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Lijst met afkortingen
AB = Ancienne Belgique
ABC = Art Basics for Children
BDW = Brussel Deze Week
BEO = Brussels Expertisenetwerk Onderwijs
BKO = Brussels Kunstenoverleg
BOT = Brussels Overleg Thuiszorg
Br(ik = Brussel & Ik
BRIO = Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
BROSO = Brussels ondersteuningspunt Secundair Onderwijs
BRU-taal = Brussels netwerk voor Nederlandse taalstimulering
BRUTUS = Brusselse Tutoren voor scholieren
BSI = Brussels Studies Institute
BVR = Besluit van de Vlaamse Regering
BWR = Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
CBJ = Comité Bijzondere Jeugdzorg
CEMESO = Centre for Studies on Media and Culture
CJSM = Cultuur, Jeugd, Sport en Media
CLB = Centrum voor Leerlingenbegeleiding
CLIL = Content and Language Integrated Learning
COCOF = Commission communautaire Française (Franse Gemeenschapscommissie)
DKO = Deeltijds Kunstonderwijs
FUNDP = Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
FUSL = Facultés universitaires Saint-Louis
GOK = Gelijke Onderwijskansen
HUB = Hogeschool-Universiteit Brussel
KHLim = Katholieke Hogeschool Limburg
KVS = Koninklijke Vlaamse Schouwburg
MIVB = Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
NT2 = Nederlands als tweede taal
OCB = Onderwijscentrum Brussel
OCMW = Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OD = operationele doelstelling
OV = Onderwijs en Vorming
pIE.O = project Innoveren en Excelleren in Onderwijs
RAB = Réseau des Arts de Bruxelles
RIA = reguleringsimpactanalyse
SD = strategische doelstelling
SEL = Samenwerkingsinitiatief EersteLijnsgezondheidszorg
SOKA = Sociale Kaart
TTK = Tok Toc Knock
ULB = Université libre de Bruxelles
UZ-Brussel = Universitair Ziekenhuis Brussel
VBB = Voorrangsbeleid Brussel
VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VGC = Vlaamse Gemeenschapscommissie
ViA = Vlaanderen in Actie
VIPA = Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
VLOPHOB = Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel
VOKA = Vlaams Netwerk van Ondernemingen
VUB = Vrije Universiteit Brussel
VRT = Vlaamse Radio en Televisie
VRIND = Vlaamse Regionale Indicatoren
WVG = Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
WWMF = World Wide Music Festival
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I. Inleiding
Deze Beleidsbrief Brussel 2012-2013 beschrijft de acties van het Vlaamse Brusselbeleid in 2013 met een
terugblik op de realisaties in 2012. Deze brief concretiseert de strategische en operationele doelstellingen
zoals bepaald in de Beleidsnota Brussel 2009-2014.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond zeven “labels”. Die zeven uitgangspunten zijn als een rode
draad aanwezig in het Vlaamse Brusselbeleid:
- Vlaanderen voor Brussel
- Brussel voor Vlaanderen
- Vlaanderen in Brussel
- Brussel in Vlaanderen
- Nederlands in Brussel
- Samenwerking in Brussel
- Intercultureel Brussel
Organisaties, projecten en initiatieven die vanuit het Vlaamse Brusselbeleid worden ondersteund dragen
expliciet of impliciet in hun werking meerdere van deze labels. De hieraan verbonden strategische
doelstellingen hebben een horizontaal karakter. Ze realiseren zich eveneens binnen de verderop vermelde
verticale, thematische beleidsdomeinen waarin het specifieke Vlaamse beleid in Brussel actief is (media,
communicatie en city imaging; welzijn en gezondheid; onderwijs en jeugd; cultuur en creativiteit).
Het beleid dat ik als Vlaams minister voor Brussel voer zal in 2013 focussen op vier grote inhoudelijke
werven:
- Het politieke kerntakendebat met de VGC voeren (zie OD 6.1)
- Muntpunt verder vormgeven en feestelijk openen (zie OD 8.2)
- Een decretaal verankerd Vlaams-Brussels Mediaplatform oprichten (zie OD 8.1)
- Het verder uitbouwen van de Brede School in Brussel (zie OD 10.3)
Brussel zal de komende decennia een grote demografische groei kennen. De situatie is urgent en de
uitdagingen zijn legio: onderwijs en (beroeps)vorming, welzijn en gezondheid, armoedebestrijding,
werkgelegenheid, integratie en inburgering, inrichting van de openbare ruimte, mobiliteit… op al die
vlakken dringen zich adequate maatregelen op. Vanuit het bevoegdheidsdomein ‘Brussel’ van de Vlaamse
overheid kan slechts zijdelings en flankerend op die uitdagingen worden ingespeeld. De actieradius is
beperkt. Afstemming, samenwerking en betrokkenheid vormen belangrijke onderliggende begrippen in het
Vlaams-Brusselbeleid, zowel tussen de regio’s onderling als tussen het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in
Brussel en in de Vlaamse Rand. De Vlaamse Gemeenschap stelt zich binnen het tweetalige gebied BrusselHoofdstad op als een positieve en geëngageerde partner, die – binnen de haar toegewezen bevoegdheden –
de uitdagingen van de stad ten volle mee wil aanpakken.

II. Strategische en operationele doelstellingen
SD 1 - Vlaanderen voor Brussel: een betrokken partner zijn in de uitdagingen
waar Brussel voor staat
Het Vlaamse beleid in Brussel bestaat uit een regulier beleid (vanuit de verschillende sectorale en
thematische beleidsdomeinen), een specifiek beleid (het beleidsdomein Brusselse Aangelegenheden) en een
lokaal beleid (via de Vlaamse Gemeenschapscommissie). Het verticale beleid vult er dus aan op een
horizontaal beleid. En een hoofdstedelijk, bovenlokaal beleid co-existeert in Brussel met een regionaal,
lokaal beleid.

5

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1767 (2012-2013) – Nr. 1

8

OD 1.1 - Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren
Realisaties 2012
Om een integraal beleid voor Brussel mogelijk te maken, is een aangepast beleidsinstrumentarium nodig.
De Brusselnorm en de Brusseltoets zijn daarbij geschikte middelen. Beiden vormen ze een sleutelproject
dat in het kader van de monitoring van het regeerakkoord en ViA uitdrukkelijke aandacht krijgt. Daarom
vormden ze ook een belangrijk onderdeel van de besprekingen van de Taskforce Brussel. Het eindrapport
van deze ambtelijke groep werd begin 2012 afgeleverd. Het politieke kerntakendebat tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat hierop volgt, gaat eind 2012 van start op basis
van een nota die in het najaar aan de Vlaamse Regering wordt voorgelegd.
Inzake de Brusselnorm bevat het rapport van de Taskforce Brussel een aantal aanbevelingen over de
precieze betekenis en mogelijke manieren van monitoring van de norm. Deze aanbevelingen zullen verder
worden besproken in het kader van het kerntakendebat. Het eindrapport bevat ook een uitgebreide
berekening en methodologie van de gemeenschapsuitgaven voor Brussel in 2009 en 2010 en een relatieve
berekening van de Brusselnorm voor de verschillende grote beleidsdomeinen. Begin juli besliste de
Taskforce Brussel dat ook voor 2011 gegevens zullen worden verzameld zodat deze als een addendum bij
het eindrapport nog aan het politieke niveau kunnen worden overgemaakt.
Inzake de Brusseltoets werden de evoluties in het kader van het nieuw strategisch beleidskader
kwaliteitsvolle regelgeving opgevolgd. Er werd door mijn administratie een evaluatie gemaakt van het
gebruik van de Brusseltoets in de huidige RIA’s en op basis van deze bevindingen werd in september van
dit jaar een voorstel van aanpak uitgewerkt dat aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. Dit
implementatietraject wordt nog afgetoetst met de Vlaamse minister van Bestuurszaken. De nota moet de
opmakers van regelgeving helpen bij de toepassing van de Brusseltoets en omvat eveneens de principes van
kwaliteitscontrole om te garanderen dat de toets ook effectief wordt toegepast.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
2013 wordt een belangrijk jaar voor de verhouding tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. Dit zal ook een impact hebben op de manier waarop de Vlaamse Regering zelf
vorm geeft aan haar integraal Brusselbeleid. Duidelijke afspraken, gemeenschappelijke doelstellingen en
een gedeeld begrippenkader zullen het immers mogelijk maken om ook te werken met beleidsinstrumenten
die functioneel en gedragen zijn door de overheden en stakeholders. Hoewel de implementatie van het
integraal Brusselbeleid grotendeels de taak is van iedere vakminister, is het mijn taak als coördinerend
minister om via specifieke beleidsinstrumenten de aandacht voor Brussel naar voren te brengen.
Gelet op het werk dat reeds werd uitgevoerd door de Taskforce Brussel, hoop ik in 2013 via het
kerntakendebat tot antwoorden te komen op de vraag welke concrete ambities de Brusselnorm stelt voor
het beleid. Dit zal ook een strategische richting aangeven voor het Vlaams gemeenschapsbeleid in Brussel
in de komende jaren. Ook de Brusseltoets zal in 2013 op een meer gestructureerde wijze worden
geïmplementeerd en ondersteund. Over de opvolging van de Brusseltoets zal worden gerapporteerd aan de
Vlaamse Regering in de volgende beleidsbrief.

OD 1.2 - Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen
Het Vlaams Brusselfonds
Realisaties 2012
Het Vlaams Brusselfonds werd in 2012 ingezet voor de financiering van investeringen aan het
gebouwencomplex van Muntpunt, het Huis van het Nederlands, de werking van het Kenniscentrum
Woonzorg Brussel en een investeringsdossier van Art Basics for Children voor de uitbreiding van hun
gemeenschapsinfrastructuur. De rapportering over de werking van het fonds gebeurt via een afzonderlijk
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jaarverslag. Het jaarverslag 2011 werd ingediend bij het Vlaams Parlement en is beschikbaar op de website
http://brussel.vlaanderen.be.
Om het dagelijks beheer van het Vlaams Brusselfonds in lijn te brengen met de algemene
delegatieregelingen die gelden binnen de Vlaamse overheid, werd het Besluit van de Vlaamse Regering
van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams Brusselfonds aangepast
(BVR 30/03/2012).
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Het Vlaams Brusselfonds werd nog niet geherpositioneerd of geherdefinieerd. Het kerntakendebat zal hier
een antwoord op geven. Het Vlaams Brusselfonds is nu vooral een instrument voor de financiering van de
vermogensrechtelijke aspecten, de verbouwingswerken en het eigenaarsonderhoud van de
gebouwencomplexen Muntpunt en het Huis van het Nederlands. Daar tegenover staan een aantal
huurinkomsten van het Huis van het Nederlands en de jaarlijkse tussenkomst van de VGC voor de
infrastructurele uitbouw van Muntpunt. De middelen van het Vlaams Brusselfonds bedragen in 2013
4.649.000 euro.
Convenanten met nominatieve organisaties
Realisaties 2012
De convenanten met het Huis van het Nederlands, het Huis voor Gezondheid en BRIO bestrijken de
periode 2011-2015. In de convenanten zijn de strategische en operationele doelstellingen, voorbeeldacties
en procesindicatoren opgenomen. Zoals in de convenanten gestipuleerd, vond in juni 2012 het jaarlijkse
evaluatiegesprek tussen de Vlaamse overheid (kabinet en administratie) en de gesubsidieerde organisaties
plaats. Tijdens die gesprekken werd de werking van de afgelopen periode besproken en werden nieuwe
klemtonen voor de toekomst gelegd. Het convenantgesprek met BRIO vond in het najaar plaats.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Met de Vlaams-Brusselse mediapartners werden nog steeds geen convenanten afgesloten, omdat het
nieuwe organisatiemodel eerst moet worden geïmplementeerd. In 2013 kan misschien alsnog een
convenant worden afgesloten. De convenanten met het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en met Br(ik
zullen voor de periode 2013-2015 worden afgesloten.
Subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’
Realisaties 2012
Binnen het begrotingsprogramma Coördinatie Brussel worden subsidies verleend 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”. In 2011 werd het subsidiekader vernieuwd, wat resulteerde in een
nieuwe subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’. De vernieuwde subsidiegids vormt een belangrijke hefboom
om tal van beleidsvoorstellen op de sporen te zetten die ik op het vlak van de ondersteuning van de
Vlaamse aanwezigheid en betrokkenheid in Brussel heb aangekondigd in mijn beleidsnota.
De subsidielijn wordt op regelmatige tijdstippen bekendgemaakt via de nieuwsbrief van Coördinatie
Brussel, die 1.600 abonnees heeft.
Het is onmogelijk om 1,5 jaar na de heroriëntering van deze subsidielijn al een zwaarwegende,
beleidsmatig relevante en duurzame evaluatie te maken, maar we kunnen toch een aantal feiten vermelden
en eerste indrukken naar voren schuiven.
Met de vroegere subsidiegids konden hoofd- en grootstedelijke projecten worden ondersteund met een
culturele, sociale, educatieve of stadsecologische dimensie. In de praktijk was er een overwicht van
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projecten met een culturele dimensie. In 2009 waren bijvoorbeeld 70% van de gesubsidieerde projecten
binnen onze subsidielijn van culturele aard, wat bij het werkveld tot de indruk leidde dat het hier louter een
aanvullende culturele subsidielijn betrof. In de nieuwe subsidiegids blijft de mogelijkheid bestaan om
hoofd- en grootstedelijke projecten te ondersteunen, maar daarnaast werden twee nieuwe categorieën
gedefinieerd: “projecten die Brussel naar Vlaanderen en Vlaanderen naar Brussel brengen” en
“participatiebevorderende stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke netwerk versterken”. Een
verdeling van de verleende subsidies over de drie categorieën in 2011 geeft het volgende resultaat:
- Projecten die Brussel naar Vlaanderen en Vlaanderen naar Brussel brengen: 26,5%
- Hoofd- en grootstedelijke projecten: 51%
- Participatiebevorderende stadsinnovatieve projecten: 22,5%
De cijfers van 2011 bewijzen dat een aanzienlijk aantal projecten op de nieuwe subsidiecategorieën
inspeelt.
Naast de drie ‘verticale’ categorieën, worden in de nieuwe subsidiegids twee horizontale invalshoeken
gehanteerd. In 2011 werden er 14 (= 28,6%) gemeenschapsoverschrijdende projecten van tweetalige
organisaties gesubsidieerd. Daarnaast werden er tien (20,4%) impulssubsidies verleend.
De nieuwe subsidiegids heeft er ook toe geleid dat in 2011 een groter aantal nieuwe projecten werd
ingediend. Het aantal recurrente projectaanvragen (36%) is immers met 8% gedaald t.o.v. 2009 (een
recurrent project definiëren we als een project dat het jaar voorafgaande aan het referentiejaar dezelfde titel
droeg). Het lijkt er dus op dat de vernieuwde subsidiecriteria zorgen voor een betere doorstroming van
nieuw en ander bloed.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De ingeslagen weg wordt in 2013 verder gezet. Ik reken vooral op nieuwe creatieve projecten die inspelen
op de nieuwe categorieën van de subsidielijn: initiatieven van Brusselse en Vlaamse
middenveldorganisaties om uitwisselingsprojecten op te zetten tussen Brussel en Vlaanderen (categorie 1)
en participatiebevorderende stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke netwerk versterken
(categorie 3).
De vernieuwde subsidiegids (met bijgestuurde subsidiecriteria) zal grondig en doorgedreven worden
geëvalueerd begin 2014, drie jaar na de invoering ervan. Begin 2013 zullen een aantal technische
aanpassingen aan de subsidiegids worden doorgevoerd als gevolg van de invoering van het nieuwe
Rekendecreet, maar die hebben geen invloed op de inhoudelijke subsidiecriteria.
Ik overloop kort de nieuwe klemtonen en haal enkele projectvoorbeelden aan, waarvan sommigen ook in
2013 lopen.
De eerste (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in mijn Beleidsnota (p.15) aan reële
uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen wordt gehecht. Die categorie laat ook volop toe
Brusselprojecten in Vlaanderen op te zetten. In 2013 wordt het grote uitwisselingsproject ‘Brusselse
Sporen’ van vtbKultuur verder gezet. Na Turnhout en Kortrijk in 2012, komen Hasselt en Oostende aan
bod. De Brusselse literaire vereniging Het beschrijf bouwt in 2013 met het project ‘De grootstad vertellen
in Vlaanderen’ literaire assen tussen Brussel en Vlaanderen met acties waarvoor telkens vanuit Brussel
wordt samengewerkt met een andere stad in Vlaanderen (meer toelichting bij beide projecten bij OD 4.3).
De tweede categorie behelst “hoofd- en grootstedelijke projecten waardoor alle Vlamingen zich thuis en
welkom voelen in de hoofdstad”, waarvan de Brusselse zomerfestivals het schoolvoorbeeld vormen.
De derde (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in de Beleidsnota (p.32) wordt gehecht aan
participatiebevorderende initiatieven die inspelen op de maatschappelijke labofunctie van Brussel. In dit
plaatje past bijvoorbeeld de steun aan de burgerbeweging Platform Kanal, die in september 2012 de eerste
volwaardige editie van ‘Festival Kanal’ organiseerde (zie toelichting bij OD 11.2 en 11.3). Binnen deze
categorie subsidieer ik ook het project ‘Escapades’ van Music Projects for Brussels (zie toelichting bij OD
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11.2 en 11.3). Ik vermeld hier ook het project ‘Jonction’ van vzw Congres, dat een reeks (gratis) publieke
debatten over de territoriale uitdagingen van de Noord-Zuidverbinding omvat.
Naast die drie verticale categorieën, worden twee horizontale invalshoeken gehanteerd. Op inhoudelijk vlak
vallen deze initiatieven onder één van de drie vermelde projectcategorieën.
Er worden subsidies voor gemeenschapsoverschrijdende projecten van tweetalige organisaties verleend
(Zinneke, Couleur Café, Passa Porta, Bozar, Platform Kanal, Recyclart,…). Ik blijf er zorgvuldig over
waken dat de Nederlandstalige inbreng in de organisatie, de programmering, de uitvoering en de
communicatie van deze projecten evenwaardig is.
Impulssubsidies willen initiatieven met een experimenteel en vernieuwend karakter voor maximum drie
jaar ondersteunen. In de Beleidsbrief van vorig jaar somde ik de verschillende vormen van
impulssubsidiëring op. Meerdere impulssubsidies zullen in 2013 normaliter tot een verankering leiden: het
ouderparticipatieproject ‘It takes a village to raise a child’ van Citizenne (zie SD 2, opgevangen binnen de
eigen werking), het internationaal kinderfilmfestival van Filemon (zie OD 10.6, opgevangen binnen het
Kunstendecreet), de ‘Gazet van de Vrijwilliger’ van Het Punt (opgevangen binnen de eigen werking), het
stadsverkenningsproject ‘Brussel ervaren: een andere kijk op de wijk’ van Studio Globo (zie OD 10.4,
opgevangen binnen de nominatimsubsidie) en allicht ook de werking van het Vlaams-Afrikaans Huis
Kuumba (zie SD 7, opgevangen door de VGC en de VG-Coördinatie Brussel). Daarnaast gaan al zeker
twee nieuwe impulssubsidies van start. Vzw Zonder Handen bouwt de volgende jaren de werking “Circus
zonder handen” uit, een kwalitatief hoogstaand en toegankelijk Nederlandstalig circusaanbod in Brussel
(zie OD 10.6). Vzw Alba zal met het project ‘Weer-Staan’ in de Brusselse onderwijscontext experimenteel
een weerbaarheidsprogramma aanbieden voor jongeren en scholen met als doel maatschappelijke
uitsluiting te voorkomen (zie SD 2).
In de vernieuwde subsidiegids werd duidelijk gestipuleerd dat projecten met een louter lokale of
gemeentelijke dynamiek (buurtfeesten, kleine festivals) niet langer voor subsidiëring in aanmerking komen
omdat hun ondersteuning zaak is van het gemeentelijke niveau of de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
De lijst van de in 2011 en tot dusver in 2012 gesubsidieerde projecten bewijst dat die intentie werd
waargemaakt en dat we binnen deze subsidielijn het overwicht leggen bij grote en middelgrote projecten. In
2013 zal die lijn verder worden doorgetrokken.
Voor de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ is in 2013 een bedrag van 1.735.000 euro voorzien.

