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Lijst met afkortingen
BHAK = Brusselse Huisartsenkring
BISC = Brussels International Student Centre
BON = Brussels Onthaal Nieuwkomers
BOT = Brussels Overleg Thuiszorg
BRIO = Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum
BWR = Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad
CEMESO = Centre for Studies on Media and Culture
COCOF = Commission communautaire Française (Franse Gemeenschapscommissie)
DKO = Deeltijds Kunstonderwijs
GGC = Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
GOK = Gelijke Onderwijskansen
HOB = Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek
HUB = Hogeschool-Universiteit Brussel
KVS = Koninklijke Vlaamse Schouwburg
LOGO = Lokaal Gezondheidsoverleg Brussel
MIVB = Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
NAVO = Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NT2 = Nederlands als tweede taal
OPB = Onthaal en Promotie Brussel
PMB = Pro Medicis Brussel
QLB = Quartier Latin Brussel
RIA = reguleringsimpactanalyse
SEL = samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg
VDAB = Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VGC = Vlaamse Gemeenschapscommissie
VLOPHOB = Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel
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I. Inleiding
Deze Beleidsbrief Brussel 2010-2011 beschrijft de acties van het Vlaamse Brusselbeleid in 2011 met
een terugblik op de realisaties in 2010. Deze brief concretiseert de strategische en operationele
doelstellingen zoals bepaald in de Beleidsnota Brussel 2009-2014.
Het Vlaamse Brusselbeleid ontwikkelt zich rond zeven “labels”. Deze 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 Vlaams-Brusselbeleid zal in 2011 in het teken staan van vijf grote inhoudelijke werven:
- De goede werking van de Task Force Brussel (zie OD 6.1)
- De oprichting van Muntpunt (zie OD 8.2)
- De samenwerking tussen de Vlaams-Brusselse mediapartners (zie OD 8.1)
- Nieuwe klemtonen in de subsidielijn “Projecten voor Brussel” (zie OD 1.2)
- De invulling van het Brede School-concept in Brussel (zie OD 10.3)

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.

OD 1.1 - Het horizontale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering coördineren
Als Vlaams minister, bevoegd voor Brussel, blijf ik de gangmaker binnen de Vlaamse Regering voor
alles wat Brussel aanbelangt. Enerzijds word ik betrokken bij de belangrijke projecten van de Vlaamse
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Regering die een impact zullen hebben op Brussel. Anderzijds zet ik er de collega’s in de Vlaamse
Regering ertoe aan in hun beleid voldoende aandacht te behouden voor de Brusselse realiteit.
Naar aanleiding van de beleidsnota’s in de verschillende beleidsdomeinen heb ik een lijst gemaakt van
acties die rechtstreeks of onrechtstreeks een impact hebben op Brussel. De uitvoering van deze
beleidsacties ligt uiteraard bij de functioneel bevoegde collega’s uit de Vlaamse Regering. Wel is het
mijn verantwoordelijkheid om me in het kader van het algemene beleid van de Vlaamse Regering ten
aanzien van Brussel te informeren over de stand van zaken in deze acties, zodat ik kan nagaan of er
zich eventueel problemen voordoen op het vlak van samenwerking, regelgeving, financiering,… Dit
geeft me een beter beeld van de effectiviteit van het totale Vlaamse beleid ten aanzien van Brussel, dat
uiteraard ruimer is dan hetgeen in deze beleidsbrief wordt behandeld. Het is de bedoeling deze vorm
van zachte ‘monitoring’ van het Brusselbeleid in de toekomst verder te zetten.
De Brusseltoets en de Brusselnorm, en de bedoelingen die hier achter schuilen, blijven belangrijke
uitgangspunten. Het verheugt me vast te stellen dat de collega’s in de Vlaamse Regering in hun
aangekondigde initiatieven uitdrukkelijk melding maken van deze beleidsinstrumenten. Uiteraard is
het niet voldoende om de Brusselnorm te poneren of om de Brusseltoets op te leggen, maar dient er
ook geëvalueerd te worden of de doelstellingen worden gehaald. Dit vereist aangepaste meet- en
weetinstrumenten. Hierbij dient er een balans te worden gevonden tussen de noodzaak om over
correcte beleidsinformatie te beschikken en het vermijden van overmatige administratieve overlast. Ik
wacht op werkbare aanbevelingen van de Task Force Brussel op dit vlak en zal desgevallend een
voorstel tot aanpak binnen de Vlaamse Regering voorstellen.

