalige kant ligt het aantal wachten daar een pak lager. De vergoeding voor huisartsen van
wacht is ook laag. Een aantal huisartsen toonde o.a. om die reden de intentie over te stappen naar
een Franstalige wachtdienst. Structurele oplossingen dringen zich op.
Stand van zaken 2008
In overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakten we via het Vlaams Brusselfonds
100.000 euro vrij om het project van de chauffeur- en taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht
te realiseren. Via dit nieuwe project zal de arts van wacht tijdens nacht- en weekendwerk
bijgestaan worden door een chauffeur. De werkomstandigheden van wachtdoende artsen worden
op deze manier geoptimaliseerd: minder stress, men verliest geen tijd met zoeken naar
parkeerplaats en op het vlak van veiligheid is het ook een verbetering.
Prognose 2009
De Brusselse Huisartsenkring wordt verder voluit ondersteund in alle stappen die ze zet, bij o.a.
het RIZIV, om de broodnodige hervormingen gerealiseerd te zien.

6.3. Haalbaarheidsstudie naar een UZ-antenne in het zuiden van Brussel
In sommige delen van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is het aanbod van
Nederlandskundige zorgverleners te mager. Het UZ Brussel overweegt daarom al enkele jaren om
een poliklinische antenne uit te bouwen in het zuiden van Brussel. Om de opportuniteit verder te
onderzoeken werd er reeds in 2007 via het Vlaams Brusselfonds een haalbaarheidsonderzoek
gefinancierd voor een bedrag van 60.500 euro.
Stand van zaken 2008
Nadat een offertevraag was uitgeschreven, werd begin dit jaar het onderzoeksproject opgestart. Het
verzamelen van de nodige onderzoeksdata vraagt echter meer tijd dan ingepland. Het gaat hierbij
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enerzijds over interne informatie over de invloedsfeer van het UZ Brussel en het patiëntenprofiel
per specialiteit en anderzijds externe informatie over de invloedsferen van de Brusselse
ziekenhuizen, het ambulant zorggebruik in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad en de
gemiddelde jaarconsumptie van de gezondheidszorg. De data, die moet worden verstrekt door het
RIZIV en de mutualiteiten, komt echter moeizaam vrij. Bijgevolg is de geplande verwerking en
validatie van de gegevens nog niet gebeurd.
Prognose 2009
De oplevering van de haalbaarheidsstudie loopt vertraging op. Desalniettemin verwachten we ten
laatste in het voorjaar een antwoord te kennen op de drieledige vraagstelling rond economische
haalbaarheid, sociologische opportuniteit en geschikte locatie. Indien de studie op deze drie punten
een positief antwoord biedt, is het UZ Brussel bereid in te staan voor de realisatie en exploitatie
van de polikliniek.

7. CULTUURBELEID
Elk Vlaams cultuurbeleid dient de unieke mogelijkheden van Brussel, als hoofdstad van
Vlaanderen, op zijn juiste waarde te schatten en als dusdanig voorop te zetten. De diversiteit, de
bewuste interculturaliteit en de kwaliteit van het aanbod trekken de aandacht. Bovendien speelt het
artistieke gebeuren zich af tegen een internationale horizon. Cultuur is een sterke speler in de
zichtbare Vlaamse aanwezigheid in de hoofdstad. Om die redenen blijven we investeren in mensen
en middelen.