OD 1.3 – Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid
De prioritaire partner voor de wetenschappelijke onderbouw van het Vlaamse Brusselbeleid is BRIO, het
Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum.
Realisaties 2012
BRIO zette tijdens het tweede werkingsjaar van het meerjarenplan een aantal acties prioritair op de agenda.
- Het monitoren van taalgebruik vormt een van de speerpunten van de BRIO-expertise. In 2012 werden de
resultaten van de enquêtes van het derde taalbarometeronderzoek verwerkt en kon de analyse ervan starten.
De basis voor de eerste taalbarometer voor de Vlaamse Rand werd gelegd door mijn collega bevoegd voor
de Vlaamse Rand en de provincie Vlaams-Brabant, met de bedoeling om daar eveneens op recurrente basis
het taalgebruik te peilen, verschuivingen op te sporen en vergelijkingen mogelijk te maken.
- Naast het verzamelen en ontsluiten van wetenschappelijke literatuur, beleidsdocumenten en andere
relevante publicaties op de BRIO-website, werden in het najaar van 2012 twee nieuwe werkinstrumenten
geïntroduceerd: de cijferbank, waarin het voornaamste cijfermateriaal over Brussel en de Rand op een meer
gesystematiseerde en toegankelijke manier wordt weergegeven en het Brussel-ABC, waarin
Brusselgerelateerde thema’s in fichevorm bondig en toegankelijk worden uitgelegd.
In 2012 werd het Brussels Studies Institute (BSI) tot stand gebracht. Dit samenwerkingsverband tussen
FUSL, ULB en VUB wil onderzoek rond Brussel overkoepelen en een platform bieden voor uitwisseling
van onderzoeksresultaten. BRIO nam, als een van de partners binnen BSI, de organisatie van de eerste BSI-
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studiedag op zich. Die vond plaats op 30 mei 2012 ni het Paleis der Academiën en had de situatie van het
onderwijs in Brussel als centraal thema. Er waren meer dan 120 aanwezigen. Een expertisenota over dit
initiatief wordt gepubliceerd in het elektronisch tijdschrift Brussels Studies.
Daarnaast stelden BRIO-leden hun onderzoeksresultaten voor op academische studiemomenten (in Milaan,
Brussel, Berlijn en Istanbul), maar ook op lezingen voor een breder publiek. De lezingenreeks ‘Uitdagend
Brussel’, die BRIO samen met het Masereelfonds en De Markten opstartte, werd in 2012 verder gezet met
voordrachten rond prangende Brusselse uitdagingen op het vlak van onderwijs, economie, mobiliteit en
ouderenzorg.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De derde Brusselse taalbarometer verschijnt in 2013 in boekvorm (zie OD 5.1 en 5.2). De publicatie richt
zich tot een breed en divers publiek van beleidsverantwoordelijken, administraties, het maatschappelijke
middenveld, academici en alle andere geïnteresseerden. Deelresultaten zullen ook via andere
(internationale) wetenschappelijke publicaties worden ontsloten en op studiedagen, congressen en lezingen
worden voorgesteld. Het taalbarometeronderzoek zal komend jaar een meer prominente plaats krijgen op
de BRIO-website. Het onderzoek naar taalgebruik heeft de bedoeling de overheid inzicht te helpen
verschaffen in de complexe context waartegen een beleid kan worden uitgestippeld en gerealiseerd en kan
ook dienen om bepaalde beleidseffecten inzake taalbeleid te toetsen.
BRIO zal in 2013 ook verder inzetten op onderzoek rond taalverwerving en onderwijs. Daarbij wordt de
klemtoon gelegd op het intensifiëren van de samenwerkingsverbanden met een aantal Brusselse
onderwijspartners, meer bepaald het Brussels Expertisenetwerk Onderwijs (BEO), het tutoringproject
BRUTUS en het Huis van het Nederlands. Gezien meer en meer anderstaligen via het Nederlandstalig
onderwijs in Brussel of via NT2 (3,4,...) Nederlands leren, groeit de behoefte om de impact van deze
initiatieven na te gaan en te voorzien in een opvolging van leerlingen met een andere taalachtergrond en
cursisten Nederlands. Voor BRU-taal zette BRIO al eerder een monitoringinstrument op. Samen met de
betrokken organisaties worden in 2013 initiatieven uitgewerkt om synergiëen te versterken en worden
onderzoeksaanvragen bij externe financieringsbronnen ingediend. De onderzoeksresultaten zullen ook
dienen voor vergelijkend onderzoek binnen het internationale expertisenetwerk rond ‘verdeelde’/meertalige
steden. BRIO bereidt samen met partners uit het netwerk een publicatie rond onderwijs in meertalige steden
voor. Samen met de Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP) van Namen organiseert
BRIO van 24 tot 26 april 2013 een internationale workshop over taal in het straatbeeld of Linguistic
Landscapes.
In het kader van de oprichting van het Brussels Studies Institute (BSI), dat gelijklopende opdrachten heeft
en gelijkaardige doelstellingen nastreeft, zal de werking en de positionering van BRIO worden
geëvalueerd.

OD 1.4 – Een permanente dialoog met het middenveld organiseren
Realisaties 2012
Ook in 2012 heb ik als Vlaams minister van Brussel, maar eveneens vanuit mijn andere bevoegdheden
Onderwijs, Jeugd en Gelijke Kansen, regelmatig contact gehad met een diverse groep van actoren uit het
middenveld in Brussel. Dit gebeurde in het kader van concrete dossiers, gaande van subsidieaanvragen tot
werkbezoeken of via deelname aan congressen en dergelijke meer. Zo kan ik permanent de vinger aan de
pols houden van wat er leeft in Brussel.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
In haar eindrapport heeft de Taskforce Brussel op mijn vraag pistes geformuleerd om de dialoog met het
middenveld van het beleidsdomein Brussel en het Nederlandstalige netwerk in Brussel een meer structureel

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1767 (2012-2013) – Nr. 1

13

karakter te geven. Deze voorstellen zullen verder worden besproken in het kader van het kerntakendebat
(zie ook OD 6.1).

OD 1.5 – Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel
Realisaties 2012
De armoedesituatie in Brussel is complex. De institutionele situatie verplicht tot een intensieve
samenwerking tussen de verschillende overheden en actoren om tot een effectief armoedebestrijdingsbeleid
te komen. Vlaanderen wil daarin haar verantwoordelijkheid blijven opnemen. In de vorige beleidsbrief
2011-2012 werd al melding gemaakt van de oprichting van een Permanent Overleg Armoedebestrijding
Brussel. Het is mijn collega, minister Ingrid Lieten, die als Vlaams minister van Armoedebestrijding de
Vlaamse Regering in dit overleg vertegenwoordigt.
Naast de formele overlegstructuren houdt minister Lieten ook contact met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en haar collegelid bevoegd voor armoedebestrijding om beleidsinitiatieven af te
toetsen. Zo werd er met de VGC afgestemd in het kader van de projectoproep lokale
kinderarmoedebestrijding. Tevens werd vanuit de Vlaamse Regering een bijdrage geleverd aan het Brussels
actieplan armoedebestrijding 2012.
Mijn rol als Vlaams minister bevoegd voor Brussel in de problematiek van de armoedebestrijding is
ondersteunend. Ik houd nauw contact met mijn collega bevoegd voor Armoedebestijding, zodat
gecoördineerd kan ingespeeld worden op opportuniteiten en bedreigingen snel gecommuniceerd kunnen
worden.
In oktober 2011 lanceerde het agentschap Kind en Gezin van de Vlaamse overheid, samen met de
beleidsdomeinen ‘werk en sociale economie’, ‘armoedebestrijding’ en ‘onderwijs’, een oproep naar
projecten voor de ‘versterking of uitbreiding van de integrale en laagdrempelige preventieve
gezinsondersteuning met bruggen naar onderwijs en activering’. Omdat tewerkstelling en sociale economie
gewestbevoegdheden zijn, konden Brusselse initiatieven toen niet intekenen op deze oproep, ondanks de
grote behoefte aan dergelijke projecten.
Om die reden bundelden ik en mijn collega minister van Welzijn, samen met Kind en Gezin en het
beleidsdomein ‘armoedebestrijding’, de krachten om twee Brusselse initiatieven financieel te steunen via
het Vlaams Brusselfonds. Na een gesloten projectoproep werd gekozen voor de projecten van de Brusselse
inloopteams Huis der Gezinnen en Zita in het kader van integrale preventieve gezinsondersteuning t.a.v.
kansarme gezinnen. Het doel van beide initiatieven is om ouders te versterken in hun ouderrol en peuters
tijdig en goed voorbereid te laten doorstromen naar het kleuteronderwijs. Laagdrempeligheid, emancipatie
en participatie zijn eigen aan hun werking als inloopteam.
In september 2012 werd in het kader van een Vlaamse oproep voor lokale projecten inzake kinderarmoede
door minister Lieten een subsidie toegekend aan drie Brusselse projecten, goed voor 15% van het voorziene
totaalbudget voor Vlaanderen en Brussel: aan Buurtsport Brussel voor het project ‘Beweegkriebels’, aan
het Huis der Gezinnen in Anderlecht voor het project ‘Groeien in Kuregem’ en aan de Federatie van
Marokkaanse Verenigingen voor het project ‘De Eerste Stappen in Brussel’.
Op 25 september 2012 organiseerde minister Lieten een projectenmarkt ‘Lokale aanpak kinderarmoede’
die plaatsvond in Brussel. Doel van deze dag was de vele goede, innovatieve projecten die in Vlaanderen
en Brussel bestaan onder de aandacht te brengen. Tijdens deze dag werd ook het methodiekenboek ‘Elk
kind telt’ aan lokale besturen en actoren voorgesteld.
Op 4 september 2012 nodigden we vanuit de beleidsdomeinen Brussel en Armoedebestrijding 400
personen in armoede, thuislozen en senioren uit om een klassiek concert bij te wonen in Bozar in het kader
van het KlaraFestival. De helft van de genodigden kwam uit Brussel en de andere helft was afkomstig uit
de Vlaamse centrumsteden Gent, Antwerpen, Mechelen, Leuven en Hasselt. Verschillende dienstencentra,
OCMW’s en verenigingen waar armen het woord nemen uit Vlaanderen en Brussel werkten mee aan dit
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initiatief. Het betrof doelgroepen die door de vele culturele evenementen die vanuit het beleidsdomein
Brussel worden ondersteund niet of nauwelijks worden bereikt. Een extra en specifieke inspanning om deze
mensen te laten meegenieten van het Brusselse culturele aanbod is dus zeker op zijn plaats. Ik wens dit
initiatief de komende jaren te blijven uitbouwen.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Ook in 2013 zal minister Lieten actief deelnemen aan het Permanent Overleg Armoedebestrijding Brussel
waarin de verschillende overheden vertegenwoordigd zijn.
Bij het toekennen van projectmiddelen in het kader van projectoproepen in 2013 zal worden gezorgd voor
een regionale spreiding over de provincies en met daarbij ook de nodige aandacht voor de actoren en
situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
In mijn hoedanigheid van Vlaams minister van Onderwijs verwijs ik in de context van armoedebestrijding
ook naar het belang van het project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (pIE.O) dat een andere
pedagogische benadering zal initiëren om in scholen met een hoog percentage GOK-leerlingen tot
maximale leerwinst, leerprestaties en welbevinden te komen (zie ook OD 10.1).

SD 2 - Brussel voor Vlaanderen: leren uit de grootstedelijke ervaring en
inspelen op de internationale functie
Door haar investeringen in de Brusselse samenleving zorgt de Vlaamse overheid voor een expertiseopbouw die ook in de rest van Vlaanderen kan worden toegepast en grijpt ze kansen om Vlaanderen in dit
kruispunt van Europa internationaal te verknopen en te profileren. Brussel dus als laboratorium en als
internationaal knooppunt voor Vlaanderen.
Realisaties 2012
In de vorige Beleidsbrief kondigde ik het platform Taalboulevard.be aan, waar organisaties, instellingen en
overheden uit heel Vlaanderen op zoek kunnen gaan naar oplossingen voor de eigen taalproblematiek. Het
Huis van het Nederlands Brussel en vzw De Rand werken in opdracht van de Vlaamse regering al een
aantal jaren structureel rond deze problematiek. Maar ook in de rest van Vlaanderen is het besef ontstaan
dat we moeten leren omgaan met anderstaligheid. Tal van organisaties werken met lokale, regionale of
Europese middelen taalpromotieprojecten uit. Om de expertise van het Huis van het Nederlands Brussel en
vzw ‘de Rand’ te ontsluiten, om de kennis te stroomlijnen en om een gericht antwoord te kunnen bieden
aan alle actoren die taalpromotieprojecten willen opzetten, heb ik samen met mijn collega bevoegd voor de
Vlaamse rand, het platform Taalboulevard.be gelanceerd (zie ook OD 5.2).
De databank Zorgzoeker van het Huis voor Gezondheid verzamelt sinds 2008 de Nederlandskundige
zorgverleners in Brussel en de Vlaamse Rand en vormt een belangrijk informatieplatform. Zorgzoeker
ontsluit niet alleen het gezondheidsaanbod, ook de sociale kaart (SOKA) wordt via Zorgzoeker
laagdrempelig ontsloten. Die combinatie van gegevens uit de gezondheids- en welzijnssector binnen de
(Vlaams-)Brusselse context is op dit ogenblik uniek en wordt met toenemende aandacht gevolgd in de rest
van Vlaanderen. Bij de oprichting van de SEL’s (Samenwerkingsinitiatieven EersteLijnsgezondheidszorg)
begin 2010 op initiatief van de Vlaamse minister bevoegd voor gezondheid Jo Vandeurzen, kregen zij de
opdracht om het gezondheidsaanbod uit hun regio te inventariseren en te ontsluiten. Dat feit en het feit dat
de databank Zorgzoeker dringend aan een technische en inhoudelijke opsmuk toe was, bood een goede
opportuniteit om tot een eenvormig en nuttig instrument voor gans Vlaanderen te komen, vertrekkende van
de expertise die met de Brusselse Zorgzoeker-databank werd opgedaan. In de zomer van 2012 werd er een
overeenkomst afgesloten tussen de vijf Vlaamse provincies, de VGC en het Huis voor Gezondheid met het
oog op de ontwikkeling van een nieuw platform Welzijn en Gezondheid (zie ook OD 9.4).
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Beleidsopties en –initiatieven 2013
Ik stel mij garant dat we de expertise en instrumenten omtrent taalverwerving vanuit Brussel op de meest
efficiënte manier overdragen zodat de ‘vertaalslag’ naar Vlaanderen optimaal kan verlopen. Het nieuwe
Vlaamse platform Welzijn en Gezondheid zal onder impuls van het Huis voor Gezondheid tegen de zomer
2013 operationeel zijn.
Ook op wetenschappelijk vlak komt expertise-opbouw in Brussel van pas voor Vlaanderen. Het
taalbarometeronderzoek dat BRIO vijfjaarlijks in Brussel uitvoert zal in januari 2013 publiek beschikbaar
zijn (zie ook OD 1.3 en 5.1). Op vraag van mijn collega bevoegd voor de Vlaamse rand werkt BRIO
intussen ook aan gelijkaardig taalbarometeronderzoek voor de Vlaamse Rand. Het confronteren van de
resultaten van beide onderzoeken kan zorgen voor een grotere coherentie in het Vlaams beleid voor Brussel
en de Rand.
Ik vermeld nog een aantal projecten waarvan de expertise ook in een Vlaamse context relevant zal zijn:
Het project ‘It takes a village to raise a child’ van Citizenne heeft als doel anderstalige ouders bij de
schoolwerking te betrekken. De organisatie helpt drie Brusselse scholen om via de ouderraden de
betrokkenheid van de ouders bij het onderwijs van hun kinderen te verbeteren. De realisatie van het project
tot dusver heeft er toe geleid dat de participatie in de betrokken scholen effectief is verhoogd. Er
functioneert nu een oudercomité dat maandelijks samenkomt en, vertrekkende vanuit de dagelijkse context,
praktisch werkt rond sociale vaardigheden (samenwerken, onderhandelen, efficiënt vergaderen enzovoort).
De oudergroepen zijn naar etnisch-culturele en naar socio-economische achtergrond representatief voor de
scholen. In 2013 zullen de resultaten - een duurzame projectmethodiek voor participatieve projecten met
ouders, school en buurt - via het netwerk van Vormingplus en een samenwerkingsverband met Klasse naar
Vlaanderen worden uitgedragen.
Met het project ‘Weer-Staan’ wil vzw Alba in de Brusselse onderwijscontext experimenteel een
weerbaarheidsprogramma aanbieden voor jongeren en scholen met als doel maatschappelijke uitsluiting te
voorkomen. Daarbij wordt expliciet van de driehoek leerling-school-samenleving vertrokken. Het
programma verhoogt het zelfvertrouwen, de zelfbeheersing en de zelfreflectie van jongeren. Nadat het
project in Brussel is geïmplementeerd zal het naar Vlaanderen worden geëxporteerd.
Het project art@school van kunstenaar Jan De Cock wil kunst en artistieke praktijk op een baanbrekende
wijze in de onderwijscontext injecteren. Het kunsteducatieve project voor het basis- en secundair onderwijs
wordt specifiek in Brussel (in het Sint-Jan Berchmanscollege) opgezet omdat het o.a. als doel heeft de
maatschappijkritische tools van de hedendaagse kunst te gebruiken binnen het onderwijs als voorbereiding
op de complexe en diverse wereld waar jongeren in moeten opgroeien en hun plaats vinden. Het is een
integraal project dat daadwerkelijk ingrijpt op de onderwijspraktijk zelf. Nadien zal het project worden
uitgedragen naar de rest van Vlaanderen. Er wordt samengewerkt met een aantal kunsteducatieve
organisaties zoals Rasa (Antwerpen), het ABC-huis (Brussel) en De Veerman (Antwerpen). Het project
wordt theoretisch onderbouwd door de vakgroep Agogiek van de Universiteit Gent en gedocumenteerd op
een website.

SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven
OD 3.1 – Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid
beschouwen
Die doelstelling realiseert zich met een permanent karakter via de talloze acties van het Vlaams
Brusselbeleid en de financiële ondersteuning die ze het Nederlandstalige netwerk in Brussel biedt.
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OD 3.2 - “Wonen waar je werkt” in de praktijk omzetten
Realisaties 2012

Via een aantal nominatieve organisaties van het Vlaams-Brusselbeleid werden structureel en punctueel en
impulsen gegeven om Brussel te promoten als woonstad voor wie hier werkt. Zo speelt Br(ik als
studentenhuisvester in Brussel die rol naar studenten en pas afgestudeerden. Vanuit het Huis voor
Gezondheid gaat het H-team op pad om het knelpuntberoep van zorgverlener, en dan specifiek in Brussel,
in de aandacht te plaatsen. Ook Muntpunt zal vanaf 2013 een belangrijke en zichtbare communicatiepartner
worden om Brussel als stad, en dus ook als woonstad, te promoten.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Het concept ‘wonen waar je werkt’ promoten door rechtstreeks te investeren in huisvesting in Brussel voor
beroepskrachten in knelpuntberoepen blijft ook in 2013, gezien de huidige budgettaire situatie, geen
realistisch scenario. De inspanningen blijven zich dus voorlopig concentreren op flankerende en
promotionele maatregelen.
Voor wat de doelgroep Vlaamse ambtenaren betreft volgt mijn collega-minister Geert Bourgeois, bevoegd
voor bestuurszaken, een aantal conclusies die enkele jaren gelden reeds werden getrokken inzake deze
thematiek (zie hiervoor zijn antwoord op de Schriftelijke Vraag 399 van Paul Delva van 18 april 2012). De
Vlaamse overheid zou, analoog aan het verschaffen van werkplekken, huisvestingsmogelijkheden aan haar
personeel kunnen verstrekken, hetzij gelieerd aan de gemeenschapsvoorzieningen in het Brussels Gewest,
hetzij als een gewone private actor. Maar dit vergt echter een meer doorgedreven woonwensenonderzoek
(zowel qua omvang als qua inhoudelijke scope) bij de Vlaamse ambtenaren tewerkgesteld in Brussel. Gelet
op de huidige budgettaire toestand acht ook minister Bourgeois het vandaag niet opportuun om een
grootschalig woonwensenonderzoek te organiseren. Extra maatregelen of initiatieven zijn ook niet acuut
aangezien de Vlaamse overheid voor haar vacatures in Brussel nog steeds bekwame en gedreven
medewerkers aantrekt.
Van de 13 Vlaamse ministeries woonden op 31 december 2011 309 Vlaamse ambtenaren in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Ten opzichte van 2006 (258) noteren we dus een bescheiden stijging. Een analyse
van gedetailleerde verhuisbewegingen van Vlaamse ambtenaren van en naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest is niet beschikbaar.

OD 3.3 – Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren
Ik zet het beleid verder zoals in de Beleidsnota Brussel aangekondigd. Het voeren van een globale
offensieve imago- en marketingcampagne rond Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel – zoals
in het verleden gebeurde – is niet aan de orde. Er wordt gekozen voor het opzetten en versterken van een
aantal duurzame initiatieven die tonen dat de Vlaamse Gemeenschap zich als een positieve en slagkrachtige
partner opstelt in het hoofdstedelijke verhaal. Rond die concrete initiatieven wordt er natuurlijk
gecommuniceerd.
Sinds mijn aantreden als minister werden er een aantal structurele initiatieven genomen: het Huis voor
Gezondheid zit intussen op kruissnelheid, het hoofdstedelijk informatiecentrum Muntpunt opent in 2013 de
deuren, Het Vlaams-Afrikaans Huis Kuumba ontwikkelt zich stilaan tot een essentiële partner, er wordt een
netwerk aan Brede School-initiatieven over heel Brussel uitgebouwd, de 11 juliviering ‘Feest in Brussel’
zal anders en eigentijdser ingevuld worden,… Ik ben ervan overtuigd dat al die concrete initiatieven meer
impact kunnen hebben op de beeldvorming over Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschap in Brussel dan
dure imagocampagnes.
Ik kondigde in de Beleidsnota aan dat er nood is aan een gemeenschappelijk logo dat de vele initiatieven
van de Vlaamse Gemeenschap en Nederlandstalige organisaties in Brussel met elkaar verbindt en
herkenbaar maakt. Ik heb besloten dat traject te enten op het in ontwikkeling zijnde Vlaamse merkenbeleid,
waarin Brussel intussen een voorname plaats krijgt. In overleg met communicatie-experten en in
samenspraak met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt werden de noden intussen beter

14

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1767 (2012-2013) – Nr. 1

17

afgebakend. We streven – binnen de context van het Vlaamse merkenbeleid – naar een afgeleid logo en stijl
voor Brussel dat op een positieve manier de ambitie, de creativiteit en het sociale karakter van de
Nederlandstalige voorzieningen en diensten in de hoofdstad uitdrukt; een kwaliteitsmerk dus.