OD 1.2 - Het verticale Brusselbeleid van de Vlaamse Regering doelgericht ontwikkelen
Het Vlaams-Brusselfonds
Het Vlaams Brusselfonds wordt ingezet als een impulsfonds voor de financiering van een brede waaier
van projecten en initiatieven rond welzijn, cultuur en onderwijs. Deze middelen worden bijvoorbeeld
ingezet voor de ondersteuning van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel en ontwikkelingskosten van
Muntpunt. De rapportage van het fonds gebeurt via een apart jaarverslag. Het jaarverslag 2009 is
beschikbaar op de website van de Cel Coördinatie Brussel (http://brussel.vlaanderen.be), het
jaarverslag 2010 wordt in juni 2011 ingediend in het Vlaams Parlement.
Budgettaire weerslag
De vastleggingsmachtiging van het Vlaams-Brusselfonds bedraagt in 2011 5.729.000 euro.
Convenanten met nominatieve organisaties
De verschillende nominatieve organisaties – de prioritaire partners van het verticale Vlaams
Brusselbeleid – hebben in de loop van 2010 een meerjarenplan voor de periode 2011-2015 opgesteld
als basis voor een meerjarige convenant. Het gaat meer bepaald om de drie Vlaams-Brusselse
mediapartners (Brussel Deze Week, tvbrussel, FM Brussel), BRIO, het Huis van het Nederlands
Brussel en het Huis voor Gezondheid. De beleidsplannen zijn volgens een vast stramien opgebouwd:
1. Een korte omgevingsanalyse in verband met de sector waarin de organisatie actief is met een
vooruitblik op de te verwachten evoluties en tendensen gedurende de volgende vijf jaar;
2. De missie en visie van de organisatie;
3. De strategische en operationele doelstellingen en een aantal voorbeeldacties voor de periode
2011-2015;
4. De effectindicatoren met de te verwachte resultaten;
5. De impact van de plannen op de (interne) organisatie (personeel, opdrachten, prestaties…).
De beleidsplannen houden rekening met een dubbel kader. Enerzijds wordt aangegeven hoe de
doelstellingen bijdragen tot de realisatie van de missie en passen binnen de visie van de organisatie.