7.1. Via impulssubsidies vanuit het Brusselbeleid
Het impulsbeleid wordt verdergezet. Vlaamse projecten in Brussel met een experimenteel of
vernieuwend karakter met een culturele, sociale, educatieve of stadsecologische dynamiek kunnen
impulssubsidies krijgen. Beloftevolle initiatieven krijgen zo de kans op het complexe Brusselse
terrein hun levensvatbaarheid te bewijzen om vervolgens door te groeien. Sommige
impulssubsidies zijn eenmalig van aard en leiden ertoe dat een project zelfbedruipend kan worden.
Voorbeelden hiervan zijn de subsidies aan Café Dada (50.000 euro) en aan het bluesmuziekcafé
Toogenblik (5.200 euro). Anders impulssubsidies worden een aantal jaren toegekend in afwachting
van een solide structurele financieringsbasis, vaak binnen het Kunstendecreet. Voorbeelden
hiervan zijn het literatuurhuis Passa Porta, de Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten en het
muzieklabo van De Pianofabriek, waarvan de gewone werking intussen binnen het Kunstendecreet
werd opgevangen.
Stand van zaken 2008
Dit jaar worden ook een aantal impulssubsidies voorzien:
 Cultuur toegankelijk maken voor iedereen, dat is de voornaamste doelstelling van
“Brussel maakt scène”. Hedendaagse podiumkunstenvoorstellingen vinden in Brussel
overwegend ’s avonds plaats. Heel wat mensen – vooral ouderen – geven er echter de
voorkeur aan overdag een voorstelling of concert bij te wonen. Het Seniorencentrum
Brussel en Lasso, het Brussels netwerk voor kunsteducatie en publieksbemiddeling,
krijgen een subsidie van 11.000 euro om een aantal grote cultuurhuizen te stimuleren om
meer dagvoorstellingen te programmeren via het project Brussel maakt scène. KVS,
BOZAR, Kaaitheater, Beursschouwburg en Ancienne Belgique voorzien vanaf het najaar
2008 minstens één dagvoorstelling binnen hun reguliere programmatie. De Markten
organiseert naar aanleiding van een aantal voorstellingen uit het project “Brussel maakt
scéne” namiddaglezingen om kennis te maken met de gepresenteerde voorstelling en de
culturele instelling.
 Ook het project Kwartslag gaat op dat elan verder. Het project ontstond voor het eerst in
2002 als een samenwerking tussen twee cultuurcentra in Brussel (KVS en Kaaitheater) en
de Vlaamse Rand (Dilbeek en Strombeek). De bedoeling was en is nog steeds om de
cultuur- en theaterliefhebbers in Brussel en de Vlaamse Rand te tonen dat er in hun dichte
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omgeving een rijk en verscheiden Nederlandstalig theater- en cultuuraanbod aanwezig is.
De organisatoren willen dit aanbod als één geheel voorstellen en ook de mobiliteit tussen
de verschillende cultuurcentra en tussen Brussel en de Vlaamse Rand verhogen. Het
project wordt nu verder uitgebreid met de cultuurcentra van Overijse (Den Blank) en
Alsemberg (De Meent) in de Vlaamse Rand en met de Beursschouwburg, BOZAR en de
Markten in Brussel. Hiermee wordt een nog groter Nederlandstalig theaterplatform
Brussel – Vlaamse Rand gecreëerd waarbij complementariteit voorop staat en
concurrentiële overlappingen kunnen worden vermeden. Om deze uitbreiding van het
project te communiceren, wordt een impulssubsidie van 18.000 euro verleend.
Vzw De Welvaartkapoen en vzw Opendoek, steunpunt voor het Vlaamse amateurtheater,
zetten gezamenlijk het project De Kostuumcentrale op, dat zal worden gelokaliseerd op
de Molenbeekse Bellevuesite. Het project is ontstaan vanuit de vaststelling dat er nood is
aan een centrale stock voor film- en theaterkostuums, waar zowel amateur- als
professionele gezelschappen een beroep kunnen op doen. Er wordt via het Vlaams
Brusselfonds een eenmalige impulssubsidie van 50.000 euro verleend voor dit project met
een socio-artistieke-, erfgoed- en sociale tewerkstellingsdimensie.
Het Alibi Collectief - een los-vast artiestencollectief rond bezieler Pat Van Hemelryck –
wil met haar theatertje Flavoria evolueren tot een werkplaats. Alibi staat in de eerste
plaats voor theater met een sterk beeldend karakter, veel spelplezier en een cross-over van
oude en nieuwe verteltechnieken. In afwachting van een eventuele erkenning binnen het
Kunstendecreet vanaf 1 januari 2010 wordt een impulssubsidie van 50.000 euro verleend.
Het theatergezelschap Tristero is een Nederlandstalig Brussels theatergezelschap dat al
vijftien jaar bestaat. Het heeft vaak verschillende projecten lopen, meestal in
samenwerking met het Kaaitheater. Tristero bespeelt niet alleen de Brusselse, maar ook de
Vlaamse podia. Een subsidie van 15.000 euro moet Tristero in staat stellen een all roundmedewerker aan te werven, die het theatergezelschap kan omkaderen. Vanaf 1 januari
2010 kan Tristero in het kader van het Kunstendecreet als theatergezelschap worden
erkend.
Het historische kunstenaarscafé Het Goudblommeke in Papier, gelegen in de
Cellebroerstraat, wil als artistieke ruimte (opnieuw) uitgroeien tot een interculturele
ontmoetingsplaats rond literatuur, theater, kunst, muziek en wetenschappen. Samen met
een aantal partners zoals Passa Porta, het KunstenfestivaldesArts, OPB, de HOB, het
Davidsfonds, Brukselbinnenstebuiten en de Brusselse Museumraad, zal een receptieve
programmatie worden opgezet.

Prognose 2009
Het punctueel opsommen van toekomstige projecten voor 2009 is uiteraard onmogelijk. We zijn er
van overtuigd dat, net zoals dit jaar, de nodige culturele impulsen vanuit het Brusselbeleid zullen
gegeven worden om de cultuurbeleving in Brussel toegankelijker te maken voor iedereen en de
band tussen Brussel en Vlaanderen nog meer aan te halen. Twee nieuwe projecten willen we alvast
meegeven.
In Brussel en Vlaanderen is er een groot potentieel voor kleine podia in cafés. De verscheidenheid
van kleine organisatoren spreekt boekdelen. Samen met vzw Poppunt en vzw Kleine podia nemen
we het initiatief om al deze verschillende entiteiten samen te brengen. Het project heeft tot doel
zowel muzikant als de kleine podia te ondersteunen. In het voorjaar zal er een take-off plaats
vinden in op verschillende Brusselse kleine podia.
Voor het project Brussel maakt scène is het onze uitdrukkelijke wens vanaf 2009 ook Flagey te
betrekken. Een nieuwe campagne is voorzien in januari.
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Evolutie 1999 - 2009
33.03 - Subsidie aan initiatieven in het kader van de versterking van de Vlaamse inbreng in
Brussel en van de versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
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7.2. Culturele infrastructuur
Eén van de belangrijkste middelen voor het Vlaamse culturele leven is het investeren in
infrastructuur. Sinds 1999 is er voor bijna 50 miljoen euro geïnvesteerd in culturele infrastructuur.
Rond het Muntplein concentreren zich 3 grote huizen die de open opstelling van de Vlaamse
Gemeenschap in deze stad volop allure (zullen) geven. Het Vlaams-Nederlands Huis deBuren, het
VCHB en het Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom worden centrale ontmoetingsplekken.
In 2008 wordt er geïnvesteerd in de optimalisering van de collectieve baliefunctie van zowel AB
en het Muziekcentrum, als in de ontvangstbalie van het Kaai. Het Kaai groeit verder uit tot een
trefpunt voor podiumkunsten, Steenstraat/Muziekstraat doet hetzelfde voor de muzieksector.
Ook andere culturele huizen breiden in 2008 en 2009 uit of beëindigen hun bouwwerkzaamheden:
Flagey, Zinnema in Anderlecht en de Kaaistudios. Verder is ook het behoud van de culturele cafés
Dada en De Dolle Mol een waardevolle aanvulling voor de cultuurinfrastructuur in Brussel. Najaar
2008 neemt het Vlaams Audiovisueel Fonds haar intrek op het gelijkvloers van het historische
gebouw de hoek van Bischoffsheimlaan en Van Orleystraat, waar ook het Brussels International
Students Center huist. Daar komt zo een echt Vlaams Huis van de Film.
Een belangrijke investering gebeurt in de aankoop van de Nieuwe Werkhuizen voor ROSAS/Parts
om Brussel als internationale dansstad te versterken.
Vanuit cultuurmiddelen wordt er bijgedragen in de exploitatiekosten van het Bronks Jeugdtheater
dat opent in het voorjaar van 2009. Met het nieuwe gebouw is eindelijk ook deze lacune in de
Brusselse culturele infrastructuur weggewerkt, en met voldoende middelen verzekeren we de
werking. Daarnaast werden eveneens de afgelopen jaren de beheerskosten voor de culturele
infrastructuur in Brussel opgetrokken:
Voor de volledigheid vermelden we de investeringsdotatie van 1.116.000 euro aan de VGC voor
de financiering van gemeenschapsinfrastructuur.