SD 4 – Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen
OD 4.1 – Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen
Realisaties 2012
Brussel is en blijft de hoofdstad van de Vlaamse Gemeenschap, en verdient daarom bijzondere aandacht
van de Vlaamse Regering in de vorm van een specifiek Brusselbeleid. In zijn Septemberverklaring van 24
september 2012 heeft Minister-President Kris Peeters de rol van Brussel als onlosmakelijke hoofdstad van
Vlaanderen nogmaals bevestigd.
Ook een aantal grote en belangrijke Vlaamse organisaties getuigden in 2012 actief van de belangrijke band
van Vlaanderen met Brussel. Zo verhuisde de werknemersorganisatie VOKA van Antwerpen naar Brussel
met als motivatie het belang om als organisatie permanent in de politieke hoofdstad van de Vlaamse regio
aanwezig te zijn. Ook de Vlaamse jeugdsector bevestigde in 2012 haar keuze voor Brussel door de aankoop
van een gebouw in de Leopoldstraat vlakbij het Muntplein als thuisbasis voor De Ambrassade, de fusie van
het Steunpunt Jeugd, het Vlaams Informatiepunt Jeugd en de Vlaamse Jeugdraad. En in het kader van de
denkoefening van de VRT over haar toekomstige huisvesting deelde haar Raad van Bestuur mee dat de
voorkeur uitgaat naar Brussel als locatie. Ook de Vlaamse Regering is van mening dat de openbare omroep
de band met Brussel niet mag doorknippen. De aanwezigheid in de hoofdstad is belangrijk om dicht bij de
beslissingscentra te zitten en tegelijk als daadwerkelijke Vlaamse aanwezigheid in onze hoofdstad, en dat
niet enkel als symbool, maar ook gezien de significante omvang van de openbare omroep als werkgever en
organisatie.
In de beheersovereenkomst 2012-2016 met de VRT werd gestipuleerd dat de VRT passende aandacht moet
geven aan Brussel als hoofdstad van Vlaanderen. In 2012 maakte de VRT dit onder meer concreet door de
live uitzending op Canvas van ‘Feest in Brussel’, het 11 juliconcert van Raymond van het Groenewoud en
gasten op de Grote Markt en door een specifiek gepromote dubbelaflevering van ‘Vlaanderen
Vakantieland’ over Brussel.
In de VRIND 2012, het jaarlijkse rapport met Vlaamse Regionale Indicatoren dat onder coördinatie van de
Studiedienst van de Vlaamse Regering wordt gerealiseerd, wordt ook specifieke aandacht aan Brussel
geschonken. Voor de gemeenschapsmateries zijn ook cijfers over het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
opgenomen en worden deze vergeleken met het Vlaamse Gewest (zie VRIND, cluster ‘Inzetten op een
warme samenleving’). Ook in het hoofdstuk over ‘Stad en platteland’, waar het effect van stedelijkheid aan
bod komt, worden waar mogelijk en zinvol vergelijkende cijfers voor Brussel opgenomen en wordt ook de
Vlaamse Rand rond Brussel vergeleken met andere gebieden.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Uiteraard zal ook in 2013 de rol van Brussel als hoofdstad op tal van terreinen worden beklemtoond. De
activiteiten van Muntpunt zullen de inspanningen van de Vlaamse Gemeenschap nog sterker in de verf
zetten. Ook de vernieuwing van de 11 juli-viering in Brussel (zie OD 4.2) zal bijdragen tot dit beeld.
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OD 4.2 – De 11-juli-viering in Brussel positioneren en vernieuwen
Realisaties 2012
Ook in 2012 werd op 11 juli in Brussel de Gulden Ontsporing georganiseerd door de AB, onder de noemer
‘Feest in Brussel’. Centrale gast was Raymond van het Groenewoud. De diverse partners bouwden
daarrond een eigen programma dat bestond uit concerten, voorleessessies en wandelingen. ’s Namiddags
waren er kleinere optredens in de Steenstraat, Flagey, het Brussels Parlement en de Goede Bijstandskerk. ’s
Avonds vond op de Grote Markt traditioneel het slotconcert plaats. Met Raymond van het Groenewoud als
centrale figuur werd voor het eerst een rode draad gesmeed door heel het programma. De samenwerking
tussen de diverse partners kreeg hierdoor een andere en meer betekenisvolle draagwijdte. Het enthousiasme
dat hieruit ontstond en het kleurrijke, maar toch samenhangende programma geeft aan dat meer
samenwerking meer mogelijkheden biedt.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Meerdere parlementsleden opperden de afgelopen jaren dat de Gulden Ontsporing aan een evaluatie toe is
en een vernieuwde en vernieuwende aanpak van de 11 juliviering in Brussel wenselijk is. In 2012 ging ik
na hoe wij de Brusselse viering op een andere leest kunnen schoeien. Ik heb in het afgelopen jaar diverse
vergaderingen en brainstormsessies gehad met de Vlaamse parlementairen en de vertegenwoordigers van
een heel aantal culturele huizen. De organisatie van het 11 julifeest wordt vanaf nu toegewezen aan het
extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt. Die meer neutrale partner moet er in slagen meer partners
actief te betrekken en hierbij verder te gaan dan het professionele culturele circuit. Het hele concept wordt
momenteel herdacht en vernieuwd. De formule met een slotconcert op de Grote Markt als zichtbare
afsluiter heeft zijn tijd gehad. Het is tijd voor een nieuwe formule waaraan meer partners, maar vooral ook
meer mensen participeren. De 11 juliviering moet Brussel terug op de kaart zetten als dé hoofdstad van
Vlaanderen en moet er dan ook Vlamingen toe aanzetten op deze feestdag naar hun hoofdstad te komen.
Het aantrekken van een jonger en mobieler publiek is daarbij ook een uitgangspunt.
Het verzelfstandigd agentschap Muntpunt werkt met actieve inbreng van de diverse partners een gedragen
concept uit. Naast de professionele culturele huizen zal ook de socio-culturele sector betrokken worden. De
opdracht daarbij luidt een feest op te zetten waarbij professionele instanties, amateurs en vrijwilligers een
harmonieus programma opzetten dat een actieve beleving en participatie van een verjongd publiek
aanspreekt. Een feest waarbij de Vlamingen in Brussel hun buren en vrienden uitnodigen, zowel
Vlamingen uit Vlaanderen, als de Brusselaars uit andere taalgemeenschappen. De locatie voor deze eerste
vernieuwde editie zal geconcentreerd zijn zodat gestaag gegroeid kan worden naar meer publiek.

OD 4.3 – Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
De vaststelling van de vorige Beleidsbrief blijft geldig. Het imago van Vlaanderen in Brussel en vice versa
wordt in belangrijke mate door de actualiteit bepaald. Brusselse jongeren die keet schoppen in de Rand, de
documentaire ‘Femme de la rue’, toenemend geweld tegen holebi’s in het centrum van de stad,… De
berichtgeving rond die gebeurtenissen dringt diep in het bewustzijn van de Vlaming door.
Ik blijf er dus bij dat grootscheepse imago- of zichtbaarheidscampagnes niet nuttig zijn en geforceerd
zouden overkomen. Concreet blijf ik verder werken rond vier sporen om het imago van Brussel in
Vlaanderen en bij Vlamingen te verbeteren, waarbij ik terdege besef ik dat de impact van deze acties
slechts beperkt kan zijn.
In de eerste plaats blijft geobjectiveerde, evenwichtige informatieverstrekking over onze hoofdstad
noodzakelijk. De Brusselbrochure ‘Brussel voor jou’ die in drie talen een vlot, overzichtelijk en
evenwichtig beeld van Brussel biedt, wordt nog steeds vlot verdeeld (o.a. aan nieuwe studenten aan het
Vlaams-Brusselse hoger onderwijs). De website www.vlaanderen.be/brussel krijgt een nieuwe ‘look &
feel’ en zal regelmatiger worden geüpdatet. Muntpunt – dat in 2013 opent – zal een cruciale rol spelen in
het bieden van informatie over de hoofdstad en de onderwijs-, welzijns- en culturele netwerken in Brussel.
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Ook het weekoverzicht van tvbrussel op de televisiezender één blijft wekelijks een andere, meer
uitgediepte en dus vaak meer genuanceerde kijk op Brussel geven.
Daarnaast is het belangrijk Vlamingen in contact te brengen met de stedelijke, Brusselse realiteit. Daarom
blijf ik projecten van stadstoeristische organisaties steunen. Korei ontwikkelt met ‘het Noorden kwijt’ een
interactieve zoektocht voor jongeren door de Noordwijk met als doel hen aan te zetten om na te denken
over het concept van de ideale stad. Brussels by Water focust met het project ‘De kanaalzone als place to
be’ op de sociale en stedelijke dimensie van het kanaal. Meer structureel ondersteun ik de organisatie
Brukselbinnenstebuiten, die vooroordelen van Vlamingen tegenover Brussel wil bijsturen, niet door het
brengen van een geromantiseerd verhaal, maar door het onder de aandacht brengen van de complexiteit en
de problematiek van de grootstad. In de vorige beleidsbrief werden de vier nieuwe thematische assen van
de organisatie toegelicht. Brukselbinnenstebuiten bereikt in 2012 de geformuleerde kwantitatieve
doelstellingen: 600 toers voor groepen en 50 thematoers voor individuele inschrijvers. Het aanbod
Woontoers werd met een specifiek aanbod voor studenten in Brussel uitgebreid. Sinds begin 2012 verzorgt
Brukselbinnenstebuiten maandelijks rondleidingen voor nieuwe medewerkers bij de Europese Commissie.
In 2013 ontwikkelt de organisatie o.a. hele-dag-activiteitsprogramma’s voor publieksgroepen uit
Vlaanderen en een eco-tour voor laatstejaars secundair onderwijs over de ‘Tien Geboden’ voor een meer
duurzame stedelijke samenleving.
Ten derde blijf ik geloven in de meerwaarde van het opzetten van Brusselse projecten in Vlaanderen. In de
vernieuwde subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’ is sinds 2011 een aparte categorie opgenomen voor
projecten die Brussel en Vlaanderen structureel of projectmatig verbinden (zie toelichting bij OD 1.2). In
2012 werd zo het deelluik ‘Brussel danst te O.’ van het Dansand-festival in Oostende gesteund. Vorig jaar
organiseerde ‘Het beschrijf’ een eerste en succesvolle editie van ‘De grootstad vertellen in
Vlaanderen/Vlaanderen presenteren in Brussel’. Met een speciale ‘Tour de Flandre’, waarin gefocust werd
op de relatie tussen Vlaamse en Franstalig Belgische cultuur werd de meertalige en grootstedelijke ervaring
meegenomen naar Vlaanderen. De hoofdstad Brussel vormde de rode draad in de programma’s. In 2013
wordt dit project uitgebreid en verdiept. In samenwerking met steden als Aalst, Turnhout en Mechelen wil
‘Het beschrijf’ de literaire en culturele horizon van de Brusselse en Vlaamse burger verruimen door
Vlaamse en internationale denkers en schrijvers in verschillende contexten in Brussel en Vlaanderen aan
het woord te laten over hun visie op cultuur en samenleving in een veranderende en verstedelijkte
omgeving. In 2013 wordt het grote uitwisselingsproject ‘Brusselse Sporen’ van vtbKultuur verder gezet.
De eerste editie kan voorzichtig geslaagd worden genoemd. Een ruim aanbod van links tussen Brussel
enerzijds en Aalst en Mechelen anderzijds werd door vtbKultuur vertaald in een brede waaier van
activiteiten. Het gemiddelde publieksbereik per activiteit was voor deze eerste editie behoorlijk maar moet
tijdens de volgende editie een flink stuk beter kunnen. In 2012 komen Turnhout en Kortrijk aan bod, in
2013 Hasselt en Oostende. Er zal bij de komende edities meer aandacht gaan naar hedendaagse
werkvormen en er zal meer bottom up worden gewerkt met de diensten van de betrokken steden.
Een vierde en laatste spoor dat ik wil bewandelen vertrekt van de vaak geponeerde premisse dat “de
Vlaming niet van zijn hoofdstad houdt”. Een stelling die minstens ook een tegenstelling oproept: er zijn
toch ongetwijfeld Vlamingen die wel van Brussel houden. En wellicht meer dan we vermoeden. Ik wil
daarom werk maken van een project waarbij we op zoek gaan naar die mensen en waarbij wordt ingespeeld
op de linken die vele Vlamingen op een of andere manier toch hebben met Brussel (er werken, familie
hebben die er woont of studeert, of er zelf nog hebben gewoond). Op die manier kan een netwerk zichtbaar
worden van Vlamingen die een ambassadeur zijn van Brussel in Vlaanderen. Muntpunt is een belangrijke
partner in de verdere ontwikkeling van dit concept in de komende jaren.
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SD 5 – Het Nederlands in Brussel: positief omgaan met taal
OD 5.1 en OD 5.2. De waardering voor het Nederlands stimuleren en een positief
taalpromotiebeleid voeren
Voor het realiseren van deze beleidsdoelstelling is de cruciale partner het Brusselse Huis van het
Nederlands. Vanuit wetenschappelijk oogpunt is de vijfjaarlijkse Taalbarometer een uitermate belangrijk
beleidsinstrument.
Taalbarometer
Realisaties 2012
De Taalbarometer schetst op basis van een representatieve steekproef van de bevolking een taalbeeld van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De derde taalbarometer bouwt verder op de vorige
taalmonitoringonderzoeken uit 2000 en 2006. Net als toen is dit onderzoek er op gericht om een accurate en
wetenschappelijke schets op te stellen van het taalbeeld van de Brusselse bevolking. Door deze taalsurveys
op recurrente en structurele basis uit te voeren, kunnen evoluties en verschuivingen in taalgebruik en
taalcontext in de tijd worden onderscheiden. Daartoe wordt zo veel als mogelijk dezelfde werkwijze
gehanteerd.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De taalbarometer zal in januari 2013 publiek beschikbaar zijn.
Huis van het Nederlands
Realisaties 2012
De integrale werking van het Huis van het Nederlands omvat vier opdrachten. Het voeren van het
taalpromotiebeleid valt onder mijn bevoegdheid als minister voor Brussel. Ik sloot met het Huis van het
Nederlands een convenant af op basis van het meerjarenplan 2011-2015, waarin de strategische en
operationele doelstellingen, voorbeeldacties en procesindicatoren rond het taalpromotiebeleid zijn
opgenomen.
Het taalpromotiebeleid in Brussel heeft drie doelstellingen:
- het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen;
- het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen;
- het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties.
In het schooljaar 2011-2012 richtten meer dan 18.000 Brusselaars zich tot het Huis van het Nederlands om
zich in te schrijven voor een cursus NT2 of een Nederlands taaltraject op maat, een stijging van 40% ten
opzichte van het schooljaar 2008-2009 (13.000 intakes).
Ook in 2012 zette het Huis van het Nederlands in op specifieke promotie-acties die zich richten tot
afgebakende domeinen en doelgroepen, zoals bijvoorbeeld anderstalige ouders met kinderen in het
leerplichtonderwijs of samenwerking met gemeenten. Ze worden samen met partners uitgevoerd.
De Brusselaar is zich meer en meer bewust van het belang van het Nederlands, getuige daarvan de stijging
van het aantal geïnteresseerden en cursisten NT2. Tezelfdertijd geven de cursisten aan dat zij te weinig
mogelijkheden hebben om Nederlands te oefenen in de Brusselse context. Daar vloeit de tweede
operationele doelstelling onder het taalpromotiebeleid uit: het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten,
instrumenten en methodieken om Nederlands te oefenen. Een voorbeeld daarvan is de website patati.be,
waar Brusselaars met elkaar in contact kunnen treden zonder langs het Huis te moeten passeren.
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De jaarlijkse Bijt in Brussel-dag blijft een succesnummer en de taaliconen (die weergeven hoeveel
Nederlands iemand moet kennen om te kunnen deelnemen aan een activiteit) zijn structureel opgenomen
in, bijvoorbeeld, de Talentmix van de VGC. Bijt in Brussel werd in de afgelopen twee jaren overgedragen
naar Vlaanderen (de Rand, Leuven, Tienen, Genk, Gent, Kortrijk, Mechelen…) onder de noemer Bijt in je
Vrije Tijd (zie ook SD 2).
Om nog meer oefenkansen Nederlands te creëren ontwikkelden het Huis van het Nederlands en tvbrussel in
2011 de DVD en website Zap met je Klas, die de betrokkenheid van de anderstalige cursist op de
Nederlandstalige gemeenschap kunnen verhogen. De website wordt blijvend onderhouden en gebruikt door
de docenten NT2. De docusoap Huis van het Nederlands die door tvbrussel in 2012 werd gerealiseerd,
versterkt dit proces van oefenkansen en betrokkenheid nog meer (zie ook OD 7.1 en 7.2).
Er worden ook oefentrajecten voor specifieke doelgroepen uitgewerkt. Zo is er onder meer het project
‘Plonge dans le néerlandais’ waarbij Brusselse jongeren een taalbad ondergaan en het project Kort op de
Bal waar de jeugdafdeling van voetbalvereniging Ritterklub het Nederlands duidelijk positioneert.
Het wijzen op het belang en de meerwaarde van het Nederlands spits zich vooral toe op de economische
sectoren en dienstverlenende publieke instanties, bijvoorbeeld de zichtbaarheidsacties voor het publiek
(affichering in het Nederlands in winkelsectoren, specifieke acties vanuit gemeenten om het Nederlands
een plaats te geven…) en de ontwikkeling van instrumenten om het taalgebruik van het personeel te
ondersteunen (zakwoordenboekjes voor de ziekenhuizen, kinderdagverblijven, MIVB…).
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Als bevoegd minister wil ik dat het Huis in 2013 de Brusselaars verder stimuleert om Nederlands te leren
en te oefenen via de geschetste werking. Om ervoor te zorgen dat een Brusselaar die Nederlands wil
oefenen, makkelijk een overzicht krijgt van alle relevante informatie en mogelijkheden, draag ik het Huis
op om nieuwe acties te ontwikkelen. Zo wens ik dat er infosessies ‘Nederlands oefenen’ worden
ontwikkeld voor het publiek van Brusselse organisaties. De inhoud van een infosessie moet steeds op maat
zijn van het doelpubliek en het taalniveau van de betrokken organisatie.
Bij het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten en methodieken om Nederlands te
oefenen is het volgens mij belangrijk dat de focus ligt op structurele oefenkansen, op maat van de
individuele Brusselaar. Daarom zal het Huis in 2013 Bijt in Brussel nog sterker lokaal verankeren. Na de
decentralisering van de Bijt in Brussel Dagen in 2012, zullen de cursisten in 2013 per gemeente worden
gekoppeld aan de actieve, lokale Nederlandstalige organisaties. Die zullen op hun beurt werken aan hun
toegankelijkheid voor anderstaligen.
Het werken op maat van profielen en gericht op een blijvende doorstroom naar Nederlandstalige
oefenkansen, wordt een aandachtspunt in elk project. Ook de nieuw te ontwikkelen methodieken binnen het
traject met jongeren (project ‘Plonge dans le néerlandais’, zie hoger) zullen daarom extra de focus leggen
op de motivatie en de interesses van de deelnemers. In 2012 experimenteerde het Huis met oefentrajecten
voor een beperkte groep jongeren. Het gaat om een intensieve begeleiding van tien weken waarin de
deelnemers gestimuleerd worden om verschillende plaatsen, organisaties, activiteiten, media en
instrumenten als oefenkans te ontdekken. In 2013 moet dit uitmonden in een open aanbod voor alle
Brusselse jongeren tot dertig jaar met een basiskennis Nederlands.
Naar aanleiding van de werking Kort op de Bal zal het Huis in 2013 onderzoeken voor welke andere
sporten en sportclubs dezelfde methodieken toepasbaar zijn. Daarnaast kan het Huis ook nagaan in welke
mate de methodieken die in sportcontext blijken te werken, kunnen gebruikt worden om monitoren en
begeleiders uit andere (jeugd)werkingen te ondersteunen.
In de situaties tussen handelaars en klanten kan het Huis de brug maken door Nederlandstaligen visueel te
tonen dat de winkelier hen in het Nederlands wil verwelkomen en door de winkelier aan te moedigen dat
ook te doen. De sensibilisering van Nederlandstalige inwoners, gebruikers en bezoekers van de stad om
minder snel over te schakelen naar het Frans of het Engels en anderstaligen de kans te geven om hun
Nederlands te oefenen, blijft één van de voornaamste uitdagingen voor het Huis van het Nederlands.
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Ook de samenwerking met en ondersteuning van de Brusselse gemeenten inzake het Nederlands vergt mijn
specifieke aandacht. De eerste samenwerkingsakkoorden werden reeds afgesloten. Daarnaast hecht ik ook
groot belang aan de inspanningen die het Huis van het Nederlands in samenwerking met de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie levert om in de Brusselse ziekenhuizen taalbeleidsplannen,
taalwebsites en een elektronische taalleeromgeving te ontwikkelen, om zo de tweetaligheid van het
zorgpersoneel te verbeteren.
Meer en meer actoren in Vlaanderen wendden zich de afgelopen jaren tot het Huis in Brussel om de
ontwikkelde instrumenten ook te kunnen inzetten in Vlaanderen. Om deze overdracht op een structurele
manier te kunnen overdragen, organiseerde ik samen met mijn collega bevoegd voor de Vlaamse Rand,
eind 2011 ‘Taalboulevard’, een dag van de taalpromotie. Die dag vormde het startpunt van de structurele
overdracht van de Brusselse expertise inzake taalpromotie naar Vlaanderen (zie ook SD 2). Binnen de
Vlaamse Regering beslisten we dat ook een taalpromotiebeleid in Vlaanderen aangewezen is. Omdat
taalpromotie in Vlaanderen – anders dan in Brussel – sterk gelinkt is aan migratie en nieuwkomers, zal
mijn collega bevoegd voor Inburgering, die taak voor Vlaanderen onderbrengen in het op te richten
Agentschap ‘Integratie en Inburgering’.
Vanuit mijn bevoegdheid Onderwijs laat ik onderzoeken welke pistes haalbaar zijn om de Consortia voor
Volwassenenonderwijs en de Vlaamse Huizen van het Nederlands te laten fuseren. Omdat het Brusselse
Huis andere opdrachten heeft dan louter de decretale (intake), en met name ook opdrachthouder is en blijft
inzake taalpromotie en taalbeleid in het Brussels Gewest, is duidelijk dat voor de Brusselse situatie een
aparte weg bewandeld moet worden.
Tot slot is er het gebouw van het Huis van het Nederlands. De afgelopen jaren werd het volledige
hoofdgebouw gerenoveerd, in 2013 starten de werken aan de achterbouw. Die zal grotendeels afgebroken
worden en vervangen door een functioneel en in de wijk geïntegreerd complex dat plaats moet bieden aan
nog meer les- en vergaderlokalen. Het voltooien van de volledige renovatie en nieuwbouw van de site van
het Huis van het Nederlands aan de Philippe de Champagnestraat zal niet alleen de vzw Huis van het
Nederlands, maar het Nederlands zelf nog meer uitstraling en ampleur geven.