6

Anderzijds worden de doelstellingen maximaal gesitueerd binnen mijn beleidskrijtlijnen, zoals
beschreven in de Beleidsnota Brussel.
In het najaar van 2010 voerde ik intense gesprekken met al die organisaties, zodat de convenants vanaf
1 januari 2011 van start kunnen gaan. De convenants weerspiegelen de gemeenschappelijke
langetermijndoelstellingen van het beleid en de organisaties zonder de wendbaarheid en snelheid te
verminderen.
Subsidielijn “Projecten voor Brussel”
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”. De subsidiegids Vlaamse projecten voor Brussel vormt
sinds 1996 het referentiekader van die subsidielijn. De gids beschrijft de voorwaarden – zowel
inhoudelijk als vormelijk – waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen om te kunnen worden
gevalideerd. Tijdens het afgelopen jaar werd de subsidiegids geactualiseerd en herwerkt in functie van
de doelstellingen uit de Beleidsnota Brussel 2009-2014. Begin 2011 wordt de vernieuwde subsidiegids
voor de subsidielijn Projecten voor Brussel van kracht. In december 2010 zal dit aan het werkveld
worden gecommuniceerd.
De vernieuwde subsidiegids zal een belangrijke hefboom vormen 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 ondersteuning van projecten draagt bij tot de realisatie van één of verschillende operationele
doelstellingen uit de beleidsnota, zoals onder andere:
- OD 1.4 - Een permanente dialoog met het middenveld organiseren
- OD 3.1 - Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid beschouwen
- OD 3.3 - Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren
- OD 4.3 - Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
- OD 7.1 - Diversiteit en interculturaliteit als horizontaal thema voor het beleid behandelen
- OD 7.2 - Kwaliteitsvolle interculturele projecten stimuleren
- OD 10.4 - Mondiale, interculturele en burgerschapsvorming versterken
- OD 11.1 - (Culturele) samenwerking ondersteunen
- OD 11.2 - Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven
- OD 11.3 - Participatiebevorderende initiatieven ondersteunen
De nieuwe subsidiegids vertrekt van drie projectcategorieën - waarvan twee nieuwe - en scherpt de
inhoudelijke en formele beoordelingscriteria aan. De subsidielijn wordt tevens geschraagd door vijf
uitgangspunten (algemene projectdoelstellingen). Hoe beter de ingediende projectvoorstellen daarop
inspelen, hoe groter de kans op subsidiëring. Uit die vijf uitgangspunten leid ik drie projectcategorieën
af, die de algemene projectdoelstellingen meer richting geven.
Hoofd- of grootstedelijke projecten die op een kwaliteitsvolle wijze een of meer van de volgende
doelstellingen nastreven, kunnen worden ondersteund als een project voor Brussel:
- de beleving, de kennis en het belang van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen;
- de band tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen;
- de betrokkenheid van de Vlaamse gemeenschap op het vlak van cultuur, educatie, jeugd,
sociaal gebeuren, enz in Brussel zichtbaar maken en aanmoedigen;
- het sociale leven en de sociale samenhang in de grootstad Brussel versterken;
- het stedelijke weefsel en de (interculturele) leefbaarheid van de grootstad versterken.
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De eerste (nieuwe) categorie speelt in op het belang dat in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 (p.15)
aan reële uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen wordt gehecht. In die categorie gaat het
om projecten met een hoofdstedelijk karakter die de kennis over Brussel en de interesse voor Brussel
in Vlaanderen verhogen. Door geslaagde Brusselse projecten en initiatieven in Vlaanderen te tonen of
met Vlaanderen te delen, kan de affiniteit van de Vlaming met zijn hoofdstad groeien. Initiatieven
kunnen ook Vlamingen naar Brussel brengen om hen op een positieve en genuanceerde manier de
hoofdstad te laten beleven. De projecten hebben een culturele, cultuurtoeristische, sociaal-culturele of
educatieve dynamiek en kunnen verschillende vormen aannemen: het presenteren in Vlaanderen van
kwaliteitsvolle artistieke producties uit Brussel in een breder verhaal, het multipliceren van sociaalculturele methodieken met een Brusselse achtergrond in Vlaanderen, het opzetten van Brusselse
themadagen of -weken, het organiseren van gestructureerde stadsbezoeken aan Brussel, het opzetten
van projecten die inzicht verschaffen in de achtergronden en mechanismen van onze hoofdstad en die
de psychologische drempel voor stedelijkheid en hoofdstadscultuur verlagen, enzovoort. Initiatieven
die structurele of projectmatige verbindingen leggen tussen Brussel en andere Vlaamse steden en
daarbij inspelen op de banden die vele Vlamingen op een of andere manier met Brussel hebben,
worden aangemoedigd. Projecten die echter louter cultuuruitdragend of -spreidend zijn (door
bijvoorbeeld Brusselse artiesten of producties te programmeren zonder meer), komen niet in
aanmerking. De interactie tussen Vlaanderen en Brussel moet op een meerwaardige wijze en in een
samenhangend verhaal tot uiting komen. Ik doel dus op projecten die zich dus zowel naar vorm als
inhoud onderscheiden met een specifieke Brusselse toets die ook in de projectcommunicatie en
promotie expliciet wordt uitgespeeld. Zo werden in 2010 al enkele belangrijke evenementen
ondersteund waarvan het programma of de activiteiten geheel of gedeeltelijk werden verbrusseld
(Theater aan Zee, Dansand!). Afhankelijk van de respons op deze nieuwe projectcategorie, overweeg
ik om op termijn Brusselse en Vlaamse middenveldorganisaties en andere actoren op te roepen om
passende projectvoorstellen in te dienen (call for proposal).
Voor 2011 staan alvast twee projecten in de steigers die inhaken op deze nieuwe projectcategorie:
het project “De grootstad vertellen in Vlaanderen/Vlaanderen presenteren in Brussel” van de literaire
organisatie Het beschrijf. En het grootscheepse project “Sporen van Brussel” van vtb Kultuur (zie
toelichting bij deze projecten in OD 4.3).
De aandacht voor de interculturele dimensie van de Projecten voor Brussel is een constante in de
nieuwe subsidiegids. Kwaliteitsvolle projecten die het interculturele samenleven in de stad bevorderen
en/of interculturele samenwerkingsverbanden initiëren, haalbare en operationele doelstellingen
vooropstellen en integrerend werken voor een brede doelgroep, zijn erg welkom, ongeacht tot welke
projectcategorie ze behoren. Die criteria zijn bij uitstek bepalend voor de beoordeling van
participatiebevorderende projecten die inspelen op de maatschappelijke labofunctie van Brussel (zie
Beleidsnota Brussel 2009-2014, p.32). Ook die projecten vormen in de nieuwe subsidiegids een aparte
categorie. Het gaat om vernieuwende, originele initiatieven op het vlak van participatiebevordering en
stadsinnovatie. Ze spelen in op de stedelijke ontwikkeling en zoeken naar effectieve en geëngageerde
oplossingen om het sociaal-culturele weefsel van de Brusselse samenleving te versterken. Ze spelen
een katalyserende rol en bewerkstelligen een reële of mentale verandering in de stad. De initiatieven
richten zich weliswaar tot specifieke doelgroepen, maar ze werken intercategoriaal om bruggen te
slaan en de (participatie)kansen te verhogen. Daarbij wordt gestreefd naar vormen van synergie tussen
verschillende, al dan niet bestaande initiatieven. Ik hecht veel belang aan participatiebevorderende
stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke netwerk versterken en hun dynamiek aan hun
specifieke sociaal-culturele, educatieve of stadsecologische methodiek ontlenen. MicroMarché en
Festival Kanal zijn twee voorbeelden van projecten die al in 2010 onder die voorwaarden werden
ondersteund (zie toelichting OD 11.2 en 11.3).
Hoofd- en grootstedelijke projecten die aantonen dat de Vlaamse gemeenschap actief betrokken is bij
wat er in Brussel gebeurt op het gebied van cultuur, educatie, sociaal gebeuren, leefbaarheid van de
grootstad enzovoort, blijven ook in de nieuwe subsidiegids een aparte projectcategorie. Ik ben ervan
overtuigd dat een aantrekkelijk aanbod van grootschalige projecten voor een zeer ruim, ook
anderstalig en (inter)nationaal publiek, een belangrijke factor is die maakt dat alle Vlamingen,
Brusselaars en andere ‘gebruikers’ van Brussel er zich makkelijker thuis en beter welkom voelen.
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Ik verwelkom projecten die leiden tot samenwerkingsverbanden of expertise-uitwisseling tussen de
verschillende Vlaamse actoren (verenigingen, instellingen, scholen, gemeenschapscentra,
jeugdcentra,…). Daarom wil ik deze al dan niet jaarlijks terugkerende initiatieven, met inbegrip van
de artistieke projecten die de sterke troeven van de Brusselse culturele sector uitspelen, blijven
ondersteunen. Maar ik zal daarbij enkele nieuwe en verscherpte criteria hanteren. Grootschaligheid is
geen doel op zich. Kwaliteit staat voorop. Populaire publieksevenementen worden ondersteund als ze
een meerwaarde voor het Vlaamse beleid voor Brussel betekenen en zich periodiek vernieuwen. Bij
grote publieksevenementen die gratis worden aangeboden – ik denk dan aan de Brusselse
zomerfestivals – vormen eigenheid, originaliteit en verdieping beslissende subsidiecriteria en niet de
concurrentiepositie tegenover commerciële massa-evenementen elders in Brussel of Vlaanderen. Het
spanningsveld tussen het gratis en het gesubsidieerde karakter enerzijds, en de productionele ambitie
anderzijds, moet aanvaardbaar blijven.
Naast die drie “verticale” categorieën, worden twee extra horizontale invalshoeken gehanteerd:
impulssubsidiëring en subsidies voor gemeenschapsoverschrijdende projecten van twee- of meertalige
organisaties zijn “bijzondere vormen” van subsidiëring. Op inhoudelijk vlak vallen deze initiatieven
onder één van de drie genoemde projectcategorieën.
Impulssubsidies zijn bedoeld om initiatieven met een experimenteel of vernieuwend karakter tijdelijk
te ondersteunen. Beloftevolle initiatieven kunnen ten hoogste drie (opeenvolgende) keren een
werkingssubsidie ontvangen, zodat ze de mogelijkheid krijgen hun levensvatbaarheid te bewijzen in
afwachting van een solide structurele financieringsbasis. Op die wijze kunnen waardevolle jonge
initiatieven in Brussel vaste voet aan de grond krijgen. Ook organisaties die al structureel worden
gesubsidieerd, kunnen een impulssubsidie aanvragen voor een nieuwe deelwerking die inspeelt op
mijn beleidskrijtlijnen, op voorwaarde dat die na maximum drie jaar in de gewone werking wordt
geïntegreerd.
Bij twee- of meertalige organisaties die een subsidieaanvraag binnen deze subsidielijn indienen, neemt
de Nederlandstalige inbreng in de organisatie, de programmering, de uitvoering en de communicatie
van het project een volwaardige plaats in. Ik moedig ook projecten aan waarbij Nederlandstalige
organisaties samenwerken met zusterorganisaties uit het Frans- of anderstalige veld.
Ik wil ook klaar en duidelijk stellen dat projecten met een louter lokale of gemeentelijke dynamiek niet
voor subsidiëring in aanmerking komen. De projecten moeten minstens een bovenlokale,
grootstedelijke uitstraling hebben. Lokale activiteiten, zoals buurt- of wijkfeesten, passen bijgevolg
niet binnen deze subsidielijn. Die aanvragen kunnen bij de lokale gemeentelijke overheid of bij de
Vlaamse Gemeenschapscommissie worden ingediend.
Budgettaire weerslag
De subsidielijn “Projecten voor Brussel” wordt gefinancierd via AG004, waar in 2011 een bedrag van
1.710.000 is voorzien.