7.3. Brussel in het Vlaams cultuurbeleid
Via het sectoraal beleid voor cultuur werden de voorbije jaren heel wat inspanningen geleverd ten
voordele van Brussel. Uit onderstaande grafiek blijkt dat sinds 1999 de cultuurmiddelen van de
Vlaamse Gemeenschap, die op de werking van de instellingen en organisaties is gericht,
ruimschoots verviervoudigd zijn. Hiermee is Brussel in die periode nominaal de sterkste stijger
van alle groot- en centrumsteden. Ook steekt zij, samen met Hasselt, met kop en schouders uit in
het overzicht van de relatieve stijging (in dezelfde periode is de gemiddelde toename van de
werkingsmiddelen voor de centrumsteden en hun particuliere actoren gemiddeld het dubbele).
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7.3.1. Participatiedecreet
Stand van zaken 2008 en Prognose 2009
Sinds 2008 is het nieuwe Participatiedecreet in voege. Met dit nieuwe decreet worden accenten
gelegd op verbreding, vernieuwing en verdieping van de participatie aan cultuur, jeugdwerk en
sport. In het kader van de verbreding van de cultuur- en sportparticipatie ondersteunt de Vlaamse
overheid jaarlijks een of meer topevenementen, waarbij een bijzondere aandacht gaat naar
evenementen die de band tussen Vlaanderen en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
bevorderen. Deze bijkomende beleidsimpulsen kunnen worden gesitueerd in een context
waarbinnen blijvend wordt ingezet op innovatieve participatieprojecten.
Vanuit de eerste ronde van de participatieprojecten voor kansengroepen, werden ondermeer
volgende initiatieven in Brussel ondersteund: Dorp op Stap, Zinnekesparade, Pispottenfestival,
Living Room Music, Circusatelier Zonder Handen, Kunstatelier Den Teirling,…
Ook willen we via dit decreet de participatie van mensen in armoede aan het vrijetijdsaanbod in
belangrijke mate stimuleren. Via een systeem van cofinanciering met de lokale besturen zullen
lokale netwerken (waarin een samenwerking is tussen cultuur-, jeugd- en sportdiensten, OCMW’s,
verenigingen en welzijnsorganisaties) aan de hand van een afsprakennota subsidies ontvangen
voor de financiering van toeleiding en activering, gericht op de cultuur-, jeugdwerk- en
sportparticipatie van personen in armoede. Voor de vaststelling van het subsidiebedrag per
gemeente wordt een verdeelsleutel gehanteerd. Voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
wordt hiervoor samengewerkt met de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Dit betekent dat in
principe vanaf 2009 ca 100.000 euro bijkomend kan worden ingezet in Brussel voor de participatie
van mensen in armoede.
7.3.2. Lokaal Cultuurbeleid
Het decreet op het lokaal cultuurbeleid heeft ontegensprekelijk zijn effect op Brussel niet gemist.
De middelen die vanuit dit decreet voortvloeien naar de Brusselse gemeenten en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie evolueren tussen 1999 en 2009 met niet minder dan 170 %, van 1,8
miljoen euro in 1999 naar net geen 5 miljoen euro in 2009 (inschatting).