OD 5.3 – Gratis taallessen Nederlands aanbieden
Realisaties 2012
Zoals overeengekomen in het regeerakkoord, werden ook in 2012 de NT2-lessen kosteloos gemaakt voor
iedereen die in de hoofdstad is gedomicilieerd. Omwille van het toenemend succes van de NT2-lessen
Nederlands werd het bedrag opgetrokken van 440.000 euro naar 633.000 euro om in een behoeftedekkend
aanbod te voorzien.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
In 2013 wordt eenzelfde bedrag als in 2012 overgemaakt aan het Fonds voor Inschrijvingsgelden voor de
Centra voor Volwassenenonderwijs voor het kosteloos houden van de taallessen Nederlands voor
Brusselaars. De statistieken over de begunstigden van deze beleidsmaatregel en de evolutie van de uitgaven
hiervoor zullen verder gemonitord worden.

OD 5.4 – Een correcte toepassing van de taalwetgeving
Realisaties 2012
Een hoeksteen van een positief taalbeleid in Brussel is het aandringen op een correcte toepassing van de
taalwetgeving in het officieel tweetalige Brussel. Het Steunpunt Taalwetwijzer behandelt vragen en
meldingen van particulieren, organisaties en overheden over de toepassing van de taalwetgeving. Het
initiatief is niet enkel toegankelijk voor Brusselaars, maar richt zich tot de hele Vlaamse Gemeenschap.
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In 2012 verzekerde het Steunpunt Taalwetwijzer onder meer de juridische ondersteuning van het Vlaams
Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen opgestart door het Agentschap Zorg & Gezondheid.
Daarnaast onderzocht het Steunpunt manieren om particulieren met problemen beter te ondersteunen,
enerzijds via vormen van actievere begeleiding en anderzijds via specifieke campagnes.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Het Steunpunt Taalwetwijzer zal in 2013 haar preventieve en adviserende acties verder zetten door in te
spelen op bestaande en toekomstige opportuniteiten. Op basis van de voorstellen van het Steunpunt
Taalwetwijzer zal ik in 2013 bepalen hoe de juridische begeleidingsfunctie kan worden versterkt, binnen
wat binnen een overheidscontext wettelijk en praktisch mogelijk is. Er wordt ook een
bekendmakingscampagne gevoerd (zie OD 8.4).

SD 6 – Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën
OD 6.1 – Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als prioritaire
partner beschouwen
Realisaties 2012
De Vlaamse Regering wenst een slagkrachtig en coherent Vlaams beleid in Brussel te voeren. Dat doet ze
door te streven naar een betere rol- en bevoegdheidsverdeling tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse
Gemeenschapscommissie, die we als een prioritaire partner blijven beschouwen. Sinds eind 2010 werd
daarom een gemengde ambtelijke Taskforce Brussel, samengesteld uit vertegenwoordigers uit de
administraties van de Vlaamse Gemeenschap en de VGC, aan het werk gezet om een politiek
kerntakendebat ambtelijk voor te bereiden.
Het eindrapport van de Taskforce Brussel werd begin 2012 afgeleverd. Het rapport bestaat uit zeven
hoofdstukken: situering van de Taskforce, een algemene omgevingsanalyse, het huidige beleidsaanbod en
specifieke omgevingsanalyse voor de beleidsdomeinen WVG, OV, CJS(M) alsook de beleidsvelden
Armoede en Inburgering, de financiële stromen in 2009 en 2010, een knelpuntenanalyse met voorstellen
van oplossing, een globaal strategische actielijst en tot slot nabeschouwingen en conclusie. De Vlaamse
Regering heeft akte genomen van het eindrapport en heeft beslist om het politieke kerntakendebat tussen de
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie dat hierop volgt, op te starten in
november 2012 op basis van een nota die ik dit najaar aan de Vlaamse Regering voorleg.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Het politieke kerntakendebat moet in 2013 tot conclusies leiden. Het eindrapport van de Taskforce Brussel,
aangevuld met een aantal beleidsdomeinspecifieke analyses, alsook andere rapporten en analyses (bv.
visitatierapport Stedelijk Beleid, de derde Taalbarometer, de resultaten van de Staten-Generaal Woonzorg
Brussel,…), vormen hiervoor de basis. Het precieze verloop van het kerntakendebat zal uiteraard ook
afhangen van de gesprekspartner VGC met wie de concrete werkzaamheden van het kerntakendebat zullen
worden bepaald.
In de tussentijd blijft de Taskforce Brussel actief als overlegplatform tussen de administraties van de
Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Zo werd in de schoot van de Taskforce
de tekst van een ambtelijk samenwerkingsprotocol voorbereid. Ook heeft de Taskforce beslist om,
anticiperend op het kerntakendebat later dit jaar, ook de financiële stromen voor het jaar 2011 in kaart te
brengen, zodat het politieke niveau met de meest recente cijfers aan de slag kan. Verder zal de Taskforce
actief blijven om vragen vanuit het politieke niveau te beantwoorden van zodra het politieke
kerntakendebat van start gaat.
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Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden verdere afspraken gemaakt over de bestemming van de
dotatie gemeenschapsinfrastructuur uit de Brusselbegroting. Die wordt prioritair ingezet voor
voorzieningen die de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs versterken.

OD 6.2 – Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden
mogelijk maken
Realisaties 2012
Het akkoord dat op federaal niveau werd bereikt over de zesde staatshervorming biedt perspectieven voor
de toekomst, zowel op het vlak van bevoegdheidsverdeling tussen gemeenschappen en gewest, als op het
vlak van de interne stadshervorming van Brussel en de relatie tussen het Gewest en de Brusselse
gemeenten.
Op verschillende domeinen werd ad hoc overlegd met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: op het vlak van
werken en leren, op het vlak van mobiliteit. Ook inzake ruimtelijke ordening worden thans stappen gezet
om met de drie Gewesten een gezamenlijk Informatieforum op te richten dat de informatie-uitwisseling en
samenwerking kan faciliteren en intensifiëren. Als Vlaams minister voor Brussel was ik ook vragende
partij voor overleg inzake de demografische evolutie in Brussel en de impact op het onderwijs. De
Taskforce Onderwijs onder leiding van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kwam evenwel in 2012 niet meer bijeen, al was er wel een voorbereidende vergadering tussen de
verschillende kabinetten.
Tegelijkertijd werd de samenwerking bemoeilijkt door verschillende visies op het vlak van de uitoefening
van bevoegdheden. Het Grondwettelijk Hof werd gevat in klachten van de Vlaamse overheid tegen de
financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van respectievelijk kinderdagverblijven, scholen,
opleidingen en sportinfrastructuur. Door de Franse Gemeenschap werd op haar beurt klacht neergelegd bij
het Grondwettelijk Hof tegen voorrangsregels voor scholen en kinderopvang. Het moet daarbij opgemerkt
dat in alle gevallen waar het Hof al uitspraak deed, de Vlaamse overheid tot nog toe in het gelijk gesteld
werd. Via dotaties aan de Gemeenschapscommissies kan het Gewest financiële inspanningen leveren voor
kribbes, scholen en opleiding. Maar het zijn die Gemeenschapscommissies die autonoom moeten kunnen
beslissen over de aanwending van die dotaties, binnen de decretale regels van de Vlaamse Gemeenschap.
Als we van burgers verwachten dat ze de wet naleven, moeten overheden het voorbeeld geven.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Ik zal de Minister-President van de Vlaamse Regering ten volle bijstaan bij de inspanningen om werk te
maken van de uitbouw van een breed samenwerkingsmodel rond Brussel. Ook blijf ik me als Vlaams
minister van Onderwijs en als Vlaams minister van Brussel ten volle engageren voor het overleg met de
Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om samen het hoofd te kunnen bieden aan de
uitdagingen en noden van het onderwijs in Brussel.

SD 7 – Intercultureel Brussel: een intercultureel samenlevingsproject voor
Brussel mee mogelijk maken
OD 7.1 en 7.2 – Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid
behandelen en kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren
Realisaties 2012
Interculturaliteit vormt een horizontaal en inclusief thema in mijn beleid. Dat betekent concreet dat alle
eigen en gesubsidieerde initiatieven van het bevoegdheidsdomein Brussel oog moeten hebben voor de
diversiteitsproblematiek. Zo worden bijvoorbeeld alle projectsubsidieaanvragen systematisch gescreend op
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hun aandacht voor interculturaliteit en gevoeligheid voor diversiteit. Dat geldt ook voor de beleidsplannen
van de structureel gesubsidieerde organisaties.
Naast die horizontale benadering, kondigde ik in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 aan kwaliteitsvolle
interculturele projecten te willen stimuleren. Dat was ook het geval in 2012. Zo heb ik een eenmalige
projectsubsidie aan tvbrussel verleend ter ondersteuning van de productie van een interculturele docusoap.
Het programmavoorstel van tvbrussel speelt goed in op de beleidsdoelstellingen in verband met de
interculturele Brusselse samenleving, de partnerrol van de Vlaamse Gemeenschap daarin, en de city
marketing en city imaging van de hoofdstad van Vlaanderen. Daarnaast fungeert de serie op een secundair
niveau ook als een hefboom voor het zichtbaar maken aan een breed publiek van het taalpromotiebeleid
van de Vlaamse Regering in Brussel. Concreet gaat het om een serie van zestien afleveringen met het
(Brusselse) Huis van het Nederlands als decor. Elke aflevering duurt ongeveer 6'30" en wordt wekelijks
vanaf vrijdag 7 september 2012 uitgezonden als vast item in ‘Brussel Vandaag’, het dagelijkse
nieuwsmagazine van tvbrussel. Het concept bestaat erin dat via een aantal verhaallijnen het wel en wee van
een twaalftal cursisten en verantwoordelijken van het Huis van het Nederlands in beeld wordt gebracht.
Een compilatieaflevering van een half uur zal tijdens de eindejaarperiode worden uitgezonden op tvbrussel
en Eén.
In mijn beleidsbrief 2011 kondigde ik al aan dat twee belangrijke en bestaande initiatieven ook in 2012
verder zouden worden begeleid en ondersteund.
Kuumba ontving een werkingssubsidie voor de verdere ontwikkeling van het Vlaams-Afrikaans Huis in de
Matongewijk. Het jaar 2012 stond in het teken van een gerichtere communicatie (nieuwe website en
uitbouw van een sms-dienst), een sterkere programmatie (er werden zes Afrikaanse landen in de kijker
geplaatst), een betere aansluiting met de Europese wijk (buren, maar twee verschillende werelden), de
oprichting van een pool met Afrikaanse gidsen en een betere administratief-financiële opvolging.
Ik ondersteunde ook het project ‘Stemmen uit Babel’. Twee jaar onderzoek werd midden 2012 afgerond
met de publicatie van het lijvige boek ‘In Brussel, een reis door de wereld’ (Epo, 500 pagina’s). Hierin
worden migratiecarrières van een veertigtal Brusselse gemeenschappen beschreven. De eerste druk (1250
ex.) werd alvast vlot verkocht. In 2012 werd een tweede begeleid jaarproject over migratie met
eindejaarsleerlingen van het Jan-van-Ruusbroeckollege afgerond, werd een eerste boekhoofdstuk omgezet
in een reportage (tvbrussel), verschenen acht herwerkte teksten in Brussel Deze Week, verscheen een apart
boekje over Aziaten aan de Beurs en werden er zes nieuwe gidstoers gecreëerd. In 2013 verschijnt het boek
in een Franstalige versie, waardoor het bereik van minderhedengroepen mogelijk kan worden verhoogd.
Van september 2012 tot juni 2013 loopt er een reeks van 34 activiteiten (lezingen, wandelingen) in
samenwerking met alle Vlaamse gemeenschapscentra, Erfgoedcel Brussel, Davidsfonds en Muntpunt.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De ‘horizontale’ aandacht voor diversiteit en interculturaliteit is een beleidsconstante en werd verankerd in
diverse beleidsinstrumenten (convenants met structureel gesubsidieerde organisaties, subsidiegids
‘Projecten voor Brussel’,…). Ik hoop ook in 2013 nieuwe kwaliteitsvolle subsidieaanvragen voor projecten
die de diverse en interculturele Brusselse samenleving versterken, te mogen ontvangen.
Ik heb intussen aan Kuumba een subsidie verleend voor de seizoenswerking 2012-2013. Het volgende
seizoen moet de organisatie stilaan de vruchten plukken van de geleverde inspanningen. De muren van het
huis staan er. Kuumba moet zich verder profileren als een open, laagdrempelig en flexibel huis met als doel
het vertrouwen van de buurt verder te winnen. Vanaf het volgende seizoen zal Kuumba dagelijks open zijn
(vroeger vijf dagen). Kuumba is van plan een meer professionele/commerciële invulling aan de cafetaria en
het restaurant te geven. Indien de doelstellingen worden behaald, streef ik vanaf 2013 naar een duurzame
financiële verankering van vzw Kuumba. Gelet op de lokaal-stedelijke dynamiek zal de VGC hierbij
worden betrokken.
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SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie in
en het imago van Brussel kenbaar maken
OD 8.1 - Synergie ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media
Samenwerking tussen de Vlaams-Brusselse mediapartners
Realisaties 2012
Brussel telt vier gesubsidieerde regionale Vlaamse media, ingebed in drie vzw’s (tvbrussel, FM Brussel, en
Brussel Deze Week en brusselnieuws.be die beiden onder de vzw Brussel Deze Week vallen). Voor hun
dubbele opdracht (ze zijn stadsmedia én gemeenschapsmedia) ontvangen ze samen zowat 7,7 miljoen euro
aan overheidssubsidies (waarvan ca. 80% van de Vlaamse overheid en 20% van de VGC). In mijn vorige
beleidsbrieven heb ik geargumenteerd dat die substantiële overheidssteun een nieuwe dynamiek in hun
opdrachten en structuren rechtvaardigt. Om een maximale effectiviteit van de ingezette middelen te kunnen
realiseren, moet hun onderlinge crossmediale samenwerking zowel organisatorisch, bestuurlijk als
inhoudelijk, worden versterkt in een Vlaams-Brussels Mediaplatform. Na aftastende gesprekken tussen de
Vlaamse Regering en de VGC over de structuur daarvan, heb ik medio 2011 aan een extern bureau
(Capgemini Consulting) een studieopdracht toegewezen naar de potentiële efficiëntiewinsten van een fusie
van de vier Vlaams-Brusselse mediapartners in een Vlaams-Brussels Mediaplatform. In mijn beleidsbrief
2012 heb ik de uitgangspunten, scope, context en finaliteit van die studie uitgebreid toegelicht. Bij de
uitvoering van de studie fungeerde het wetenschappelijke onderzoek van BRIO en CEMESO naar het
publieksprofiel en –perceptie van de Vlaams-Brusselse media (2010-2011) als insteek. De studie werd eind
2011 afgerond en de resultaten ervan werden begin 2012 aan alle betrokken partijen bezorgd en toegelicht.
Ik vestig de aandacht op een aantal belangrijke feitelijke vaststellingen, conclusies en aanbevelingen uit het
eindrapport van de studie:
-

-

-

-

De huidige financiële middelen zijn ontoereikend om alle beleids- en investeringsplannen van de vier
Vlaams-Brusselse mediapartners – waarover momenteel geen enkele onderlinge afstemming bestaat uit te voeren. Bij een status quo is het risico op zware financiële tekorten reëel. De uitgaven voor een
Vlaams-Brussels Mediaplatform daarentegen duiken na twee jaar onder het niveau van die van de
status quo. Een eengemaakte vzw leidt immers tot een meer efficiënt bestuur, een coherente
beleidsvisie en -planning, één bedrijfscultuur, strategische termijninvesteringen en synergie op het vlak
van personeelsbeleid (HR) en de organisatie van de ondersteunende diensten;
De Vlaams-Brusselse media zijn onvoldoende gekend: er is een grote groep regelmatige gebruikers
maar slechts een zeer kleine groep van dagelijkse gebruikers. Het potentiële bereik ligt nochtans
tweemaal hoger dan het huidige effectieve bereik. Vanuit een Vlaams-Brussels Mediaplatform kan een
gezamenlijke commerciële strategie worden gevoerd die de merken versterkt en de naambekendheid
verhoogt. Dat zorgt op zijn beurt voor een groter bereik en biedt nieuwe commerciële mogelijkheden.
Ook de doelgroepenwerking kan optimaler worden georganiseerd en gecoördineerd waardoor een meer
relevante content kan worden aangeboden. Dat verhoogt dan weer de gebruikerstevredenheid, verbetert
het imago en vergroot uiteindelijk ook het bereik. De betere afstemming van het doelpubliek zorgt ook
voor een sterkere marketing(positie);
Momenteel is er geen structureel overleg tussen de hoofdredacteurs (van de vier media), geen
gezamenlijke strategie voor nieuwe media, geen uniform ICT-platform, geen praktijk van delen van
bronnen en archieven, geen gemeenschappelijke redactiekamer enzovoort. Daartegenover staat een
crossmediaal model met een gezamenlijk gestuurd nieuwsbeleid en -selectie per medium, waar
dagelijks op hoofd- en eindredactieniveau wordt overlegd en de kernprocessen beter worden
gecoördineerd. Dat resulteert in een meer efficiënte nieuwsgaring, -editing en -distributie. De
coördinatiekost van dergelijk model is laag;
Vandaag ontbreekt een gerichte, gemeenschappelijke webstrategie en dat laat een groot potentieel
onbenut. Eén webportaal daarentegen – met eventueel aparte community pages – is beter toegankelijk
en biedt een sterkere branding en naambekendheid. Het aantal unieke bezoekers per dag kan op relatief
korte termijn worden verdubbeld.
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Beleidsopties en –initiatieven 2013
Alle redactionele, bestuurlijke en zakelijke hefbomen die essentieel zijn voor een fusie van de vier VlaamsBrusselse mediapartners zijn nu bekend. Ik meen te mogen stellen dat de studie van Capgemini Consulting
niet alleen de haalbaarheid maar ook en vooral de noodzaak van de oprichting van een crossmediaal
platform op overtuigende wijze heeft aangetoond.
Inmiddels werden door een aanpassing van het Vlaamse Mediadecreet op 13 juli 2012 ook de decretale
fusieobstakels vanuit de media-invalshoek weggeruimd. Het decreet bepaalt dat het maatschappelijk doel
van de Vlaamse televisie- en radio-omroepen beperkt dient te zijn tot het verzorgen van recpectievelijk
uitsluitend televisieprogramma’s of hoofdzakelijk radioprogramma’s. Op die regel wordt nu een
uitzondering voorzien voor de lokale radio-omroepen en de regionale televisieomroep van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Voortaan kunnen de regionale televisieomroeporganisatie voor het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad en een Brusselse lokale radio op alle vlakken samenwerken. De regionale
televisieomroeporganisatie mag een lokale radio exploiteren. Het omgekeerde kan ook. Zij mogen m.a.w.
beide activiteiten uitoefenen. Met de decreetwijziging vallen dus alvast de juridisch-technische bezwaren
tegen een fusie van de Vlaams-Brusselse mediapartners, met name wat tvbrussel en FM Brussel betreft,
weg.
Daarmee beschouw ik de twee belangrijkste randvoorwaarden voor de oprichting van een Vlaams-Brussels
Mediaplatform als voldaan. Wat tot dusver ontbreekt, zijn definitieve uitvoeringsbeslissingen.
Niettegenstaande alle kwalitatieve en kwantitatieve elementen van dit dossier werden geobjectiveerd, is het
overleg hierover met de VGC nog steeds lopende. De efficiëntiewinsten van een Vlaams-Brussels
Mediaplatform, zoals die door de studie van Capgemini Consulting naar boven werden gehaald, spreken
voor zich en kunnen bezwaarlijk worden genegeerd. Daarom ben ik er van overtuigd dat ik in de loop van
2013 alsnog formele engagementen zal kunnen nemen om de oprichting van het Vlaams-Brussels
Mediaplatform decretaal te verankeren.
Brusselnieuws.be als speerpunt van het nieuws in Brussel
Realisaties 2012
De voorbije paar jaren werden belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van brusselnieuws.be als een
volwaardig vierde Vlaams-Brussels medium naast radio (FM Brussel), televisie (tvbrussel) en print
(BDW/Agenda). In mijn vorige beleidsbrief heb ik aangetoond dat de grondige vernieuwingsoperatie, de
herlancering en de uitbreiding van de redactieploeg van brusselnieuws.be, zich in 2011 op positieve wijze
hebben vertaald in de bezoekcijfers van de website. Die tendens heeft zich in 2012 onmiskenbaar verder
gezet. Ter illustratie enkele cijfers voor de eerste zes maanden van 2012:
-

aantal bezoeken: 1.377.000 = +32% (t.o.v. dezelfde referentieperiode in 2011);
aantal unieke bezoekers: 543.000 = + 30% (idem);
aantal geraadpleegde pagina’s: 3.283.000 = +32% (idem);