OD 1.3 - Zorgen voor een wetenschappelijke onderbouw van het beleid
In 2010 werden – samen met de VGC – verschillende gesprekken met BRIO gevoerd in verband met
de toekomst en de positie van dit interuniversitaire onderzoeks- en documentatiecentrum. Dat
resulteerde in een meerjarenplan, dat vanaf 2011 wordt uitgevoerd. De missie van BRIO blijft om via
wetenschappelijk, interdisciplinair en beleidsondersteunend onderzoek de kennis over Brussel en de
Rand te doen groeien. Daaruit vloeien drie strategische doelstellingen voort:
- De verdere uitbouw van BRIO als virtueel kenniscentrum en samenwerkingsplatform tot dé
wetenschappelijke portaalwebsite over Brussel. De BRIO-website www.briobrussel.be wordt verder
uitgebouwd tot virtueel kenniscentrum over Brussel met als pendant www.docu.vlaamserand.be. Via
een rijkgevulde databank, een performante cijferbank en informatieve webpagina’s zullen beide
websites als dé toegangspoort fungeren voor alle onderzoek over Brussel en de Vlaamse Rand. Een
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van de belangrijkste vernieuwingen in 2011 is de optimalisatie van het statistische luik. De bezoeker
van beide websites zal de keuze krijgen om de statistische informatie in kaartvorm, als grafiek, online
als tabel of in downloadbare exceltabel op te vragen. Daarbij bestaat de mogelijkheid om gegevens
over de Brusselse gemeenten te vergelijken met die van de randgemeenten. Verder zal er ook speciale
aandacht gaan naar de communicatie over en promotie van de website. De informatiebrieven (BRIO in
BRIEF en R@ndbrief) zijn daartoe de belangrijkste communicatie-instrumenten. De vertaling van de
BRIO-website naar het Frans en het Engels zal de internationale relevantie versterken.
- Gestructureerd wetenschappelijk beleidsvoorbereidend onderzoek. In de toekomst zal BRIO meer
dan vroeger op een recurrente en structurele manier beleidsrelevante gegevens over Brussel en de
Rand verzamelen, deels door eigen onderzoek (onder meer door survey-onderzoek als de
Taalbarometer en monitoringsonderzoek), deels door samenwerking met andere actoren (zoals
voorzien voor de realisatie van de cijferbank met Brussel- en Rand-indicatoren). BRIO zal die
gegevens op een zo toegankelijk mogelijke manier ontsluiten en analyseren. Verschillende overheden
deden in het verleden beroep op BRIO voor de wetenschappelijke onderbouw of analyse van het
terrein en van het gevoerde en/of mogelijke beleid. In het najaar van 2010 zullen de resultaten van het
onderzoek naar “De relatie tussen taal en identiteit. De plaats van het Nederlands en Vlaams als
element in de identiteitsvorming van de Brusselaars” bekend zijn. Het zesjaarlijkse
opvolgingsonderzoek naar de evolutie van het taalgebruik in Brussel en de Vlaamse Rand – de derde
Taalbarometer verschijnt in 2012 – wordt aangevuld met een specifiek luik naar de relatie tussen taal
en identiteit. In het voorjaar van 2011 verschijnen ook de resultaten van een kwantitatief en
kwalitatief publieksonderzoek naar het bereik van de Vlaams-Brusselse mediapartners (zie verder bij
Vlaams-Brusselse media OD 8.1). In dat onderzoek worden ook verbanden gelegd tussen de
taalachtergrond van de mediagebruikers en de participatie aan het bredere Vlaamse
gemeenschapsleven in Brussel (kostprijs 80.000 euro).
Diezelfde vragenbatterij zal ook in de Taalbarometer worden herhaald, zodat daar op basis van een
representatieve steekproef het mediagebruik in een bredere context kan worden gekaderd.
- Het opstellen van een strategische onderzoeksagenda voor Brussel en de Rand. BRIO zal inspelen op
de toenemende verwevenheid tussen de meertalige en interculturele uitdagingen van Brussel en de
Vlaamse Rand. Vanuit die (sociologische) realiteit stelt BRIO een onderzoeksagenda op basis van vier
assen op: taalpolitiek en integratie, samenleven en diversiteit, politieke geschiedenis en bestuur en
“verdeelde” steden en regio’s.
BRIO zal bovenop haar bestaande verankering binnen de VUB de samenwerking met de HUB
intensifiëren. Ook met het AMVB en met de Franstalige Brusselse hogere onderwijsinstellingen zal
naar meer synergie worden gezocht.
Budgettaire weerslag
BRIO wordt nominatim gefinancierd via AG003, waar in 2011 een bedrag van 146.000 euro is
voorzien.