43

Stuk 1905 (2008-2009) – Nr. 1

Vlaams Lokaal Cultuurbeleid in Brussel 1999-2009 + 169%
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Jaarlijks groeit het aantal gemeenten met een volwaardige Nederlandstalige bibliotheek. Intussen
richten de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 15 gemeentebesturen in 16 van de 19 gemeenten
een Nederlandstalige bibliotheek in. In 2001 -het jaar voor de start van het decreet op het lokaal
cultuurbeleid- waren dit er nog maar 9. In Koekelberg gaat het dus nog om een filiaal van de HOB.
Drie gemeenten hebben nog geen Nederlandstalige bibliotheek: Sint-Lambrechts-Woluwe,
Ganshoren en Sint-Joost-ten-Node. Maar ook in de twee laatstgenoemde gemeenten zijn er
concrete plannen.
Naast de Vlaamse Gemeenschapscommissie werken ook de volgende gemeenten aan een
geïntegreerd cultuurbeleidsplan en participeren dus ten volle aan het decreet op het lokaal
cultuurbeleid: Anderlecht, Brussel, Etterbeek, Evere, Elsene, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, SintAgatha-Berchem, Sint-Gillis, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Vorst.
In 2007 werd het decreet op het lokaal cultuurbeleid aangepast. Op die manier kon meteen vanaf
het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode de planlastverlichting concreet worden aangevoeld.
Bovendien werd de prioriteit gewijzigd. Daar waar in de vorige beleidsperiode de 1 euro-subsidie
kon worden besteed aan ‘bijzondere en vernieuwende initiatieven’, ligt voor deze gemeentelijke
bestuursperiode het accent op gemeenschapsvorming. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
wordt voor de eerste maal één geïntegreerd en omvattend convenant afgesloten in het kader van dit
decreet. Dit geeft ons de kans om afspraken te maken over het bibliotheekwerk, de
gemeenschapscentra en de verdere toepassingen binnen het decreet.
7.3.3. Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Vanuit het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk wordt de volkshogeschool
(Vormingplus – Citizenne) ondersteund om een educatieve werking op maat van Brussel te
ontwikkelen. Deze jonge organisatie ontwikkelt boeiende samenwerkingsverbanden om zowel
voor de mensen een rechtstreekse meerwaarde te betekenen, als voor andere organisaties en
overheden in Brussel. In 2008 werd het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk op een
aantal terreinen geactualiseerd. Ik maakte meteen gebruik van de mogelijkheid om de subsidieenveloppe voor de volkshogescholen op minimaal 500.000 euro vast te stellen. Op die manier
konden de twee volkshogescholen die in een beperktere regio werken (Vormingplus Brugge en
Citizenne) vanaf 2008 van een bijkomende subsidie genieten. Dit betekende voor Citizenne een
verhoging met ca 50.000 euro.
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De opstart van Citizenne zorgde in 2004 niet alleen voor een meer geprofileerde investering vanuit
de Vlaamse Gemeenschap in het sociaal-cultureel leven, maar tegelijk ook voor een forse aangroei
in de middelen: 60.000 euro in 1999 tegenover ruim 500.000 euro in 2009.
7.3.4. Amateurkunsten
In 2008 sloot de Vlaamse regering met het Vlaams Huis voor de Amateurkunsten in Brussel een
beheersovereenkomst af. In de cultuurbegroting is hiervoor 666.000 euro voorzien.
Met de wijziging van het decreet betreffende de amateurkunsten, werd immers beslist om het
Vlaams Centrum voor Amateurkunsten (VCA) niet langer als steunpunt voor de
amateurkunstensector te laten fungeren. De vroegere steunpuntfunctie van het VCA is in
aangepaste vorm overgedragen aan het Forum voor Amateurkunsten vzw. De zogenaamde
‘Brusselwerking’ van het VCA wordt voortaan in de afzonderlijke structuur en infrastructuur in
Anderlecht behouden. Dit leidde tot een naamswijziging in het Vlaamse Huis voor
Amateurkunsten in Brussel vzw of Zinnema.
De kerndoelstelling van Zinnema is de ondersteuning van de activiteiten van individuen en
groepen van mensen die deel uitmaken van de Vlaamse Gemeenschap, en die in hun vrije tijd
uiting geven aan hun verbeelding in één of andere artistieke discipline in het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, of de Vlaamse Rand. De werking zal de culturele rol van de Vlaamse
Gemeenschap in Brussel mee concretiseren en zal een zichtbare spiegel zijn van de
interculturaliteit in Brussel, die in de aanpak wordt verankerd en geïntegreerd.
De kerntaken die in de werking van Zinnema zijn opgenomen, maken de algemene doelstelling
duidelijk:
 het vertalen van de doelstellingen van de landelijke organisaties voor amateurkunsten
en het Forum voor Amateurkunsten naar de stedelijke context van Brussel en de Rand.
 het verstevigen van het Nederlandstalige draagvlak van haar werking door het
versterken van de band met het Vlaams verenigingsleven en het Nederlandstalig
onderwijs in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad; in het bijzonder met het
Nederlandstalig kunstonderwijs.
 het vormen van een platform voor kwalitatieve amateurkunstenproducties in Brussel
en de Rand, zowel via eigen producties als voorstellingen van anderen.
 het adviseren en ondersteunen van amateurkunstenaars in Brussel.
 het ondersteunen, promoten … van processen en producties in de context van de
amateurkunsten in heel Brussel en het uitbouwen van netwerken met relevante actoren
in Brussel en Vlaanderen.
Via een beheersovereenkomst, waar ook de Vlaamse Gemeenschapscommissie mee voor tekende,
worden de afspraken met het Vlaams Huis voor Amateurkunsten Brussel gemaakt. Deze
beheersovereenkomst bevestigt ook de rol van Zinnema als een belangrijke actor in het Vlaamse
amateurkunstenlandschap. De beheersovereenkomst is geldig tot 31 december 2011.
Vanuit het sociaal-cultureel werk gebeurt er dus nog een bijkomend input van minimaal 1,7
miljoen euro in 2009.
Sociaal-cultureel werk in Brussel
amateurkunsten
670.000
participatieprojecten
400.000