Ook andere gegevens bevestigen de sterke groei van brusselnieuws.be. Het aantal fans op facebook is fors
gestegen (van 2100 naar 3500) en het aantal volgers op twitter verdubbelde zelfs (van 988 naar 2059).
Zoals aangekondigd in mijn vorige beleidsbrief, heeft brusselnieuws.be het afgelopen jaar ingezet op een
verhoging van zijn naambekendheid. Dat gebeurde in de eerste plaats met een promotie- en
communicatiecampagne maar ook door aan de website meer zicht- en ruchtbaarheid te geven in de ‘eigen’
publicaties Brussel Deze Week en Agenda. Ook het feit dat brusselnieuws.be almaar frequenter wordt
vermeld door andere media heeft een positieve impact op de naambekendheid ervan. Ook de kwaliteit van
de content zelf – en ik verwijs uitdrukkelijk naar de sinds 2011 versterkte eigen redactionele input
(bovenop het nieuwsaanbod van de andere Vlaams-Brusselse mediapartners) – draagt bij tot de succesvolle
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ontwikkeling van brusselnieuws. De redactieploeg van brusselnieuws.be telt momenteel vijf journalisten
(waaronder één nieuwsmanager) en wordt ondersteund door een technisch coördinator.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Ik herhaal dat ik brusselnieuws.be verder wil zien evolueren tot hét (nieuws)portaal en -platform voor alles
wat reilt en zeilt in Brussel. De initiatieven die in dat verband tot dusver werden genomen, hebben hun
effect zeker niet gemist. Die positieve trend moet zich resoluut kunnen doorzetten. Daarom moet de
interactie tussen naambekendheid, content, bezoek en gebruikerstevredenheid nog worden verstevigd. Een
verbetering en uitbreiding van de mobiele website – gepland voor het najaar van 2012 – is een eerste
concrete stap. In 2013 zal de weekenddienst van de redactie verder worden uitgebouwd zodat ook dan snel
en adequaat kan worden ingespeeld op de actualiteit. Daarnaast zal worden gestreefd naar samenwerking
met andere nieuwssites. Die zou er bij voorkeur in bestaan dat zij content van brusselnieuws.be overnemen
op een zodanige manier dat zij ook extra bezoekers voor brusselnieuws.be aantrekken. Brusselnieuws.be
biedt vandaag al het meest uitgebreide en snelste online nieuwsaanbod over Brussel, ook in vergelijking
met de Franstalige media. Er is ongetwijfeld een Frans- en Engelstalig publiek voor dat aanbod. Om dat
anderstalige publiek te kunnen bereiken, en als opstap naar een volwaardige meertalige nieuwssite, zou
idealiter een deel van het nieuwsaanbod moeten worden vertaald en vervolgens ontsloten via anderstalige
deelsites en nieuwsbrieven. Voor dergelijke vertaalslag zijn bijkomende middelen noodzakelijk. Een
gelijkaardige problematiek – het anderstalige bereik en het aanbieden van meertalige content – speelt echter
ook bij de andere Vlaams-Brusselse mediapartners (inclusief hun websites). Mede in het licht van
bovenvermelde efficiëntiewinsten bij de oprichting van een Vlaams-Brussels Mediaplatform, ben ik vast
van plan om het streven naar een meertalig aanbod als een bijzonder aandachtspunt mee te nemen maar
acht ik extra investeringen voor ‘stand alone’ acties ter zake niet meer opportuun.

OD 8.2 - Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk
informatiecentrum
Realisaties 2012
De onderscheiden trajecten van Muntpunt werden in 2012 verder opgezet en uitgevoerd.
Het gebouwencomplex
Naast de opvolging en uitvoering van de verbouwingswerken, werd een aanbestedingsdossier opgesteld
voor de losse inrichtingselementen van de publieke delen van het gebouwencomplex, het ontwerpen en
plaatsen van de signalisatie en het aanschaffen van audiovisuele apparatuur.
Met het oog op de opening van het nieuwe Muntpuntgebouw werd in 2012 de aanzet gegeven voor een
facilitair beheer dat buiten de efficiënte uitbating van het nieuwe gebouw ook aandacht wil schenken aan
waarden als duurzaamheid, kwaliteit, openheid, gastvrijheid, sociale integratie…: essentiële begrippen en
processen voor Muntpunt. Bij de uitwerking van het facilitair beleid (lastenboeken, materiaalkeuze,
operationele keuzes,...) wordt uitvoerig aandacht besteed aan deze verschillende elementen.
Ook het lastenkohier met betrekking tot het verlenen van een domeinconcessie voor de uitbating van het
Muntpunt café werd voorbereid.
Beheer
In samenspraak met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt is er een ontwerp van
samenwerkingsovereenkomst opgesteld die tot doel heeft de samenwerking te regelen tussen de Vlaamse
Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Muntpunt in uitvoering van de artikelen 8 en 12
van het oprichtingsdecreet. De overeenkomst wordt in het najaar van 2012 gefinaliseerd en geformaliseerd
en zal voor één jaar de afspraken vastleggen voor het uitvoeren van de opdrachten van Muntpunt en voor
het toekennen van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en van de VGC aan Muntpunt.
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Ook is er overleg met en een grote betrokkenheid van mijn collega bevoegd voor cultuur, minister
Schauvliege, gezien de ondersteuning van de hoofdstedelijke bibliotheekfunctie vanuit het beleidsdomein
Cultuur.
HRM
De selectieprocedure van de zgn. vier sleutelfuncties (algemeen directeur, zakelijk leider,
gebouwenbeheerder en ICT-manager) werd afgerond. Het nieuwe directieteam stuurt de hele organisatie
aan en staat in voor de externe communicatie.
Het organogram werd verder uitgewerkt en verfijnd in functie van de uitbouw van een vlakke organisatie:
•

•

Er zijn vijf zelfsturende teams die de inhoudelijke werking realiseren over de verschillende
beleidsdomeinen. Ze zijn onderverdeeld in vier themaclusters waar info, evenementen en
bibfunctie versmolten zijn (team kunst en cultuur; team jeugd en onderwijs; team wereld met focus
op Brussel (wonen, werken en ontdekken) en team wetenschap, samenleving en gezondheid).
Daarnaast is er een onthaal, info- en klachtenteam;
Er zijn drie ondersteunende teams die de integrale werking mogelijk maken m.b.t. IT en financieel
beheer, stakeholdersmanagement en facility. Die teams staan in voor (innovatieve) systemen,
opbouwen van relaties en contactgegevens en beheer van de infrastructuur.

Ondertussen hebben de VGC en vzw Muntpunt onder begeleiding van een HR-bureau de transitieoperatie
van het personeel, tewerkgesteld bij de VGC, Onthaal en Promotie Brussel en de Hoofdstedelijke Openbare
Bibliotheek uitgewerkt. De personeelsstatuten van de onderscheiden werkgevers werden maximaal
geüniformeerd en het personeel werd geheroriënteerd naar de nieuwe taken. Op 10 juli 2012 bereikte vzw
Muntpunt een akkoord met de vakbonden over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Door het afsluiten van een
CAO werd een maximale harmonisatie bereikt. Voortaan is er een contractueel Muntpuntstatuut en een
statutaire formatie binnen de VGC. Die laatste groep wordt gedetacheerd naar Muntpunt. Om de juiste
man/vrouw op de juiste stoel te krijgen werden alle personeelsleden uitgebreid gescreend op talent,
competenties, verwachtingen en ambitie. Op basis hiervan werden medewerkers georiënteerd naar een
nieuwe taakinvulling. De effectieve overdracht van de personeelsleden gaat in op 1 januari 2013.
ICT Muntpunt
Het ICT-traject werd onder (bege)leiding van de ICT-manager van Muntpunt en volgens de modaliteiten
van de klant/leverancierrelatie tussen de Vlaamse overheid en HP/Belgacom opgestart. Alle
voorbereidingen werden getroffen voor het opzetten van een performante netwerkinfrastructuur.
De bibliotheekwerking werd in kaart gebracht en de nodige infrastructuur, toepassingen en beheersoftware
werden gedetecteerd. Daarbij is rekening gehouden met de integratie van sorteerrobot, publiekswerking en
bibliotheeksoftware.
Er werd een lastenboek uitgeschreven voor het selecteren van een ontwikkelaar voor het maken van een
meertalige website www.muntpunt.be. Die website vormt het informatieplatform over bibliotheek- en
andere Nederlandstalige diensten in Brussel die in de globale werking van Muntpunt kaderen.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Muntpunt wordt in 2013 helemaal operationeel. Alle voorbereidende maatregelen om te komen tot een
performante en ambitieuze organisatie werden in 2012 genomen en de implementatie ervan volgt in 2013.
Voor de zomervakantie moet het Muntpuntgebouw openen voor het publiek en vanaf september 2013 start
ook een uitgebreid programma aan activiteiten in het nieuwe gebouw.
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In het voorjaar van 2013 wordt het gebouw ingericht, zal het Muntpuntpersoneel er haar intrek nemen en
zal de omvangrijke bibliotheekcollectie worden verhuisd en in gereedheid gebracht. De verhuisoperatie
naar het nieuwe gebouwencomplex en de feestelijke opening worden de komende maanden verder
voorbereid.
De in 2012 gemaakte keuzes in verband met het facilitair beheer en de uitwerking van het veiligheids-,
gezondheids- en milieubeleid (VGM) zullen in 2013 tastbaar worden. Naast het infrastructurele-logistieke
verhaal wordt 2013 vooral het nul-jaar waarin de nieuwe organisatie volop haar ambitieuze werking zal
ontplooien. Via kwaliteit en originaliteit van acties en producten moet Muntpunt het bestaande maar ook
het nieuw aan te spreken publiek trachten te verrassen, te inspireren, te overtuigen en aan Brussel te binden.
Om dit te bereiken zet Muntpunt in op de kwaliteitsverhoging van de productie, een intense samenwerking
met de key stakeholders, de verbreding van het publieksbereik, de versteviging van het marktaandeel en het
maatschappelijk draagvlak en de grotere zichtbaarheid van onze positie in Brussel en Vlaanderen.
Muntpunt kiest er ook voor om via co-funding, crowdfunding en sponsoring projecten te kunnen realiseren.
Er wordt een persbeleid opgezet waarbij Muntpunt instaat voor een ‘community’-journalistiek. Die vorm
van journalistiek (via eigen kanalen, klassieke media en sociale media) zal een alternatieve kijk op
(Nederlandstalig) Brussel geven. Muntpunt zal, vertrekkend vanuit de nieuwswaarde en het principe van
storytelling, keuzes maken om items onder de aandacht te brengen.
Muntpunt als communicatiecentrum voor bewoners én bezoekers
Muntpunt moet ervoor zorgen dat het door de werking met zoveel mogelijk partners en stakeholders een
geïntegreerd informatie-, communicatie- en promotiebeleid kan voeren over het aanbod van Brusselse en
Vlaamse instellingen en organisaties. Ook de diensten en organisaties waarmee de Vlaamse overheid of de
Vlaamse Gemeenschapscommissie een B2B-relatie hebben, die willen aangaan of organiseren, kunnen
door Muntpunt worden gecommuniceerd. Muntpunt zal een eenduidige communicatie over de netwerken
en de realisaties in en buiten Brussel organiseren.
Het belang van community marketing is voor Muntpunt essentieel: op basis van gedeelde waarden zal een
communicatie ontwikkeld worden op twee niveaus:
- Communicatie voor de klant en de gebruiker van Muntpunt: B2C-communicatie over het beschikbare
boeken- en media-aanbod, in relatie tot alle vragen die de klant heeft en de informatie die wordt
aangeboden. De gebruiker is tegelijkertijd klant en een actor in de aanbeveling van media. Klanten met
elkaar in verbinding brengen door leesplatforms en aanbevelingen die anderen ten goede komen via alle
mogelijke sociale media moeten van Muntpunt een referentie maken.
- In functie van communicatie voor en over het zeer uitgebreide netwerk van partners en stakeholders zal
Muntpunt een city marketing en city imaging platform bieden. Muntpunt zal alleen optreden als
ondersteunende en faciliterende Brussel-communicatie: het gaat niet over Muntpunt, het gaat over Brussel
en haar uitermate verscheiden en boeiende partners en producten. Partners zullen een platform krijgen op
basis van audiovisuele middelen. Als uitloper ervan zullen acties worden opgezet om ook de individuele
Brusselaar te betrekken als ambassadeur van zijn/haar stad.
Collectiebeleid in Muntpunt
De integratie van de bibliotheekwerking in Muntpunt vormt een momentum om het collectiebeleid volledig
te herzien. De leenresultaten blijven voor het vierde jaar op rij dalen. De belangrijkste reden is dat een
groot deel van de collecties niet meer in open kast kan aangeboden worden, maar opgesteld staan in een
niet toegankelijk magazijn.
In het najaar van 2013 wordt een nieuw collectieplan ontwikkeld voor de periode 2014–2015. Dat plan
vertrekt vanuit de opdeling van de collecties in vijf thematische clusters, die elk door een eigen themateam
worden aangestuurd en in het toekomstige gebouw van Muntpunt een eigen verdieping kregen toegewezen
(jeugd, fictie, wetenschap, wereld, kunst).
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Muntpunt wil het collectie-aanbod maximaal laten renderen door een prettige omgeving te creëren, ruime
openingstijden te voorzien, een gevarieerd activiteitenprogramma aan te bieden, in te staan voor een
aangename ontvangst, aangepaste uitleenregels uit te werken en de collectie aantrekkelijk te presenteren.
Het collectiebeleid van Muntpunt zal sterker en frequenter op resultaat sturen, wat moet resulteren in een
actuele, gedifferentieerde en betrouwbare collectie die geënt is op het winkelconcept. De bibliotheek van
Muntpunt ontwikkelt zich de komende jaren tot een grootstedelijke bibliotheek van grotere allure, met een
collectie die zich kenmerkt door diversiteit en diepgang en een weldoordachte balans tussen vraag en
aanbod.
Aansluitend bij de strategische doelstelling om van Muntpunt een ontmoetingsplaats te maken voor mensen
en culturen, zal er in het aanbod veel aandacht zijn voor meertaligheid. Er komt niet alleen een ruim aanbod
fictie en non-fictie in een aantal talen die in Brussel sterk vertegenwoordigd zijn, maar anderstaligen zullen
door een verdere uitbouw van de ‘babel-collectie’ kennis kunnen maken met de Nederlandse taal en
literatuur.
Voor het collectiebeleid is het ook belangrijk dat een aantal communicatieve kapstokken gemaakt worden
waarbinnen de collectie wordt gepositioneerd. Enkele voorbeelden:
- In Muntpunt kun je kennismaken met de Nederlandse literatuur van vandaag en dit in het Nederlands,
Frans, Engels, Duits, Spaans,… Muntpunt werkt hiervoor samen met diverse actoren;
- In Brussel zit Nederlands leren in de lift, daarom bouwt Muntpunt aan een breed netwerk van
anderstaligen met interesse in het Nederlands. Het Huis van het Nederlands is partner;
- Kinderen en adolescenten lezen anders dan vroeger: strips, graphic novels, luisterboeken trekken hen over
de streep om meer te lezen.
De actieve betrokkenheid van Muntpunt bij het bibliotheekportaal van het Brussels netwerk voor Openbare
bibliotheken dat eind 2013 opstart, zal eveneens de mogelijkheid bieden om digitale collecties, waaronder
e-books, aan te bieden aan het publiek.
Stakeholderbeleid
Muntpunt wordt opgedragen de samenwerking te realiseren en te organiseren met de verschillende
(Vlaams)-Brusselse stakeholders. Muntpunt moet het hoofdstedelijke platform zijn/worden waar partners
elkaar vinden om de Brussel-communicatie vanuit de partnerwerking te concretiseren. Na een periode van
contacten en bevraging van de verschillende partners, zullen in 2013 de eerste concrete
samenwerkingsacties gerealiseerd worden. Zowel informatieve als communicatieve en wervende acties
zullen in 2013 ontwikkeld worden. Daarnaast zal Muntpunt evolueren naar centraal contactpunt voor
grotere evenementen en hoofdstedelijke partners: Week van de Gezondheid, Brusselse onderwijsacties,
Schakels naar Werk, inburgeringsinformatie, Wonen in Brussel,…
Muntpunt wil “een merk van mensen” zijn, gedragen door gemeenschappelijke waarden en enthousiasme.
Muntpunt treedt dus niet in de plaats van professionele actoren. Het zal wel binnen die samenwerking
gedragen waarden creëren en hiermee aan citymarketing en city imaging doen (vanuit het partnerbeleid).
Ook de ‘community marketing’ die zich tot een groep van mensen richt die dezelfde interesses, ideeën en
gevoelens delen, waardevolle informatie uitwisselen, en relaties met elkaar aangaan, is prioritair in de wijze
waarop Muntpunt zich in het maatschappelijk debat positioneert om een gemeenschappelijk doel te
verwezenlijken. Muntpunt schakelt zich dus mee in het ‘Merkbeleid Vlaanderen 2012-2020’ in.
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Er werd de voorbije jaren een intensieve bevraging gedaan bij de stakeholders naar de verwachtingen in
verband met Muntpunt. De resultaten hiervan krijgen in 2013 concrete vorm en resulteren in acties op twee
niveaus:
1. In Muntpunt en met alle verschillende communicatiemiddelen die beschikbaar zijn:
a. Online, aan info-desk, doorheen het hele gebouw;
b. Samen met Brusselse mediapartners (televisie, radio en print) waarmee overeenkomsten
zullen gemaakt worden hoe en met welke frequentie de partners de externe communicatie
binnen Brussel kunnen organiseren. Er wordt gedacht aan een maandelijkse info-kolom.
2. Buiten Muntpunt en de wijze waarop doelstellingen door het creëren van gedeelde waarden kunnen
geïmplementeerd worden in Brussel:
c. Op event-niveau (Broodje Brussel, ‘Feest in Brussel’ op 11 juli, Brussel studentenstad,
acties in kader van ‘Wonen in Brussel’;
d. Op city imaging- en city marketing-niveau (samen met Brusselse mediapartners);
e. Door volop in te zetten op de verschillende sociale media vanuit en voor partners.
Enkele voorbeelden van acties:
- In 2013 zal onder de noemer ‘Brussel is’ een uniek Youtube-avontuur worden gerealiseerd met de
verschillende partners: een project voor jong en oud, voor alle culturen en dan in het bijzonder voor alle
stakeholders van Muntpunt. Hieruit (en voortbouwend op stakeholder-materiaal) zal particulier
filmmateriaal voortkomen waardoor een echtere en betere perceptie van Brussel kan ontstaan, en die in een
sterker collectief gevoel kan resulteren. Het gaat om een beweging, een interactie, een verhaal over de ziel
van de stad.
- In 2013 zal een continue openingscommunicatie gerealiseerd worden in functie van de opening en verdere
bekendmaking. In ‘100 posters against illiteracy’ zal een integraal (in de betekenis van over het hele
gebouw en in de ganse stad) project gerealiseerd worden over kunst en alfabetisering/ongeletterdheid. Er
wordt gestart in het voorjaar, een eerste samenwerkingsmodel wordt ontwikkeld met stakeholders over de
verschillende beleidsdomeinen en er wordt gestreefd naar een media-uitstraling over heel Vlaanderen en
Brussel.
De ambitie van Muntpunt reikt ver: een baken van informatie, communicatie en promotie zijn van het
Vlaamse netwerk en de Nederlandstalige producten vanuit het samenwerkingsverband met die partners.