OD 1.4 - Een permanente dialoog met het middenveld organiseren
Als Vlaams Minister van Brussel, maar tevens vanuit mijn andere bevoegdheden Onderwijs, Jeugd en
Gelijke Kansen, hebben ikzelf, mijn kabinetsmedewerkers en administraties sinds juli 2009
regelmatige contacten gehad met een grote verscheidenheid aan instellingen, verenigingen en
organisaties uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit gebeurde in het kader van concrete dossiers,
van subsidieaanvragen maar ook van werkbezoeken, congressen en dergelijke meer, zoals
bijvoorbeeld mijn deelname aan de eerste Brussels Citizens University in oktober 2010.
In 2011 zal ik bekijken hoe de permanente dialoog met het middenveld kan gemaximaliseerd worden
in een gestructureerde en/of structurele vorm die de beleidsplanning en -visie van de Vlaamse
Overheid voor Brussel voedt. Aan de Task Force Brussel werd de expliciete opdracht gegeven
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voorstellen uit te werken om van het brede Brusselse middenveld mee aandeelhouder van het Vlaamse
Brusselbeleid te maken.

OD 1.5 - Een sterke partner zijn bij de armoedebestrijding in Brussel
De Vlaamse Minister van Armoedebestrijding had in 201 overleg met een aantal Brusselse
armoedeorganisaties waarbij de specifieke problematiek van Brussel ter sprake kwam. Ze had tevens
een overleg met het bevoegde VGC Collegelid over het armoedebeleid in Brussel waar bestaande
plannen werden uitgewisseld. Zelf heb ik het engagement genomen dat in de vergaderingen van het
vertikaal overleg onderwijs met het Vlaams netwerk van Verenigingen waar armen het woord nemen
verhoogde aandacht zal geschonken worden aan de specifieke grootstedelijke problematiek van
Brussel, en de verschillen die zich stellen qua problematiek en oplossingen in vergelijking met andere
Vlaamse steden en regio’s. Dit gebeurt onder meer door het uitnodigen van het Brussels Platform
Armoede.
Het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 9 juli
2010. In het najaar van 2010 wordt het plan op operationeel niveau door de verschillende betrokken
ministers verder uitgewerkt. Het plan zal in december 2010 opnieuw aan de Vlaamse Regering worden
voorgelegd. Via de jaarlijkse voortgangsrapporten zal ik het plan met een Brusselse bril opvolgen. Wat
betreft acties die zich specifiek richten op Brussel wil de Vlaamse Regering maximaal wil investeren
in de bestrijding van armoede in haar hoofdstad. Ook hier zullen extra accenten gelegd worden met
betrekking tot kinderen en ouderen. De Vlaamse Regering zal dit doen binnen haar
gemeenschapsbevoegdheden. In overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en alle
andere betrokken actoren, zal ze de mogelijkheden onderzoeken om een gezamenlijk permanent
armoedeoverleg op te starten. Daarnaast worden verenigingen waar armen het woord nemen in Brussel
gesubsidieerd en de inzet van ervaringsdeskundigen in de sector samenlevingsopbouw in Brussel,
Antwerpen en Gent. Om een duidelijk zicht te krijgen op de thuislozenproblematiek in Vlaanderen en
Brussel laat de Vlaamse Minister van Armoedebestrijding een onderzoek uitvoeren waarin zowel de
vraag naar thuislozenzorg, als de omvang van het beschikbaar aanbod en de mate waarin de vraag en
het aanbod zich tot elkaar verhouden in beeld worden gebracht.