armoede
100.000

sociaal-cultureel
volwassenenwerk
510.000

45

Stuk 1905 (2008-2009) – Nr. 1

7.3.5. Kunsten
Voor haar groot symbolisch kapitaal en internationale uitstraling heb ik in april 2008 de AB
aangewezen als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van het Kunstendecreet. De
Ancienne Belgique groeide in de voorbije decennia uit tot het belangrijkste Vlaamse cultuurhuis
van Brussel en tot één van de belangrijkste cultuurhuizen van Vlaanderen. Ook op Europees
niveau staat de AB er. Als nieuwe speler zal AB zoals de andere Grote Instellingen een
subsidiedossier indienen voor de periode 2011-2015. In aanloop naar de nieuwe subsidieperiode
voorzie ik een recurrente stijging van 100.000 euro op de cultuurbegroting.
In 2008 gaat ook de eerste editie van de Brusselse Biënnale voor hedendaagse kunst van start. Met
de Biënnale willen we een spraakmakende tweejaarlijkse tentoonstelling van internationaal niveau
in Brussel lanceren, en zo de hoofdstad van Europa ook een prominente plek op de kaart van de
hedendaagse kunst geven.
7.3.6. Erfgoedbeleid
Stand van zaken 2008
Het cultureel-erfgoedconvenant dat de Vlaamse Gemeenschap met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie in 2006 heeft gesloten voor de beleidsperiode 2007 - 2011 is een
cultureel erfgoedconvenant ‘nieuwe stijl’ en gold als voorbeeld voor de culturele
erfgoedconvenants elders in Vlaanderen. In het cultureel-erfgoedconvenant met de VGC zit het
volledige cultureel-erfgoedbeleid vervat. De subsidie voor het convenant werd in 2007 gevoelig
verhoogd en bedroeg in 2008 300.994 euro.
Het in kaart brengen van de culturele erfgoedorganisaties in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad in overleg met de verschillende overheden met het oog op het afstemmen van het
cultureel-erfgoedbeleid zijn twee strategische doelstellingen in dat cultureel-erfgoedconvenant. De
cultuurbeleidscoördinatoren vormen hiervoor een belangrijk aanspreekpunt. De VGC moet in haar
beleid ook inzetten op de versterking van de Vlaamse aanwezigheid in het cultureel-erfgoedveld.
Daarnaast zet de VGC in op de uitwisseling van kennis en expertise, ondersteunt ze de cultureelerfgoedorganisaties in het verhogen van de publieke belangstelling en voert ze een
diversiteitsbeleid. De VGC werkt ondertussen aan de oprichting in 2009 van een cultureelerfgoedforum voor een geïntegreerde culturele erfgoedpraktijk, zoals voorzien in het Cultureelerfgoeddecreet. Dit forum zal voornamelijk focussen op de Nederlandstalige aanwezigheid in
Brussel. Einde 2008 dient de VGC daartoe een addendum in bij haar beleidsplan.
In 2007 kocht ik de orgelcollectie van de Brusselse familie Ghysels. Het betreft een unieke
collectie van kermis- en dansorgels uit de eerste helft van vorige eeuw. Vanaf medio 2008 speelt
deze collectie ten dans op een tijdelijke tentoonstelling in de Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis. De manier van ontsluiting van deze collectie waarbij in plaats van een museale
opstelling resoluut gekozen wordt voor een dancing- en cafésfeer, maakt van deze presentatie
alvast een aanrader. Het gaat ook om een heel mooi voorbeeld van een project waarbij hoge en
lage cultuur elkaar ontmoeten en verrijken.
Voor de participatiemaatregel ‘1 euro’ werd in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad een partner
gevonden in BOZAR. BOZAR brengt vele spraakmakende tentoonstellingen die appelleren naar
jongeren. Jammerlijk werd bij de federale wetenschappelijke instellingen vooralsnog geen
bereidheid gevonden om aan de maatregel te participeren. Niet het opzet wordt in vraag gesteld,
wel de financiële participatie in het initiatief.
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed is sinds 2008 gevestigd in Brussel. Ook bij het
steunpunt is het bewustzijn van de specifieke situatie in de hoofdstad daardoor verzekerd.
Prognose 2009
In het Cultureel-erfgoeddecreet wordt rekening gehouden met de specificiteit van het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad. Het decreet bestendigt niet alleen het bestaande erfgoedconvenant met
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de VGC, maar voorziet ook de uitbreiding van de samenwerking ervan door de oprichting van een
forum voor een geïntegreerde culturele erfgoedpraktijk in Brussel. Net als Antwerpen, Brugge en
Gent moet er in de hoofdstad immers een plek zijn waar het verhaal van de stad, en in het
bijzonder het verhaal van de Nederlandstalige aanwezigheid in de stad, verteld en getoond kan
worden. Daartoe ontwikkelt de VGC een cultureel-erfgoedforum dat focust op de Nederlandstalige
aanwezigheid in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De VGC krijgt daarnaast in het
Cultureel-erfgoeddecreet, een regiefunctie toebedeeld, gelijkaardig aan die van de vijf Vlaamse
provincies voor het aanpakken van de depotproblematiek van de in Brussel aanwezige
Nederlandstalige cultureel-erfgoedactoren. Beide elementen zijn onderwerp van een addendum bij
het beleidsplan dat zal resulteren in een addendum bij het lopende cultureel-erfgoedconvenant.
Voor deze bijkomende opdrachten wordt een bedrag van 140.000 euro voorzien vanaf 2009.
In het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet is ingeschreven dat voor elk volgend cultureel
erfgoedconvenant, de VGC bij de opmaak van haar cultureel-erfgoedbeleidsplan rekening moet
houden met de Brusselse gemeentebesturen, net zoals dat gebeurt bij het cultuurbeleidsplan. De
erfgoedcel van de VGC vormt het aanspreekpunt voor het uitvoeren van het culturele
erfgoedconvenant. Het is ook de erfgoedcel die vanuit haar sensibiliserende functie de Erfgoeddag
organiseert in Brussel en de Week van de Smaak coördineert.
Het 1-eurotarief voor kinderen en jongeren onder 26 jaar werd niet enkel ingevoerd in de grootste
Vlaamse musea. Het tarief is sinds midden 2008 ook van kracht in BOZAR. BOZAR heeft een
programmering die heel wat jongeren aanspreekt en de maatregel bleek hier dan ook van bij het
begin een groot succes. De overeenkomst met BOZAR wordt dan ook verlengd tot 2009. Ik twijfel
er niet aan dat deze samenwerking ook het komende jaar een succes zal zijn. Binnen het kader van
het strategisch beleid voor de internationale promotie van de kunstcollectie Vlaanderen dat door de
IVA Kunsten en Erfgoed zal worden aangestuurd, wordt BOZAR als internationale presentatieplek
een belangrijk partner, onder meer voor het presenteren van tijdelijke tentoonstellingen met
internationale potentie.
Voor de privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad is in het Cultureel-erfgoeddecreet een eigen statuut voorzien. Dit garandeert dat
Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in Brussel rechtstreeks bij de Vlaamse overheid een
subsidie kunnen aanvragen, ook al zijn ze eerder lokaal of regionaal van aard. Elke
Nederlandstalige culturele archiefinstelling in Brussel die voldoet aan de erkenningsvoorwaarden
en het kwaliteitslabel haalt komt hiervoor in aanmerking, zodat ook hier de kwalitatieve werking
blijvend gegarandeerd kan worden. Het decreet verzekert daarnaast dat in de adviescommissie
cultureel erfgoed en in de verschillende beoordelingscommissies telkens iemand opgenomen wordt
met kennis van het Brusselse cultureel-erfgoedveld.
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Evolutie 1999-2009
Nederlandstalige
archieven in Brussel
Sint-Lukasarchief