OD 8.3 - Een efficiënte cultuurcommunicatie bewerkstelligen voor het Brusselse culturele
aanbod
In 2012 heeft de projectgroep grote vooruitgang geboekt op het vlak van de plannen, het lastenboek en de
afspraken voor de ontwikkeling van een databank van het Brusselse cultuur- en vrije tijdsaanbod, zodat
deze informatie op vraag kan gecodeerd worden door elk medium. Alle grote culturele partners in Brussel
gaven aan dat het uitgetekende model, dat inhaakt op de bestaande Vlaamse Cultuurdatabank, gedragen
werd. Op initiatief van het BKO (Brussels Kunstenoverleg) en RAB, (Réseau des Arts de Bruxelles) zijn
Visit Brussels (via www.agenda.be/Stichting voor de Kunsten), BDW/Agenda (print) en Muntpunt hierin
prominente actoren. Cultuurnet Vlaanderen is de centrale partner voor de verdere ontwikkeling. De
partners in dit project hebben hierover reeds overleg gepleegd met mezelf, met mijn Vlaamse collega
bevoegd voor Cultuur en met de Franse Gemeenschap.
Ik ben bereid in de ontwikkeling van deze databank te investeren, op voorwaarde dat dit gebeurt i.h.k.v. een
gezamenlijke en billijk verdeelde investering van alle belanghebbende overheden (Brussels Gewest,
Vlaamse en Franse Gemeenschap, VGC, Cocof). Daarnaast lijkt het mij eveneens essentieel dat aan deze
investering in een databank (back office) meteen ook verdere engagementen van de betrokken sectoriële en
overheidspartners gekoppeld worden om deze samenwerking door te trekken naar een gezamenlijke
cultuurcommunicatiestrategie in Brussel, een overkoepelend cultuuragenda-label voor Brussel en onderling
afgestemde cultuurcommunicatieproducten (front office).
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OD 8.4. Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams
Brusselbeleid
Zoals hoger vermeld, wens ik tijdens deze legislatuur geen imagocampagnes te voeren rond de
beeldvorming van Brussel in Vlaanderen en omgekeerd. Ik wens mijn campagnebudget volledig in te
zetten om te communiceren rond concrete uitdagingen, realisaties en producten, die op langere termijn een
meerwaarde bieden voor Brussel en Vlaanderen.
Realisaties 2012
Een aantal initiatieven en projecten werden op een structurele en recurrente wijze gecommuniceerd. Zoals
vorig jaar in de Beleidsbrief aangekondigd, wordt het project ‘Zorgzoeker’ op dit ogenblik niet meer via
campagnes bekendgemaakt, maar via het eigen netwerk van het Huis voor Gezondheid. Eigen instrumenten
zoals de subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’ en de Brusselbrochure worden permanent onder de aandacht
gebracht via de driemaandelijkse Brusselbrief, die 1600 abonnees heeft. De wervingscampagne ‘Brussel &
ik - Alles voor stadstudenten’ van Br(ik wordt niet door de Vlaamse overheid zelf opgezet, maar via de ter
beschikking gesteld subsidiemiddelen aan de vzw. De in de vorige beleidsbrief aangekondigde campagne
om het beroep van leerkracht in Brussel te promoten werd door de VGC gevoerd.
In 2012 werd vooral actief gecommuniceerd rond het project Muntpunt. Op 9 maart 2012 werd het
symbolische startschot van Muntpunt gegeven voor de voornaamste stakeholders en de pers. Het project
werd toegelicht, de campagnebeelden werden gepresenteerd, het gebouw werd voorgesteld en er werd een
symbolische eerste boekenkast onthuld. Ter gelegenheid van die opening werd er een informatieve
Muntpuntkrant gepubliceerd (oplage: 10.000 exemplaren), die bij de bibliotheekleden en bij alle
geïnteresseerden werd verspreid. Tijdens de Open Wervendag van 13 mei 2012 kreeg het brede publiek de
kans om het toekomstige gebouw te ontdekken. In het voorjaar werd het Muntpuntgebouw gesierd met
reusachtige spandoeken. Onder de headline ‘Klaar voor Muntpunt’ worden Brusselaars in beeld gebracht
die helemaal klaar zijn voor Muntpunt. De foto’s zijn het resultaat van een driedaagse door Brussel, waarbij
een grote plastic bal als reusachtig ‘Muntpunt’ naar voorbijgangers werd gegooid.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
In 2013 vindt de feestelijke opening van Muntpunt plaats. Vanaf het voorjaar 2013 zal voluit naar het brede
publiek – ook in Vlaanderen - rond Muntpunt worden gecommuniceerd. Er wordt geopteerd voor een zo
interactief mogelijke communicatie (met de doelgroepen) gebaseerd op een te realiseren identiteit waarbij
loutere imagocommunicatie wordt vermeden.
De in de Beleidsnota aangekondigde promotiecampagne rond het Steunpunt Taalwetwijzer zal in 2013
worden gevoerd. Die campagne zal ook het Vlaams Meldpunt Taalklachten in de Brusselse ziekenhuizen
onder de aandacht brengen (zie ook OD 5.4).
In de Beleidsnota Brussel 2009-2014 stelde ik ook televisiefeuilletons te willen inzetten ter ondersteuning
van mijn beleidsdoelstellingen inzake de relatie tussen Vlaanderen en Brussel. De vroeger aangekondigde
filmdocumentaire van de talentrijke journaliste Maria Tarantino zal pas in 2013 verschijnen (zie toelichting
in de Beleidsbrief 2011). Het financiële plaatje is rond en de opnames van de film zijn van start gegaan. De
oorspronkelijke titel ‘Au Boulot!’ werd intussen omgedoopt in ‘Our City’. Daarnaast verleen ik een
subsidie aan het jonge productiehuis Caviar Films voor de romantische relatiekomedie ‘Plan Bart’, in een
regie van Roel Mondelaers, die in het voorjaar 2013 in Brussel wordt gedraaid. Het wordt een sterke en
luchthartige relatiekomedie, die alle troeven heeft om de taalgrenzen te overschrijden en het imago van
Brussel ten goede te komen.
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SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor
Nederlandskundige voorzieningen
OD 9.1 – Zorg voor kinderen en jongeren verder uitbouwen
Realisaties 2012
Op 28 maart 2012 gaf het Vlaamse Parlement haar goedkeuring aan het decreet houdende de organisatie
van Kinderopvang voor Baby’s en Peuters. Met dit decreet kinderopvang worden in Brussel een aantal
criteria ingevoerd die er voor moeten zorgen dat kinderopvang erkend door Kind en Gezin ook effectief
Nederlandstalige kinderopvang is. Dit moet leiden tot een zorgzaam en door beide gemeenschappen
gezamenlijk onderschreven transitieplan voor de kinderopvang in Brussel (zie ook hoofdstuk 3.6 in de
beleidsbrief Welzijn 2012-2013).
Het decreet voorziet ook in voorrangsgroepen voor de intake in de Nederlandstalige gesubsidieerde
kinderopvang. Hiertegen werd door de Franse Gemeenschap klacht neergelegd bij het Grondwettelijk Hof.
Over deze klacht werd nog geen uitspraak gedaan. Bij een eerdere gelijkaardige klacht tegen de
voorrangsregels in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel werd de Franse Gemeenschap in het ongelijk
gesteld. Wij blijven dus ijveren voor zowel een uitbreiding van het aanbod aan Nederlandstalige
kinderopvang als voor een prioriteitenregeling voor zowel gezinnen in sociaal precaire situaties als voor
Nederlandstalige gezinnen.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Ook in de komende jaren zullen er vanuit de Welzijnsbegroting uitbreidingen voor kinderopvang in Brussel
worden voorzien. Het Vlaamse actieplan waarmee de Vlaamse minister voor Welzijn de zelfstandigen in de
kinderopvang wil ondersteunen is ook van toepassing in Brussel, en er zijn aanvullende initiatieven vanuit
de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

OD 9.2 – Meer aandacht hebben voor personen met een handicap
Realisaties 2012
In mijn beleidsbrief 2012 kondigde ik aan dat er inspanningen zouden worden gedaan om i.s.m. de vzw
Intro een aantal Brusselse gesubsidieerde evenementen en festivals toegankelijker te maken voor personen
met een handicap. Het recht op toegankelijke evenementen is een thema dat niet alleen aan maatschappelijk
belang wint maar ook een officieel karakter heeft. In het (door België geratificeerde) verdrag van de
Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap zijn toegankelijkheid (artikel 9) en de
deelname aan het culture leven, recreatie, vrijetijdsbesteding en sport (artikel 30) belangrijke items.
Bovendien zegt de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 dat het ontbreken van redelijke aanpassingen voor
personen met een handicap onrechtvaardig is. Intro maakt festivals, voorstellingen in cultuurcentra, indoor
events, sportmanifestaties en andere evenementen zoals beurzen, opleidingen, conferenties enzovoort
toegankelijk voor mensen met een visuele, auditieve, fysieke of verstandelijke beperking en voor personen
met autisme. Daarnaast ontwikkelt Intro inclusieve projecten om de toegankelijkheid van de evenementenen vrijetijdssector te bevorderen voor personen met een handicap. Inspelend op mijn beleidsintentie
subsidieer ik een project van Intro (‘Brusselse evenementen voor iedereen’) met als doel de Brusselse
evenementen die in het kader van het Vlaamse beleid voor Brussel worden ondersteund, toegankelijker te
maken. Alles samen worden een twintigtal sterk publieksgerichte Brusselse indoor en outdoor evenementen
en festivals die via de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ worden gesubsidieerd, bij het project betrokken.
Het project van Intro is niet alleen gericht op de organisatoren van Brusselse evenementen en festivals maar
heeft ook een meerwaarde voor de subsidieverlener zelf. Aangezien gesubsidieerde evenementen een
voorbeeldfunctie hebben, moet bij de toekenning van een projectsubsidie effectief rekening kunnen worden
gehouden met de toegankelijkheid van het project (naar schatting 10 tot 11 % van de bevolking heeft een
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functiebeperking). Daarom voorziet de subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’ al de mogelijkheid om een
project te laten begeleiden om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop evenementen toegankelijk
zijn voor iedereen. Uiteindelijk moet de samenwerking met Intro resulteren in een structureel en
toekomstgericht beleidsinstrumentarium waarmee ‘toegankelijkheid’ met kennis van zaken en doelgericht
kan worden gehanteerd als een beoordelingscriterium binnen de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De eerste projectperiode van het gesubsidieerde project ‘Brusselse evenementen voor iedereen’ loopt door
tot medio 2013 en omvat hoofdzakelijk een nulmeting (inclusief toegankelijkheidsinitiatie) van de
geselecteerde projecten. Vervolgens – na evaluatie van de voorbije projectperiode en goedkeuring van het
nieuwe aanvraagdossier – wordt gestart met de specifieke toegankelijkheidsadviezen en dienstverlening
t.b.v. de betrokken organisatoren.

OD 9.3 – Zorg voor senioren blijven vernieuwen
De bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele doelstelling is het Kenniscentrum
Woonzorg Brussel.
Realisaties 2012
Voor deze operationele doelstelling werd de focus in 2012 gelegd op de voorbereiding van de StatenGeneraal Woonzorg Brussel die op 13/12/2012 plaatsvindt, in samenwerking met de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel staat in voor de
inhoudelijke voorbereiding en de logistieke organisatie van deze dag, evenals voor de verslaggeving ervan.
Ter voorbereiding van de Staten-Generaal ondervroeg het Kenniscentrum Woonzorg Brussel meer dan 40
focusgroepen. Daarnaast vonden er nog verschillende interviews en foto-elicitaties plaats met ouderen die
in alternatieve woonvormmodellen wonen. De bevraging zoomde in op de woonsituatie, de zorgregie en de
organisatie van de zorg-en dienstverlening, knelpunten en opportuniteiten. Al die data werden geanalyseerd
i.s.m. met de afdeling sociale agogiek van de VUB. Ze vormen de wetenschappelijke onderbouw voor de
uitwerking van de Staten-Generaal. Er werd samen met de studenten van de HUB een website opgestart
waarin de voorbereiding van de Staten-Generaal kan worden gevolgd: statengeneraalwoonzorgbrussel.be.
Parallel werd door het Kenniscentrum samen met de VUB voor het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
gewerkt aan een studie voor het uitschrijven van een globale programmatie voor het thuishouden en
huisvesten van ouderen. De studie werd in het najaar 2012 opgeleverd.
Vanuit de resultaten van de focusgroepen, de interviews en de foto-elicitaties aangaande alternatieve
woonvormen werd een brochure samengesteld over alternatieve woonvormen. Het is de bedoeling mensen
wegwijs te maken in wat er bestaat en wat de verschillen zijn tussen de diverse woonvormen. Hiervoor
werkte het Huis voor Gezondheid samen met de Dienst senioren van de Stad Brussel en met een BURO II
& Archi+I voor het architecturale aspect. Er zal eveneens een studienamiddag plaatsvinden over het thema
‘alternatieve woonvormen’.
Ook werd tijdens het voorbije werkjaar, op 1 maart 2012, het Steunpunt woonaanpassing Brussel
gelanceerd. Mensen die hun woning wensen aan te passen kunnen er terecht voor gepast advies en nodige
ondersteuning om hen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen. Er werd ook een
sensibiliseringsboekje gepubliceerd en een website ontwikkeld met o.a. een test aangaande
woningaanpassing (zie www.woningaanpassing.be). Het is het begin van een sensibiliseringscampagne die
doorloopt in 2013.
Nieuwe woonzorgprojecten werden verder opgevolgd en begeleid. Er werd ondersteuning geboden bij het
uitwerken van VIPA-dossiers en erkenningsdossiers. In Anderlecht werd een nieuw lokaal dienstencentrum
opgestart, LDC VIVES. Er werd gezocht naar alternatieve locaties voor de woonzorgprojecten waarvan de
bouw dit jaar start.
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Binnen het Vlaams Brusselfonds werden ook enkele lopende projecten verder uitgevoerd. De vzw EVA
kreeg een eerste schijf uitbetaald voor de uitbouw van de gemeenschappelijke ruimten in het
woonzorgcomplex Maison Biloba Huis in Schaarbeek. Aan Aksent vzw werd de eerste schijf uitbetaald als
bijdrage van de Vlaamse overheid voor de financiering van het LDC Sint-Jozef in Evere. Ook de vzw
Zonnelied ontving, na het verlijden van de verkoopakte, de subsidie van 1 miljoen euro voor de aankoop
van een gebouw voor de bouw van een nursingvoorziening en een dagcentrum in Sint-Jans-Molenbeek.
In 2012 werd 126.000 euro vastgelegd voor Het Anker vzw voor de verbouwing van de bovenste
verdieping van het lokaal dienstencentrum gevestigd in Brussel.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
In 2011 reeds was voorzien dat de werking van het Kenniscentrum Woonzorg geconsolideerd zou worden
in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en
het kenniscentrum Woonzorg. Het facultatieve karakter van de financiering van het kenniscentrum liet dit
evenwel niet toe. Daarom heb ik besloten om de werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel vanaf
2013 structureel te verankeren door de organisatie ad nominatim in te schrijven in de begroting van de
Vlaamse Gemeenschap. Zo kan een beheersovereenkomst afgesloten worden en is de continuïteit van de
werking beter gegarandeerd (zie ook OD 1.2).
De werking 2013 van het Kenniscentrum Woonzorg zal vooral draaien rond de uitwerking van de StatenGeneraal Woonzorg Brussel die plaatsvindt op 13/12/2012. De bedoeling van de Staten-Generaal is om de
vragen en noden van Brusselse woonzorggebruiker in kaart te brengen en een antwoord te formuleren op de
vraag hoe de actoren in woonzorg hier tegen 2020 een antwoord kunnen op bieden. De conclusies van deze
onderzoeken en bevraging zullen op de Staten-Generaal worden besproken en verfijnd om te komen tot
concrete beleidsaanbevelingen.
Daarnaast worden de sensibiliseringsacties aangaande woningaanpassing verder uitgewerkt. In het najaar
2012 en voorjaar 2013 worden in de meeste lokale dienstencentra sensibiliseringsweken gehouden. Per
dienstencentrum krijgt het thema woningaanpassing via allerhande activiteiten een week lang alle aandacht.
Een tentoonstelling zal het thema woningaanpassing kenbaar maken bij het brede publiek en begin 2013 is
er een campagne op TV Brussel gepland om mensen er zich van bewust te laten worden dat ze hun woning
tijdig moeten aanpassen, zodat ze ook kunnen blijven wonen als ze zorgbehoevend worden.
In 2013 start de bouw van enkele woonzorgprojecten. Het Kenniscentrum blijft de geprogrammeerde
infrastructuurprojecten opvolgen. Daarbij verschuift het accent naar het vinden van initiatiefnemers voor
aanleunwoningen en vernieuwende woonvormen.
De uitbouw van de Vlaams erkende thuiszorg blijft het zwakke broertje in het woonzorgverhaal. Samen
met andere partners (BOT, BWR, Huis voor Gezondheid) zal in 2012-2013 gewerkt worden rond volgende
thema’s:
- een raamakkoord met UZ-Brussel en de Europa-ziekenhuizen aangaande het ontslagbeleid van hun
patiënten;
- de ontsluiting van diensten aan gebruikers via een hernieuwde sociale kaart en via een concreet
experiment in twee woonzorgzones;
- de uittekening van een wijkgerichte aanpak van de thuiszorgverlening;
- het uittekenen van een strategie rond cultuursensitieve zorg, mede geïnspireerd op ervaringen, modellen
en concepten verkregen via internationale uitwisseling.
In opvolging van de resultaten van de Staten-Generaal wordt een geactualiseerd Masterplan woonzorg
Brussel uitgetekend. Dit krijgt vorm in samenspraak met de stuurgroep woonzorg.
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OD 9.4 – Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken
De bevoorrechte partner voor het verwezenlijken van deze operationele doelstelling is het Huis voor
Gezondheid.
Realisaties 2012
In 2012 is het Huis voor Gezondheid uitgegroeid tot een vaste waarde in en voor de Brusselse
Nederlandskundige zorg. Op drie jaar tijd vermenigvuldigden de activiteiten en verdubbelde het
personeelsbestand. Het Huis voor Gezondheid zetelt ondertussen niet alleen in Brusselse maar ook in
Vlaamse en federale overlegorganen en werkgroepen om de Brusselse Nederlandskundige zorg de stem te
geven die ze verdient.
In 2012 werden alle voorbereidingen getroffen om een nieuwe Zorgzoeker te ontwikkelen. De website
Zorgzoeker werd in 2008 gelanceerd als antwoord op een typisch Brusselse problematiek: de relatieve
onzichtbaarheid van Nederlandskundige zorgverleners. Naast het ontsluiten van gezondheids- en
welzijnsorganisaties bevat Zorgzoeker ook informatie, nieuws, activiteiten en jobs in en uit de zorgsector.
Sinds zijn ontstaan werd Zorgzoeker continu verder ontwikkeld en aangepast aan de noden van zowel
zorgvragers als zorgverleners. Dat Zorgzoeker een nuttig en bruikbaar instrument is bewijzen de stijgende
bezoekersaantallen: van 50.000 in 2008 naar meer dan 100.000 in 2012. Door aanpassingen en uitbreiding
van zowel regio, datamodel en functionaliteiten enerzijds en evoluerende behoeften van zorgvragers en
zorgverleners anderzijds, werd een nieuwe versie van Zorgzoeker noodzakelijk. Nieuwe informaticaontwikkelingen en -mogelijkheden openen bovendien perspectieven naar een nieuw performant data- en
communicatiemodel dat aan de veranderende noden kan tegemoetkomen. Ik maakte hiervoor 94.000 euro
extra middelen vrij. Zorgzoeker wordt één geïntegreerd platform voor de welzijns- en gezondheidssector
van de Vlaamse Gemeenschap. In 2012 werden hiervoor samenwerkingsafspraken gemaakt met de vijf
Vlaamse provincies en de VGC (zie ook SD 2).
Ook de website van het Huis voor Gezondheid werd verder uitgebreid en er werd een nieuwe website
gelanceerd, zorgtrajectbrussel.be, die zich richt tot zorgverleners.
In maart 2012 vond de traditionele gezondheidsmeeting plaats met als thema ‘efficiënte communicatie in
de zorg’. De 110 aanwezigen konden kiezen uit 3 verschillende workshops: IT communicatie in de zorg,
conflicthantering en taal in de zorgverlening.
Het Huis voor Gezondheid voerde en begeleidde in 2012 wetenschappelijk onderzoek over de Brusselse
zorgsector. Studenten die opgeleid worden in de Brusselse Gezondheidszorg en hun stagemeesters werken
eraan mee. De resultaten leiden tot relevante kennis en expertise die meteen inzetbaar moet zijn in de
werking van het Huis voor Gezondheid.
Een van de vaststellingen is dat diabetes type 2 is wereldwijd aan een opmars bezig is. Daarom werden
door de Vlaamse Diabetes Vereniging, het Brussels Overleg Dienstencentra en het Huis voor Gezondheid
de Diabetes i-Punten op poten gezet. De patiënt vindt er algemene informatiefolders terug over diabetes en
in elk van de deelnemende lokale dienstencentra kan de diabetespatiënt met vragen terecht bij een
referentiepersoon. De bedoeling is dat deze persoon gericht doorverwijst naar de juiste instanties of
zorgverleners. Daarnaast richtte het Huis voor Gezondheid in 2012 het eerste diabetes-regiohuis op in de
regio Anderlecht. Alle burgers van Anderlecht krijgen op laagdrempelige wijze gratis informatie over
diabetes via folders en algemene infosessies; diabetespatiënten kunnen er groepssessies volgen gegeven
door een professional. Huisartsen kunnen ook hun diabetespatiënten verwijzen naar dit regiohuis om hun
individuele problemen rond diabetes met een professional te bespreken.
Alle Nederlandskundige huisartsen werden persoonlijk bezocht door een medewerker van het Huis voor
Gezondheid en bevraagd over hun samenwerking met de ziekenhuizen. De resultaten van deze bevraging
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werden samengebracht met de wetenschappelijke literatuur over chronische aandoeningen. Op basis
hiervan konden prioriteiten bepaald worden waarop het Huis voor Gezondheid instrumenten kan
ontwikkelen om zorgverleners samen en beter te laten werken. De meeste knelpunten in samenwerking
ondervonden de huisartsen op gebied van bereikbaarheid en communicatie: geen persoonlijk contact met de
specialist, het verslag dat niet of te laat wordt verstuurd, moeilijke bereikbaarheid van de specialist,
onderlinge doorverwijzing,… De huisartsen wensen overleg- en netwerkmomenten te organiseren en
rechtstreekse contactgegevens van de specialisten te ontvangen. Daarom organiseerde het Huis voor
Gezondheid in 2012 zes overlegavonden voor huisartsen en specialisten uit de Brusselse ziekenhuizen
(nier, hart, long, metabole ziekten, orthopedie, maag-darm).
Midden 2012 studeerde een tweede lichting huisartspraktijkassistenten af. Deze unieke opleiding werd
gecoördineerd door het Huis voor Gezondheid en georganiseerd met de inzet van lectoren van VDAB,
VUB en Erasmus Hogeschool. Deze meertalige praktijkassistenten werden opgeleid om de huisartsen te
ondersteunen in hun administratieve taken.
Het Huis voor Gezondheid hielp mee aan de update van het taalboekje ‘Opération NL-Operatie FR’ i.s.m.
het Huis van het Nederlands en zorgt mee voor de bekendmaking en verspreiding van dit nuttig instrument
voor zorgverleners die met een anderstalige (NL-FR) patiënt geconfronteerd worden.
Het Huis voor Gezondheid trekt sinds 2011 het Brussels Overlegplatform Zorgberoepen. Deze werkgroep
waar alle Brusselse zorgopleidingsinstellingen, heel wat Brusselse ziekenhuizen, diensten gezinszorg,
VDAB, etc in vertegenwoordigd zijn, coördineert en initieert acties rond instroom in het Brussels onderwijs
en uitstroom in de Brusselse zorg. Dit platform werkt in nauw overleg met het Vlaams Overlegplatform
Zorgberoepen onder de vleugels van de Vlaamse zorgambassadeur. Het promotiemateriaal uit de Vlaamse
‘ik ga ervoor’ campagne om meer mensen aan te trekken tot zorgberoepen, werd in 2012 door het Huis
voor Gezondheid in Brussel verspreid in alle secundaire scholen en zorgorganisaties en zorginstellingen uit
Brussel.
In 2012 organiseerde Huis voor Gezondheid in samenwerking met Muntpunt de eerste Jobhoppendag. Om
het imago van Brussel bij de studenten verpleegkunde te verruimen werden alle 150 tweedejaarsstudenten
verpleegkunde uit de vier Brusselse Nederlandstalige scholen een hele dag mee op ronde genomen door de
hoofdstad: ze ontdekten die dag de voordelen van werken én leven in Brussel. Op één dag doorliepen ze
een volledige carrière in de Brusselse zorgsector, beginnend met een diploma-uitreiking en eindigend met
een pensioenfeest in de Beursschouwburg. Het event bleek nodig maar ook nuttig: uit de evaluaties bleek
dat 60% van de studenten hun beeld over Brussel en Brussel als mogelijke werkplek in positieve zin
bijgesteld hebben na deze dag.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De nieuwe Zorgzoeker zal voor de zomer van 2013 online gaan als een centraal platform dat informatie
voor en over de welzijns- en gezondheidssector uit heel Vlaanderen en Brussel integreert. Burgers en
professionals uit de welzijns- en gezondheidssector zullen dankzij vernieuwde technologie eenvoudig,
intuïtief en gericht kunnen zoeken naar het welzijns– en zorgaanbod uit Vlaanderen en Brussel. De
resultaten verschijnen op maat van de doelgroep en zullen aangepast zijn aan het medium waarmee gezocht
wordt en de omgeving waarin de gebruiker zich bevindt. De databank bevat contactgegevens,
werkingsgegevens en zorgactiviteiten van professionals en organisaties uit de domeinen zorg en welzijn,
die aangevuld zullen worden met achtergrondinformatie dankzij een uitgebreide informatiedatabank. Het
Platform zal bovendien de mogelijkheid voorzien om te communiceren met (groepen van) professionals en
organisaties. Het Platform zal zich inpassen in de initiatieven die genomen worden door overheden die haar
werkingsgebied overstijgen (Vitalink, kadaster en e-Zorgplan van de Vlaamse minister bevoegd voor
Gezondheid, e-Health van de federale overheid).
Na het succes van de eerste Jobhoppeneditie in 2012 voor alle Brusselse tweedejaars verpleegkunde
studenten, zal in 2013 samen met Muntpunt een nieuwe Jobhoppendag georganiseerd worden. De
opleidingsinstellingen en de bezochte zorginstellingen zijn alvast vragende partij voor een tweede editie.
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In 2013 zullen de Diabetes i-Punten en het diabetes-regiohuis - beide vernieuwende zorgconcepten grondig geëvalueerd worden. Indien succesvol zullen ze in 2013 verder worden gezet met eventuele
bijsturingen. Het regiohuis in Anderlecht zal - indien het zijn doelstellingen bereikt - ook opengesteld
worden voor meerdere huisartsen en hun patiënten uit de regio.
Brussel heeft specifieke bevolkingskenmerken die zich weerspiegelen in het gebruik van het
gezondheidszorgsysteem: de huisarts en andere eerstelijnszorgverleners worden vaak overgeslagen ten
voordelen van de ziekenhuizen, een kwart van de bevolking stelt zorg uit om financiële redenen, bepaalde
gezondheidsaandoeningen komen veel meer voor in onze hoofdstad door een diverse
bevolkingssamenstelling… Daarom zal het Huis voor Gezondheid in 2013 specifiek inzetten op het beter
informeren van bepaalde bevolkingsgroepen over de werking en de mogelijkheden van onze
gezondheidszorg. De in 2012 voor deze doelgroepen op maat ontwikkelde folders en brochures zullen
samen met vormingspakketen aangeboden worden aan organisaties zoals Brussel Onthaal Nieuwkomers,
zelforganisaties,…
Indien uit de evaluaties blijkt dat huisartsen en specialisten ook in 2013 aan overlegmomenten wensen deel
te nemen, zal het Huis voor Gezondheid de initiatieven verder uitbreiden voor andere specialismen.
Huisartsen moeten worden ondersteund in het gebruik van ICT in de dagelijkse praktijk. Het Huis voor
Gezondheid zal in 2013 multidisciplinaire samenwerking ondersteunen. Voorbeelden zijn: verwijs- en
antwoordbrief, elektronisch medisch dossier, e-Health, Zorgzoeker en andere communicatiemiddelen naar
doelgroepen, overheden en verzekeringsinstellingen. Het Huis voor Gezondheid zal ondersteuning bieden
bij het gebruik van deze nieuwe toepassinen aan de hand van bijscholingen, stappenplannen en ander
instructiemateriaal.
Het Huis voor Gezondheid neemt de coördinatie van het project eerstelijnspsycholoog Brussel voor zijn
rekening. Het project is één van de zes Vlaamse pilootprojecten eerstelijnspsycholoog die in 2012 van start
gingen voor een periode van drie jaar. In het Brussels project worden negen psychologen door het Centrum
Geestelijke Gezondheid Brussel deeltijds ter beschikking gesteld van evenveel huisartsenpraktijken.
Psychologen uit het Centrum worden naar de huisartsenpraktijk gedetacheerd om er ter plaatse
laagdrempelige psychologische hulp te bieden aan door de huisarts verwezen patiënten. Dit alles gebeurt in
goede verstandhouding met de Brusselse Huisartsenkring. De eerste bevindingen uit het project zijn erg
lovend: zowel de psychologen, de huisartsen als de patiënten zijn erg tevreden met deze zorgvorm.

SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het onderwijs
verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale ontplooiingskansen te
geven
Aangezien ik mijn functie als Vlaams minister voor Brussel combineer met mijn opdracht als Vlaams
minister van onderwijs overloop ik in deze inleiding kort enkele initiatieven uit mijn onderwijsbeleid die
een specifieke of belangrijke impact zullen hebben in Brussel.
De acties uit mijn conceptnota ‘Samen taalgrenzen verleggen’ worden in het najaar 2012 volledig
uitgewerkt en geconcretiseerd, en hebben ook hun belang in de Brusselse context.
Om de uitwisseling van ‘native speakers’ te faciliteren maakte ik een verlof voor opdracht in een andere
Gemeenschap in België mogelijk i.h.k.v. uitwisseling om taalles Nederlands te geven. Om de uitwisseling
van ‘native speakers’ tussen de verschillende Gemeenschappen in België ook in de praktijk mogelijk te
maken, plan ik een overleg met de collega’s uit de andere Gemeenschappen om hierover afspraken te
maken en eventuele problemen qua regelgeving uit de weg te ruimen
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De Brusselse leerplichtigen werden als bijzondere doelgroep opgenomen in het actieplan ‘spijbelen en
andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’. Naast alle acties die gericht zijn naar alle
schoolgaande jongeren, richt het plan zich immers ook specifiek op enkele bijzondere doelgroepen die een
verhoogd risico hebben om problematisch afwezig te zijn en/of ongekwalificeerd uit te stromen. Zij vragen
daarom ook om een bijzondere aanpak. Het voorbije jaar bood ik binnen dit kader - in overleg met de
lokale partners (scholen, CLB, parketcriminologen, politie, CBJ) - ondersteuning bij de uitbouw van een
lokaal spijbelplan voor Nederlandstalige scholen in Brussel. Een werkgroep werd hiervoor opgestart die
een projectvoorstel uitwerkte en indiende. In overleg met Minister-President Charles Picqué werd een deel
van het projectvoorstel goedgekeurd en als pilootproject opgestart voor het schooljaar 2011-2012. Voor de
meeste scholen werd dit na een positieve evaluatie verlengd voor het schooljaar 2012-2013. In overleg met
de gemeenschappelijke cel leerplichtcontrole Brussel zal er in 2012-2013 gezorgd worden voor een
vernieuwd en geografisch meer uitgebreid samenwerkingsprotocol met de medische sector. Franstalige
artsen worden immers in het huidige samenwerkingsprotocol niet gevat.
Ook ouderbetrokkenheid is een aandachtspunt in mijn onderwijsbeleid. Specifiek voor Brussel vermeld ik
hierbij het via de Subsidiegids Brussel ondersteunde project ‘It takes a village to raise a child’ van
Citizenne, het Brusselse Vomingplus-centrum, dat ouders ertoe wil aanzetten meer aan het schoolleven te
participeren. Dit project wordt in deze beleidsbrief uitgebreider toegelicht in SD 2 ‘Brussel voor
Vlaanderen’.
De geplande hervormingen van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) (ingang september 2014) dichten een
belangrijke functie toe aan het model Kunstacademie, met name academies die op termijn alle kunstvormen
aanbieden én een domeinoverschrijdende aanpak bevorderen. Gezien de specifieke en complexe situatie
van het DKO in Brussel wil ik het Samenwerkingsforum DKO Brussel de kans bieden zich maximaal
voor te bereiden op de geplande hervorming. Ik stel een stimuleringsubsidie in het vooruitzicht met de
bedoeling enerzijds een masterplan uit te werken rond kunstacademies en anderzijds een concreet
pilootproject uit te voeren rond de domeinoverschrijdende aanpak.

OD 10.1 - Het Brusselse luik van het GOK-decreet
Realisaties 2012
Op 1 september 2012 traden de nieuwe inschrijvingsregels in werking (zie Beleidsbrief Onderwijs, OD
7.5.). Daarmee wil ik ook in de Brusselse Nederlandstalige scholen streven naar een sociale mix, en tegelijk
een kritische massa aan Nederlandstalige leerlingen bereiken.
Naar het voorbeeld van ‘School in Zicht Antwerpen’ werd twee schooljaren geleden in Sint-JansMolenbeek het project ‘Samen naar School in de buurt’ opgestart. Dit initiatief werd vorig jaar al
uitgebreid naar Anderlecht en Koekelberg, en ook basisscholen uit Sint-Gillis, Vorst , Brussel (Brussel
Stad, Haren, Laken, Neder-over-Heembeek), Ganshoren, Jette en Schaarbeek stappen in in het project. Het
initiatief heeft tot doel om van concentratiescholen op termijn opnieuw gemengde scholen te maken.
‘Samen naar School in de Buurt’ brengt jonge, kansrijke ouders bij elkaar, informeert hen samen over het
project, laat hen samen de buurtscholen bezoeken en zorgt ervoor dat ze uiteindelijk ook samen voor een
buurtschool kiezen.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Op 1 januari 2013 zal een gestroomlijnde ondersteuningsstructuur voor Brussel in werking treden. Deze
nieuwe vzw, waarin de werking van Voorrangsbeleid Brussel (VBB) en BROSO zal geïntegreerd worden,
krijgt de opdracht expertise te ontwikkelen en vorming te geven aan basis- en secundaire scholen op het
vlak van onderwijs in een meertalige context.
Vanaf het schooljaar 2012-2013 stappen drie scholen in Brussel met een hoog percentage GOK-leerlingen
in het project ‘Innoveren en Excelleren in Onderwijs’ (pIE.O) (samen met drie scholen in Antwerpen, drie
in Gent en vier uit de Limburgse mijnstreek). Doel van dit project is om te zoeken naar een andere
pedagogische benadering om de kwaliteit in concentratiescholen te waarborgen en zo te komen tot
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maximale leerwinst, leerprestaties en welbevinden. Deze scholen krijgen intensieve coaching om een
innovatietraject afgestemd op de eigen situatie uit te tekenen. We volgen de vorderingen wetenschappelijk
op a.d.h.v. een innovatie- en excellentiemonitor. Essentieel is de transfer van de kennis en het inzicht uit dit
project naar andere scholen in Vlaanderen en Brussel en naar de reguliere pedagogische begeleiding.

OD 10.2 – Gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vangt een deel van de vergroening van Brussel op door een
gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod. Ik werkte hiervoor een aantal wettelijke drempels weg, en
reserveerde de voorbije jaren een belangrijk deel van de extra onderwijsmiddelen die de Vlaamse Regering
vrijmaakte voor de capaciteitsproblematiek in een aantal steden. De VGC verzamelde de vragen van de
Brusselaars en de mogelijkheden van de onderwijsverstrekkers, en tekende een haalbaar plan uit voor meer
klassen en meer scholen.
In overleg met de VGC worden de inspanningen en engagementen van de onderwijsverstrekkers verder
gescreend op haalbaarheid en betaalbaarheid, en op de mogelijkheid om de uitbreiding te koppelen aan
perspectieven op het vlak van Nederlandstalige instroom en parascolair aanbod.
Om het toekomstige capaciteitsprobleem in Brussel op te lossen blijf ik een intensief overleg tussen de
ministers van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap en de MinisterPresident van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepleiten.

OD 10.3 – Initiatieven brede school ondersteunen
Realisaties 2012
Voor 2012 werd in de begroting van de Vlaamse Gemeenschap 750.000 euro vrijgemaakt voor Brede
School in Brussel. De bedoeling is om alle kinderen en jongeren uit het Brusselse Nederlandstalige
onderwijs gelijke en maximale ontwikkelingskansen te bieden door het ontplooien van concrete Brede
School projecten.
De subsidiëring van de concrete Brede School projecten verliep in samenspraak met de VGC die dezelfde
visie op Brede School onderschrijft en dezelfde kwalitatieve doelstellingen nastreeft voor de leerlingen van
de Brusselse Nederlandstalige scholen. De VGC draagt eveneens 250.000 euro bij. De VGC neemt de
regierol op zich. Er werd een kader uitgewerkt met duidelijke inhoudelijke en kwalitatieve criteria voor de
projecten en welke de beoogde doelstellingen zijn. Daarbij werd uiteraard rekening gehouden met de
specifieke Brusselse context, zoals bijvoorbeeld het hoge aantal anderstalige leerlingen of de sociale
ongelijkheid.
De subsidieprocedure omvatte een voorbereidende fase en een uiteindelijke selectie door een jury. In het
voorjaar van 2012 informeerde de VGC via een gesloten oproep 41 scholen, organisaties en gemeenten die
in aanmerking kwamen voor het indienen van een project. Er werd een oproep gericht aan Brusselse
gemeenten die erkend zijn in het kader van het lokaal cultuurbeleid en aan scholen of organisaties die al
een Brede School zijn of een engagementsverklaring tekenden om er één te worden.
De 36 scholen, organisaties of gemeenten die interesse betoonden, kregen de kans in te stappen in een
voorbereidend traject met inhoudelijke ondersteuning verzorgd door het Platform Brede School Brussel
binnen het Onderwijscentrum Brussel. De aangeboden begeleiding resulteerde in het effectief indienen van
31 inhoudelijke subsidiedossiers in mei 2012. Een jury, samengesteld uit de transversale ambtelijke
werkgroep Brede School van de VGC en een vertegenwoordiger van het team coördinatie Brussel van de
Vlaamse overheid, beoordeelde de dossiers en gaf een positief advies aan 22 projecten.
Elk project krijgt een subsidie van maximum 50.000 euro voor werkings- en personeelsmiddelen. Minimaal
50% van de middelen wordt ingezet voor het aanwerven van een lokale Brede School coördinator. De
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subsidieperiode loopt van 1 september 2012 tot en met 31 augustus 2013. De lokale Brede Scholen blijven
actief participeren in het Platform Brede School van het OCB.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
De concrete werking van de 22 Brede School projecten zullen in 2013 pas echt zichtbaar worden. Een door
de VGC uitgevoerde tussentijdse evaluatie en de permanente monitoring van het Brussel onderwijscentrum
moet verdere ontwikkeling van deze projecten mogelijk maken. De modaliteiten en criteria voor de
toekenning van middelen aan projecten dienen met de VGC overeengekomen te worden.
In 2013 wordt ook werk gemaakt om de Brusselse academies voor deeltijds kunstonderwijs (DKO) nauwer
te betrekken bij het Brede School netwerk om zo inspirerende samenwerkingen te genereren tussen het
deeltijds en leerplichtonderwijs.
In het kader van Brede School zal ik via het Vlaams Brusselfonds een investeringssubsidie toekennen aan
de vzw ABC voor het bouwen en inrichten van een creatieve leeromgeving in het pand in Brussel waar zij
nu reeds gehuisvest zijn. ABC bouwt een kunsteducatieve werking uit, hoofdzakelijk voor kinderen en
jongeren maar ook voor volwassenen, en in het bijzonder leerkrachten. ABC zoekt steeds naar strategieën
om met informele leerervaringen (toekomstige) leerkrachten te inspireren tot een meer artistieke manier
van onderwijzen. De nieuwe ruimte kan beschouwd worden als een labo dat expliciet ter beschikking wordt
gesteld van leerkrachten en scholen.