1999
0

2005
224.409

2006
271.321

2007
315.500

2008
413.000

Prognose 2009
413.000

0

0

100.000

100.000

100.000

Deze BA wordt
overgeheveld naar
programma HC /
afhankelijk van
de aanvraag
440.000

Cultureelerfgoedconvenant
VGC
Projectsubsidies

0

245.000

245.000

300.000

300.994

73.393

426.983

152.500

155.000

97.000

1 euro in BOZAR

0

0

0

0

177.000

Totaal

73.393

896.392

827.083

928.762

1.087.994

Afhankelijk van
de aanvragen
De 177.000 euro
voor 2008 dient
ook
voor
de
compensatie
in
2009
Afhankelijk van
de aanvragen van
projectsubsidies,
minstens 853.000
euro

8. SPORTBELEID
8.1. Inhaaloperatie voor sportinfrastructuur voor Brussel
Sportinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend sportbeleid.
Zonder geschikte infrastructuur kunnen heel wat sporten niet beoefend worden, zeker niet op
permanente basis. Nog meer dan andere regio’s in Vlaanderen, vertoont Brussel een tekort aan
kwaliteitsvolle sportinfrastructuur. Er is een enorme behoefte aan zowel nieuwe
sportinfrastructuur, als aan renovatie van de bestaande infrastructuur. Zo is er volgens de
behoeftenormen in Brussel, o.a. een tekort van circa 30 middelgrote sporthallen.
Stand van zaken 2008
Eind 2007 besliste de Vlaamse regering op mijn voorstel om een subsidie van 2.250.000 euro toe
te kennen aan de Vrije Universiteit Brussel voor de realisatie van een Vlaams voetbalcentrum op
de terreinen van de VUB-campus Jette. Met de financiering van het project zouden verschillende
infrastructurele behoeften gelijktijdig ingevuld worden: de behoefte aan voetbalterreinen voor de
studenten en personeelsleden van de universiteit en van de ErasmushogeschoolBrussel; de nood
aan degelijke voetbalterreinen voor de Nederlandstalige voetbalclubs in Brussel en omgeving; de
jarenlange zoektocht van de grootste Vlaamse voetbalvereniging, Ritterklub, naar een thuisbasis
die haar werking voor de toekomst kon veiligstellen; de uitbouw van een thuisbasis voor een
jeugdvoetbalcentrum. Finaal gaf de gemeente Jette echter te kennen de bouwvergunning te zullen
weigeren.
Prognose 2009
Bij opmaak van deze beleidsbrief lopen de gesprekken met Ritterklub en gemeente Jette over een
alternatief voorstel: de renovatie van het gemeentelijke sportcentrum Heymbosch en het gebruik
door Ritterklub en andere Vlaamse sportclubs of organisaties. Op deze gemeentelijke site zijn we
bereid, weliswaar beperkter, te investeren in de heraanleg van het centrale terrein en de bouw van
kleedkamers en kantine. Een akkoord over beheer en gebruik van terreinen moet worden bereikt in
het najaar. Door de grote afstand tussen de VUB-campus en de site Heymbosch valt dit project
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echter minder gunstig uit voor de VUB en ErasmushogeschoolBrussel. Dit kan worden
opgevangen door te investeren op de Campus Oefenplein in Etterbeek.

8.2. Decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid
Stand van zaken 2008
Met het nieuwe decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid wordt er een stevige
financiële impuls gegeven voor het Sport voor Allen-beleid in het tweetalig gebied BrusselHoofdstad. In plaats van de tussenkomst voor de sportdienst van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie van 55.000 euro werd de subsidie opgetrokken tot 800.000 euro.
Bedoeling was dat de helft naar de VGC zou gaan voor het voeren van een regionaal sportbeleid.
Met de overige 400.000 euro wou ik de Brusselse gemeenten stimuleren rechtstreeks in te stappen
in het Vlaamse decreet. De stad Brussel wenste dit te doen, maar kon niet op tijd aan alle
voorwaarden voldoen. Gezien de kwaliteit van hetgeen wel ingeleverd werd, opteerde ik er voor
een jaar uitstel te verlenen om te voldoen aan alle voorwaarden. In tussentijd worden de middelen
aangewend door de VGC.
Prognose 2009
De concrete situatie voor volgend jaar hangt af van het dossier dat de Stad Brussel uiteindelijk
indient. In elk geval staat het nieuwe decreet op het lokaal en regionaal Sport voor Allen-beleid, en
de toepassing er van in Brussel, garant voor een stevige ondersteuning van de Nederlandstalige
clubs en een uitgebreider aanbod anders-georganiseerd sporten.

8.3. Proeftuinen in een stedelijke context - Kort op de Bal
Kort op de Bal is een integraal jeugd- en sportproject voor 6- tot 18-jarigen met voetbaltalent die
zijn aangesloten bij een voetbalclub, maar door een cumul van factoren nood hebben aan een breed
ondersteuningspakket. De 7 voetbalclubs die bij dit project betrokken zijn, bevinden zich alle op
het grondgebied van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De clubs spelen in dit project een
cruciale rol en worden ondersteund om hun maatschappelijk engagement op te nemen.
Stand van zaken 2008
Tijdens het eerste volledige werkjaar werden verenigingsondersteuners actief in de verschillende
clubs. Zij werkten voornamelijk op drie vlakken: sporttechnisch werden trainers bijgeschoold en
werden nieuwe methodieken aangeleerd, op vlak van materiaalondersteuning werd trainings- en
educatief materiaal aangekocht en op vlak van sociaal-educatieve verenigingsversterking werd
werk gemaakt van de uitbouw van de clubstructuren, het netwerk van de club, een ouderwerking,
het opzetten van extra-sportieve activiteiten en de aandacht voor Nederlands binnen de clubs.
Prognose 2009
Kort op de Bal zal zich inschrijven in de projectoproep “proeftuinen in een stedelijke context” en
zal binnen deze beleidslijn verder gecontinueerd worden.

9. JEUGDBELEID
9.1. Inhaaloperatie voor jeugdinfrastructuur voor Brussel
Jeugdinfrastructuur is een belangrijk instrument voor het voeren van een doeltreffend
jeugdwerkbeleid. Binnen het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad is er een grote behoefte aan
zowel nieuwe infrastructuur als aan renovatie van de bestaande jeugdinfrastructuur. In de
beleidsnota 2004-2009 voor Brussel heb ik dan ook vermeld dat de uitbouw van kwalitatieve
jeugdinfrastructuur in Brussel een permanent aandachtspunt is.
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Stand van zaken 2008
Een aantal projecten werden het afgelopen jaar gefinaliseerd of kwamen in een definitieve fase.
Samen met de Vlaamse Gemeenschapscommissie opende ik het ABC-huis. Art Basic for Children
beschikt nu over een open, multifunctioneel pand van 1600 m2 waarin ABC een cinema- en
theaterzaaltje, verschillende ateliers, een kindvriendelijke keuken, een grote studioruimte en haar
kantoren huisvest. Op die manier heeft de vzw een perfecte uitvalsbasis om haar taak rond
kunsteducatie en de cultuurparticipatie voor jongeren nog beter te vervullen en kan ook een
publiekswerking naar de buurt opzetten.
Eind 2007 verleende de Vlaamse Regering, op mijn voorstel, een subsidie aan jeugdhuis ’t
Mutske. Vzw 't Mutske is een ontmoetingsruimte voor jongeren vanaf 16 jaar met een brede
sociale, culturele, sportieve en informatieve bovenlokale werking. Het jeugdhuis is een belangrijke
integrerende factor in de buurt en heeft een ruim netwerk in Brussel en de Vlaamse Rand.
Prognose 2009
Een blijvende waakzaamheid met betrekking tot mogelijke opportuniteiten voor
jeugdinfrastructuur blijft nodig. Hoewel er geen specifieke projecten op stapel staan, blijft het
belangrijk voortdurend kansen te zien om, in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
een nog grotere inhaaloperatie op het vlak van jeugdinfrastructuur in Brussel te bereiken.

9.2. Decreet op het gemeentelijk, intergemeentelijk en provinciaal jeugden jeugdwerkbeleid
Stand van zaken 2008
In overeenstemming met de procedure zoals omschreven in Art.8 §2.1° van het decreet van 14
februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid, werd ook in 2008 6% of
1.200.000 euro voorbehouden voor de uitvoering van het jeugdwerkbeleidsplan 2006 -2010 van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie. Deze gelden zijn terug te vinden op begrotingsprogramma
HG4301C – Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan (decreet 14 februari
2003).
Naar aanleiding van de wijzigingen uit 2007 heeft de Vlaamse Gemeenschapscommissie vanaf dit
jaar de mogelijkheid om in te spelen op de jeugdwerkprioriteit: ‘jeugdwerkinfrastructuur’. Een
zesde van hun budget dient hiervoor voorbehouden te worden. Voor 2008 wordt dus 1.200.000
euro gereserveerd voor Brussel; een zesde hiervan, of 200.000 euro, moet besteed worden aan de
jeugdwerkprioriteit. De Vlaamse Gemeenschapscommissie gaf reeds aan voor dit jaar een totaal
bedrag voor jeugdwerkinfrastructuur te voorzien van 290.500 euro voor investeringen in
jeugdinfrastructuur. Daarnaast is een budget voorzien van 40.000 euro voor kleine
herstellingswerken aan jeugdlokalen. Er wordt dus ruimschoots voldaan aan de bepalingen in
verband met de jeugdwerkprioriteit.
Prognose 2009
Van het totale bedrag van 20.402.000 euro voor 2009 wordt 6% gereserveerd voor het jeugdwerk
in Brussel of te wel 1.224.120 euro. Minstens een zesde hiervan, of 204.020, dient voorbehouden
te worden voor jeugdwerkinfrastructuur.
Evolutie 1999-2009
HG4301C – Subsidies voor het uitvoeren van een lokaal jeugdwerkbeleidsplan (VGC)
1999
2007
2008
2009
% tov 1999
625.063
1.047.000
1.200.000
1.224.120
+ 96%
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BESLUIT
De afgelopen 10 jaren is er vanuit de Vlaamse Gemeenschap fors geïnvesteerd in Brussel. Zo
stegen de eigen beleidskredieten met 167%. Op verschillende vlakken werd zo enorme
vooruitgang geboekt. De Vlaams-Brusselse mediapartners staan er en het Vlaams
Communicatiehuis Brussel staat definitief in de steigers. Via het Huis van het Nederlands Brussel
wordt er actief aan taalpromotie en taalverwerving gedaan. En door doorgedreven en aanhoudende
inspanningen kan Brussel zich een wereldstad voor studenten noemen.
Via het Vlaams Brusselfonds werd een inhaaloperatie op gang gezet op vlak van zorg-, jeugd- en
sportinfrastructuur. De operationalisering van de woonzorgzones moet een significant verschil met
het verleden kunnen maken en meer zorg in het Nederlands binnen het bereik van onze senioren
brengen. Maar ook binnen onze andere beleidsdomeinen werd er geïnvesteerd in onze hoofdstad.
Via cultuur, jeugd en sport gaan veel middelen naar organisaties of verenigingen in het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad, soms via de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de gemeenten. Stuk
voor stuk noodzakelijke investeringen om onze hoofdstad leefbaar te houden en de Vlaamse
aanwezigheid te versterken. Op een zeer natuurlijke manier werd zo de afgelopen 10 jaren vorm
gegeven aan de band tussen Vlaanderen en Brussel.
Studies zoals Taalbarometer II of het onderzoek naar de Brusselnorm en Brusseltoets tonen aan dat
het gevoerde beleid ook zijn vruchten afwerpt. We zijn er echter nog niet. Rond taalstimulering en
onderwijs kunnen nog meer stappen ondernomen worden. Met de creatie van een nieuwe
basisallocatie en de nodige middelen willen we in 2009 een extra stimulans geven. Met de
invoering van een uitgebreidere Brusseltoets in de reguleringsimpactanalyse staan we garant voor
een blijvende aandacht voor de eigenheid van Brussel in het wetgevingsproces.
Op intercultureel vlak wordt er verder gebouwd aan het Vlaams Marokkaans Culturenhuis
Daarkom en ook binnen de diverse projecten is er de laatste jaren een sterk intercultureel
bewustzijn gegroeid. De Vlaamse Gemeenschap toont zich op die manier als open en
verdraagzaam. In Brussel, waar verschillende culturen en gemeenschappen samenwonen, is dit nog
meer dan elders in Vlaanderen belangrijk en noodzakelijk. Het volgende jaar zal op deze weg nog
verder gegaan worden.