OD 10.4 – Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken
In de beleidsnota brak ik een lans voor projecten die de mondiale, interculturele en burgerschapsvorming in
onze hoofdstad versterken. Ook binnen het domein Onderwijs besteed ik hier aandacht aan. Specifiek in de
Brusselse context geef ik een nominatimsubsidie aan Studio Globo voor zijn Brusselwerking. Ook een
nieuw burgerschapsproject van Karuur wordt ondersteund via de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’.
Realisaties 2012
Studio Globo richt zich tot Brusselse en Vlaamse scholen die in Brussel een vorming of inleefactiviteit
rond diversiteit komen meemaken. In 2012 vonden er 75 inleefsessies voor in totaal 1740 leerlingen plaats.
Meer dan 400 studenten van de lerarenopleiding volgden een vormingsdag. Een volledig nieuw lespakket
bij het inleefatelier ‘Wonen op het Dak’, reeds uitgedacht en uitgewerkt in 2010 en 2011, ging begin
september 2012 naar de drukker. Het lespakket bestaat uit een handleiding voor leerkrachten, een
werkboekje voor leerlingen en uit te lenen mediamaterialen (foto’s, dvd, werkfiches, …). Sinds 2007
wordt, vooral voor Vlaamse scholen die Brussel willen verkennen, een buurtwandeling georganiseerd in de
wijk Kuregem, waar de vzw gevestigd is. Ze ontstond als vrijblijvende aanvulling op het inleefatelier,
waarbij de leerkracht met de eigen leerlingen een door Studio Globo uitgestippelde wandeling aflegt. Er is
een toenemende vraag van leerkrachten naar de buurtwandeling. In 2011 deden van de 1.675 leerlingen (of
82 klassen) die ‘Wonen op het dak’ volgden, 1.171 leerlingen (of 52 klassen) ook de buurtwandeling (74%
van het totaal aantal bezoekers is afkomstig van buiten Brussel). Daarom liet Studio Globo de
buurtwandeling kwalitatief evolueren naar een volwaardig educatief begeleid programma. ‘Brussel ervaren:
een andere kijk op de wijk’ tracht een genuanceerd beeld van Brussel te tonen. De wandeling wordt
opgebouwd aan de hand van verhalen en getuigenissen van kinderen en volwassenen die er wonen, werken,
naar school gaan. Zo wordt betrokkenheid opgebouwd met de leefwereld van de buurtbewoners en wordt
meer inzicht verkregen in de Brusselse diversiteit en in stedelijke thema’s als kansarmoede, veiligheid. De
aanpak is realistisch: de Brusselse grootstedelijke diversiteit wordt genuanceerd gebracht, zonder te
vervallen in een extreem rooskleurig of negatief verhaal. DAK XL is een uitwisselingsproject van een heel
schooljaar tussen een Vlaamse en een Brusselse klas met als doel de diversiteit, zowel in de eigen als in de
andere klas, te ontdekken en te appreciëren. In 2012 werden de voorgaande edities van Dak XL gebundeld
in een praktijkhandboek voor ieder die een klasuitwisseling wenst op te zetten. Dat resulteerde naast de
publicatie ‘Klassen zonder Grenzen’ in een inspirerende studiedag op 29 februari 2012 in het provinciehuis
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in Leuven. In 2012 werden ook de banden tussen Studio Globo en de stadsklassen van JES aangehaald: drie
groepen volgden het traject Wonen op het Dak in het kader van stadsklassen.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Vanaf 2013 zal Studio Globo Brussel de buurtwandeling volledig integreren in het structurele aanbod
‘Wonen op het Dak’. Zo wordt het ingebed in het schoolwerkplan van de deelnemende scholen. De
buurtwandeling zal ook een vast onderdeel worden van DAK XL, een uitwisselingsproject tussen klassen
uit Vlaams-Brabant en Brussel. De koppeling van de realiteit van de straat aan het pedagogische inleefspel
vormt een grote meerwaarde. Twee hogescholen (KHLIM en Groep T) boekten samen reeds negen
vormingsdagen voor 2013 over positief leren omgaan met diversiteit en beeldvorming aan de hand van de
buurtwandeling. Vanaf 2013 wordt er gestreefd naar een jaarlijks bereik van 1.500 leerlingen, 350
studenten lerarenopleiding en 250 personen uit andere occasionele doelgroepen.
Ik verleen een subsidie aan vzw Karuur voor het project ‘Karuur in Brussel’ dat de participatie van
kinderen en jongeren en hun organisaties aan het beleid in Brussel wil versterken en verankeren in de
Brusselse beleidscultuur.

OD 10.5 – Brussel als studentenstad promoten
Realisaties 2012
Op 6 februari 2012 werd de fusie-operatie afgerond van de door de Vlaamse overheid gesteunde
organisaties voor de promotie van het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel.
In 2012 ontving Br(ik van de Vlaamse overheid een subsidie van 2.268.000 euro. Die subsidie combineert
de vroegere subsidielijnen voor Quartier Latin en VLOPHOB. Br(ik realiseert met dit budget een werking
op vier terreinen: studentenhuisvesting, werving, mobiliteit en stadstudentenleven.
De kernopdracht van Br(ik blijft de studentenhuisvesting. De middelen die vanuit de Vlaamse overheid ter
beschikking gesteld worden voor het voeren van een huisvestingsbeleid moeten op een duurzame wijze het
aanbod aan goede en betaalbare studentenkamers op peil houden en doen groeien. De fusie-operatie en de
personeelswissel binnen Br(ik leidde evenwel tot een vertraging van de vooropgestelde werking en acties
waardoor het opstellen van het masterplan voor studentenhuisvesting pas eind 2012 gefinaliseerd zal
worden.
De online kotzoeker werd volledig vernieuwd en in juni 2012 opnieuw gelanceerd onder de naam iKot. In
2012 werd de communicatiestrategie uitgevoerd via enerzijds de Brussel&ik tv-spots en affichecampagnes,
gekoppeld aan de infodagen van de instellingen, en anderzijds met het naar Brussel halen van een
succesvol tv-format rond het thema kotstudenten. Naast ‘rechtstreekse’ werving heeft Br(ik ook acties
gerealiseerd rond het ‘stadstudentenleven’, zoals Brussel Brost en de Grootste Kotfuif.
De betrokkenheid van studenten in Br(ik werd verhoogd door het
studentenvertegenwoordigers in de Algemene Vergadering en de Raad Van Bestuur.

opnemen

van

In opvolging van het brede maatschappelijk debat en de motie van aanbeveling van het Vlaams Parlement
over de integratie van de masteropleidingen in de universiteit, heeft de Vlaamse Regering ingestemd om
vanaf 2012 extra middelen te voorzien voor de instellingen van hoger onderwijs om hun recruteringsdeficit
aan te pakken (de zogenaamde Brusselnorm in het hoger onderwijs). Op kruissnelheid gaat het over ruim
9,6 miljoen euro. In 2012 werd reeds een eerste schijf van 1,8 miljoen euro uitgekeerd aan de Brusselse
instellingen.
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Beleidsopties en – initiatieven 2013

Het masterplan voor studentenhuisvesting zal worden opgesteld en uitgevoerd. Tegelijkertijd zal het
aanbod en de kwaliteit van de kamers die Br(ik heeft geërfd van Quartier Latin op peil gehouden moeten
worden.
Bestaande acties zullen verder gezet worden: de Open Kotdagen en de wervingscampagnes, in
samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen, het inspelen op samenwerking met mediapartners via
succesvolle formats. Het smartphone-scholierenstadsspel Brusseleir wordt verder gepromoot en brik.be, het
online platform, wordt verder uitgebouwd als online aanmeerhaven voor (toekomstige) studenten in
Brussel.
In 2013 wordt de inhoudelijke basis die in 2012 met de stadsontdekkingstool Br(ik List (een selectie van de
beste tips voor studenten) gelegd is, omgezet in een vernieuwende online tool die het dagelijkse leven van
een student in Brussel verrijkt en jongeren in Vlaanderen de kans geeft om zich in te leven in de evidentie
van de combinatie jong zijn & Brussel. In 2013 zal Br(ik nieuwe initiatieven ontwikkelen zoals de
studententalent-incubator Br(ik Lab.
Br(ik zal in 2013 de samenwerking met het fietsverhuursysteem Villo! operationaliseren. Ook zal Br(ik het
partnership met Muntpunt, als informatiecentrum en megafoon voor Brussel, consolideren.
De samenwerking met de andere overheden in Brussel die opgestart werd met het charter ‘Brussel 2.0 - A
New Deal’ in mei 2011 dient verder gezet en uitgediept te worden. Daarvoor reken ik in de eerste plaats op
de coördinatie van de huisvestingsproblematiek door mijn Brusselse collega, minister Christos Doulkeridis.
Ik zal de samenwerking tevens op de agenda zetten van de gezamenlijke zitting van de regeringen van de
Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest in het najaar van 2012.
Voor 2013 bedraagt de extra financiering voor de Brusselse instellingen van hoger onderwijs 3,5 miljoen
euro (+1,3 miljoen euro t.a.v. 2012). Om de inzet van deze middelen tegen 2017 te kunnen evalueren lever
ik in het najaar van 2012 een nulrapport af zodat de instellingen hun werking mede op basis van deze
gegevens over instroom, marktaandelen, etc kunnen opbouwen.
In de begroting 2013 wordt voor Br(ik, als rechtsopvolger van Quartier Latin en VLOPHOB, wederom een
bedrag van 2.268.000 euro ingeschreven. De financiering van de extra Brusselmiddelen van 9,6 miljoen
euro op kruissnelheid gebeurt via de reguliere financiering van het hoger onderwijs binnen het
beleidsdomein Onderwijs en Vorming.

OD 10.6 – Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel
Ik heb in 2010 een colloquium in het kader van het Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie rond
jongeren in stedelijke omgevingen opgezet (Urban Youth and Europe), met een sterke focus op Brussel.
Momenteel tref ik voorbereidingen voor een conferentie over jeugdwerk/jongeren in de stad, die in 2013
zal doorgaan. Ik zal hierbij uitgaan van de pijnpunten, maar zeker ook van de opportuniteiten die een
stedelijke context kan bieden aan jongeren en het jeugdwerk. Deze conferentie wordt samen met de Franse
Gemeenschap georganiseerd.
Ook in 2013 verwelkom ik projecten die het Nederlandstalige jeugdweefsel in de grootstad versterken en
die aantonen dat diversiteit en stedelijkheid eerder een uitdaging dan een probleem kunnen vormen voor
initiatieven van jongeren. Zo werden in 2012 projecten van vzw Filemon (Internationaal
Kinderfilmfestival) en vzw Flagey (Academix, een evenementendag op 21 april 2012 rond en voor de 26
Nederlandstalige en Franstalige Brusselse muziekacademies) gesteund.
Wat het concept van stadsklassen betreft heb ik voor 2013 geen nieuwe initiatieven in het vooruitzicht. Wel
zorgen een aantal ad nominatim en projectmatig ondersteunde initiatieven er via hun werking voor dat
klassen kennis maken met de hoofdstad: Studio Globo met zijn inleefateliers en de integratie van de
Kuregemse buurtwandeling, Brukselbinnenstebuiten met gidsbeurten voor klassen uit de derde graad van
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het secundair onderwijs en een eco-toer voor laatstejaars secundair over de ‘Tien geboden’ voor een meer
duurzame stedelijke samenleving en Korei met ‘het Noorden kwijt’, een interactieve zoektocht voor
jongeren door de Noordwijk met als doel hen aan te zetten om na te denken over het concept van de ideale
stad. Ook Kuumba, het Vlaams-Afrikaans huis, levert een bijdrage tot de kennismaking met Brussel,
vermits het heel wat klassen uit Brussel en Vlaanderen ontvangt in zijn ruimtes en rondleidingen
organiseert. Ik vermeld nog specifiek het project ‘Kunst met Klasse’ van Bozar, dat in oktober 2012 van
start gaat. Het project komt in de plaats van ‘Klassiek met Klasse’ dat als doel had leerlingen uit Vlaamse
scholen in contact te brengen met klassieke muziek in de hoofdstad. Kunst met Klasse verruimt dit project
inhoudelijk (andere artistieke disciplines zoals theater, dans, film en expo’s), naar doelpubliek (ook
leerlingen uit het DKO) en geografisch (ook scholen uit Wallonië, waarvoor de Franse Gemeenschap een
subsidie verleent). Er wordt in totaal gemikt op 4.000 leerlingen uit het secundair onderwijs en 2.000
leerlingen uit het DKO, waarvan het gros uit Vlaanderen. Bovendien wordt er gestreefd naar meer
diepgang. Zo worden er in samenwerking met Korei stadswandelingen door Brussel opgezet. Op
communicatief vlak wordt er samengewerkt met het Vlaamse Netwerk Brede School.

SD 11 – Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector
blijven uitspelen
OD 11.1 – Samenwerking ondersteunen
Ik hecht in mijn beleidsnota en in de nieuwe subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’ veel belang aan culturele
projecten die een samenwerkingsdynamiek creëren tussen culturele instellingen in Brussel. Kwaliteitsvolle
gemeenschapsoverschrijdende projecten worden daarbij specifiek aangemoedigd.
Realisaties 2012
In 2012 ondersteunde ik onder andere volgende culturele initiatieven en evenementen die samenwerking
hoog in het vaandel dragen: Museum Night Fever en Nocturnes van de Brusselse Museumraad, Balkan
Trafik Festival in Bozar, Couleur Café, Bruksellive en Klassiek met Klasse. Ik heb ook een projectsubsidie
verleend aan Music Projects for Brussels ter financiering van de voorbereiding van het grootschalige en
internationale project ‘World Wide Music Festival’ (WWMF). Het concept van dit mondiale
muziekevenement bestaat erin om jaarlijks, gedurende twee weken, enkele wereldvermaarde klassieke
orkesten gelijktijdig en deels roterend te laten concerteren in steden zoals Londen, New York, Sint
Petersburg, Sao Paulo, Seoul en Brussel. Het WWMF wordt vanuit Brussel georganiseerd en gestuurd. Als
de organisatoren slagen in hun ambitieuze opzet, zal dat de rol van Brussel als motor voor de internationale
uitstraling van Vlaanderen versterken en de hoofdstad van Vlaanderen wereldwijd op de kaart zetten als
een ondernemende en kosmopolitische grootstad. De eerste editie van WWMF vindt normaliter plaats in
het voorjaar van 2014.
Beleidsopties en –initiatieven 2013
Een aantal van de projecten die in dit kader worden gesubsidieerd zijn recurrent; andere lopen door in
2013. Ik wil projecten die stoelen op de samenwerking tussen culturele instellingen in Brussel financieel
blijven ondersteunen. Ik zal dus ook in 2013 oog blijven hebben voor nieuwe, verruimende projecten die op
samenwerking mikken.

OD 11.2 en OD 11.3 - Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven en
Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen
Ik ben van mening dat originele projecten die inzetten op participatiebevordering en stadsinnovatie een
belangrijke hefboom kunnen zijn om de kwaliteit en leefbaarheid in de hoofdstad van Vlaanderen te
verhogen. Dergelijke projecten die inspelen op de maatschappelijke labofunctie van Brussel en er het
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stedelijke netwerk en sociaal-culturele weefsel versterken, vormen in de vernieuwde subsidiegids
‘Projecten voor Brussel’ dan ook een aparte categorie (zie toelichting bij OD 1.2).
Realisaties 2012
Het aantal gesubsidieerde projecten uit categorie 3 van de subsidiegids ‘Projecten voor Brussel’ zit in
stijgende lijn (zie toelichting bij OD 1.2). Hierna volgen enkele voorbeelden van kwaliteitsvolle projecten
die ik in 2012 heb ondersteund. Zoals aangekondigd in mijn vorige beleidsbrief verleende ik een
projectsubsidie aan Platform Kanal dat in het najaar van 2012 de eerste volwaardige editie van het
tweejaarlijkse ‘Festival Kanal’ organiseerde. Met dit tweejaarlijkse project worden de uitdagingen,
mogelijkheden en problemen van de Brusselse kanaalzone via kunst- en cultuurprojecten onderzocht. Het
concept draait om vier grote werkingsgebieden: publieke ruimte, cultural citizenship, mobiele dualiteit en
kanaaljongeren. Waar mogelijk worden er daadwerkelijk ontwikkelingsvoorstellen geformuleerd.
Ook ‘Tok Toc Knock’ (TTK) van de KVS wordt ondersteund via de subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’.
Het gaat om een stadsproject – gestart in september 2012 – waarmee de KVS één theaterseizoen lang drie
Brusselse wijken (de Modelwijk in Laken, Sint-Joost-Ten-Node en de Europese wijk in Elsene en
Etterbeek) intrekt. Samen met een tiental kunstenaars, de wijkbewoners en haar vaste theaterpubliek zal de
KVS er proefondervindelijk onderzoeken op welke wijze een stadstheater een relevante speler kan blijven
in het Brussel van vandaag. Elk verblijf in de wijk duurt zowat drie maanden en is een wederzijds
leerproces over het omgaan met de lokale stedelijke context (voor de wijkbewoners vanuit de dagelijkse
realiteit; voor de kunstenaars en publiek vanuit de artistieke praktijk en ervaring). Er wordt telkens
afgesloten met een twee weken durend feestelijk programma (theatervoorstellingen, installaties in de
openbare ruimte, wandelingen, gesprekken, workshops enzovoort) dat tijdens de werkperiode geleidelijk
aan wordt opgebouwd. TTK brengt het traditionele theaterpubliek van de KVS (voor 60% afkomstig uit
Vlaanderen) naar Brusselse wijken (waar het anders wellicht nooit zou komen). Daarnaast zorgt het voor
een netwerkversterkende dynamiek in de betrokken wijken, zowel in de diepte (met een draagvlak bij de
lokale scholengemeenschappen en gemeenschapscentra) als in de breedte (met de rekrutering van
wijkbewoners en plaatselijke verenigingen).
Ik wens hier ook ‘Escapades’ te vermelden, een opmerkelijk muzikaal project van Music Projects for
Brussels. Het bestaat uit een aanbod van volwaardige en hoogstaande concerten voor mensen die minder
vrij, minder mobiel of minder vermogend zijn dan het reguliere (concert)publiek en zich vaak in een
isolement bevinden (daklozen, gevangenen, ziekenhuispatiënten, bejaarden, gehandicapten enzovoort). De
concerten vinden dan ook niet plaats in de gevestigde Brusselse cultuurtempels en gerenommeerde
concertzalen maar bijvoorbeeld wel in een station, een gevangenis, een lokaal dienstencentrum of een
opvangtehuis. De gages van de (vaak zeer bekende) deelnemende artiesten worden tot een absoluut
minimum beperkt. Het project wordt verankerd in een samenwerkingsverband met Brusselse
welzijnspartners en sociaal-culturele actoren in Brussel. ‘Escapades’ is noch een liefdadigheidsproject noch
een eenmalige sociale interventie. De initiatiefnemers beogen een duurzame interculturele uitwisseling
tussen publiek en muzikant, organisator en welzijnspartner.
Ten slotte verwijs ik naar mijn vorige beleidsbrief waarin ik het gesubsidieerde project ‘Brussel maakt
scène’ van het Brussels Kunstenoverleg (Lasso) heb toegelicht. Dat project - een reeks dagvoorstellingen
en –concerten in de grote Brusselse podiumkunsthuizen voor groepen uit het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest – liep van 2008 tot en met 2011. ‘VisitART Brussel’, het nieuwe project van Lasso dat ik
ondersteun, bouwt verder op de resultaten die met ‘Brussel maakt scène’ werden bereikt. Het aanbod van
de podiumkunstenhuizen wordt uitgebreid met beeldende kunsten en musea. Het doelpubliek (mensen met
vrije tijd overdag) wordt verruimd naar Vlaanderen en er wordt behalve senioren en kansengroepen nu ook
gemikt op jongeren (studenten met een wisselend uurrooster). Daarnaast is het ook expliciet de bedoeling
om het middenveld uit Vlaanderen en Brussel naar het artistieke aanbod in de stad te leiden. ‘VisitArt
Brussel’ zorgt voor een drempelverlagende dynamiek binnen het cultuur-educatieve werkveld, zowel
praktisch (het aanvangsuur van de culturele activiteiten) als inhoudelijk (breder aanbod, sociale
omkadering en toegankelijke informatie). Daarmee speelt het niet alleen goed in op mijn

V L A A M S P A R LEMENT

Stuk 1767 (2012-2013) – Nr. 1

47

beleidsdoelstellingen rond (cultuur)participatie; het leidt ook tot actieve samenwerkingsverbanden en
expertise-uitwisseling tussen Vlaamse en Brusselse actoren.
Beleidsopties en -initiatieven 2013
Ook in dit geval zijn de vermelde projecten recurrent of lopen ze door in 2013. Verder blijf ik vol
verwachting uitkijken naar andere voorstellen vanuit de samenleving die op deze beleidsdoelstelling
inspelen en hoop dat de toename van het aantal gesubsidieerde projecten uit categorie 3 van de subsidiegids
‘Projecten voor Brussel’ zich volgend jaar doorzet.
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III. Uitvoering moties en resoluties van het Vlaams Parlement
Er werden geen specifieke moties of resoluties met betrekking tot Brussel goedgekeurd.

IV. Regelgevingsagenda
Zie bijlage

V. Stand van de uitvoering van de decreten
Het decreet van 19 november 2010 tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de
vorm van het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt VZW is op 1 mei 2011 in werking getreden. Op
15 juli 2011 vond de stichtingsvergadering van de vzw Muntpunt plaats. Op 25 augustus 2011 werd de
stichtingsakte neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel. Op 6 september 2011
zijn de statuten in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad verschenen. Het decreet is dus wat de oprichting
van Muntpunt betreft volledig uitgevoerd. De volgende stap is het afsluiten van een eerste eenjarige
samenwerkingsovereenkomst.
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Regelgevingsagenda: Brussel
Decretale verankering van de subsidiëring van een Vlaams-Brussels Mediaplatform
Status van het initiatief: In voorbereiding
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

eind 2012

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering
van 14 februari 2003 tot regeling van het beheer en de werking van het Vlaams-Brussel
Fonds
Status van het initiatief: Afgewerkt
1ste principiële

2de principiële

Definitieve

Parlementaire

Bekrachtiging Vlaamse

Publicatie in

goedkeuring

goedkeuring

goedkeuring

behandeling

Regering

staatsblad

niet ingevuld

niet ingevuld

30/03/2012

Goedkeuring conceptnota Vlaamse Regering:
niet ingevuld

Implementatie (uitvoeringsbesluiten: nieuw initiatief, omzendbrief, ...):
niet ingevuld

Andere:
niet ingevuld

Inwerkingstreding:
01/01/2012
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