Bert ANCIAUX
Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
______________________
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BIJLAGE 1: SAMENVATTING VAN DE BELEIDSINTENTIES 2009
Drie hoofdlijnen voor Brussel
- integratie en afstemming Brusseltoets in de bestaande RIA-toets
- onderzoek naar taal en identiteitsvorming
- opvolging virtueel documentatiecentrum BRIO
- verder in kaart brengen van mogelijke overlappingen subsidiëring VGC - VG
- opvolging overleg Franse Gemeenschap en Brusselse gemeentes in verband met leerplicht
Een Vlaams communicatiebeleid met en over Brussel
- organisatie 11 juliviering in Brussel samen met AB en één
- ondersteuning Brukselbinnenstenbuiten
- communicatiecampagnes voor de versterking van de Vlaamse inbreng in Brussel en van de
versterking van de band tussen Brussel en de rest van Vlaanderen
- start bouwproject Vlaams Communicatiehuis Brussel
- opvolging project Vlaams Communicatiehuis Brussel en oprichting EVA
- ondersteuning en opvolging rol en samenwerking van de Vlaams-Brusselse mediapartners
Het Nederlands in Brussel
- ondersteuning taalpromotie via het Huis van het Nederlands
- ondersteuning taalverwerving en Brede Schoolwerking
- opvolging dienstverlening Steunpunt Taalwetwijzer
Diversiteit als rode draad
- uitbouw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Daarkom
- betoelaging diversiteit via projectensubsidies
- ondersteuning Studio Globo
Brussel, wereldstad voor studenten
- ondersteuning Quartier Latin
- promotie van Brussel als studenten- en werkstad voor studenten en pas- afstuderenden
- ondersteuning studentenmobiliteit
- ondersteuning vzw Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel en afstemming met
Quartier Latin
Cultuur
- betoelaging Vlaamse projecten in Brussel met een experimenteel of vernieuwend karakter
Duurzame impulsen voor meer welzijn en gezondheid
- operationalisering woonzorgzones Brussel
- een gecoördineerd gezondheidsbeleid in Brussel
- oplevering haalbaarheidsstudie UZ-antenne in het zuiden van Brussel
Sportbeleid
- opvolging dossier Ritterklub
- continuering Kort op de Bal binnen proeftuinen in een stedelijke context
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BIJLAGE 2: OPVOLGING VAN RESOLUTIES EN MOTIES VAN HET
VLAAMS PARLEMENT
Tijdens het afgelopen parlementaire jaar werd er in het Vlaams Parlement een motie van
aanbeveling goedgekeurd met betrekking tot de beleidsbrief Brussel – Beleidsprioriteiten 20072008 (stuk 1415 – 2007-2008 nr. 2). Zoals zal blijken uit deze beleidsbrief, werd er in 2008 met de
geformuleerde aanbevelingen rekening gehouden bij de implementatie van mijn beleid voor
Brussel.

Stuk 1905 (2008-2009) – Nr. 1
53

Betrokken
regelgeving
decreet

Eventuele
wettelijke
deadline

Korte samenvatting van de
beleidsdoelstellingen

IKW VG /VGC oktober
2008
Taalkundig en legistiek
advies
Akkoord IF en begroting
Agendering op de Vlaamse
regering en college VGC
Januari 2009
Advies Raad van State
Agendering Vlaamse
regering en college VGC
Indiening Vlaams
Parlement
Voorjaar 2009

Te doorlopen fases en hun
timing

ja

RIA?

Ann Steenwinckel

Contactpersoon

BIJLAGE 3: REGELGEVINGSAGENDA 2009
Titel van het initiatief
(op basis van de
lijsten)
Oprichting van een
privaat-rechtelijke EVA

Oprichting van een Vlaams
communicatiehuis in Brussel
met hoofdstedelijke
uitstraling en met de volgende
taken:
1. een 1-loket functie voor
gecentraliseerde en
geïntegreerde informatie
ten behoeve van de
individuele
informatiezoeker
2. afstemming van de
communicatie en de
promotie;
3. een platform voor
ontmoeting en actieve
creatie, door en samen
met de Vlaamse
netwerken ifv producten
(events, informatie, …);
4. een interactieve website,
als digitale evenknie voor
deze drie functies.