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. Het zijn twee effecten van het Vlaams Brusselbeleid
die in het verleden nog te weinig werden gedetecteerd, geanalyseerd, gestimuleerd en belicht.
Bijgevolg kennen deze aspecten tijdens deze legislatuur een gestage opbouw en uitwerking.
Een treffend voorbeeld van de labo-functie is de manier waarop het Huis van het Nederlands in
Brussel zijn beproefde concept rond “Bijt in Brussel” in 2011 zal overgedragen naar Vlaanderen.
Onder de noemer “Bijt in je vrije tijd” zal dit project door de andere Huizen van het Nederlands en
vzw De Rand georganiseerd worden in onder meer de rand rond Brussel, Leuven, Antwerpen,
Mechelen en andere gemeenten. Het Brusselse Huis van het Nederlands verspreidt zo zijn expertise en
materiaal naar haar partners in Vlaanderen (zie ook OD 5.2).
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SD 3 - Vlaanderen in Brussel: sterk verankerd blijven
OD 3.1 - Het Nederlandstalige netwerk in Brussel als basispartner voor het beleid
beschouwen
Deze 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.

OD 3.2 - “Wonen waar je werkt” in de praktijk omzetten
Zoals ik in mijn beleidsnota heb aangegeven ben ik bereid eventuele voorstellen inzake het “wonen
waar je werkt” in te passen in een globaal onderzoek naar de financiële, logistieke en praktische
haalbaarheid van stimuli voor werknemers in knelpuntberoepen, maar wat de Vlaamse ambtenaren
betreft dient dit te worden voorafgegaan door een beleidsmatige input van de bevoegde Minister voor
Ambtenarenzaken.

OD 3.3 – Het imago van Vlaanderen en Vlamingen in Brussel verbeteren
Het imago van Vlaanderen in Brussel wordt in belangrijke mate bepaald door de actualiteit. Het beleid
van de Vlaamse Gemeenschap kan daar slechts op een bescheiden manier bijsturen. Ik wil hier in
eerste instantie structureel aan werken. Ik meen dat campagnes en ad hoc projecten pas zin hebben na
het versterken van de slagkracht van onze structurele instrumenten:
-

-

Het uitwerken van een innovatief concept en toekomstmodel voor de Vlaams-Brusselse
mediapartners, om van hen een (meertalige) referentie te maken voor Brusselse actualiteit,
zowel voor de Vlaamse publieke omroep als voor anderstalige media (zie OD 8.1).
De verdere concretisering, lancering en operationalisering van Muntpunt in de komende jaren,
dat een scharnierrol zal spelen in dergelijke projecten (zie OD 8.2).

Deze initiatieven zullen de volgende maanden, in overleg met de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
verder ontwikkeld worden.

SD 4 - Brussel in Vlaanderen: de banden aanhalen
OD 4.1 - Brussel behouden als hoofdstad van Vlaanderen
Conform het Vlaams Regeerakkoord bevestigde Minister-President Kris Peeters op 27 september
2010, tijdens de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering, dat Vlaanderen zijn band met Brussel
behoudt, als hoofdstad van Vlaanderen. Dit als een natuurlijk, evident, zeer vanzelfsprekend en niet te
contesteren gegeven. Vlaanderen zal dus ten volle zijn eigen bevoegdheden en beleid in Brussel
blijven ontplooien, vanuit een geëngageerde betrokkenheid in de uitdagingen waar Brussel voor staat,
zoals omschreven in de Beleidsnota Brussel 2009-2014.

OD 4.2 - De 11-juli-viering in Brussel positioneren en vernieuwen
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Het is mijn bedoeling de Vlaamse feestdag in onze hoofdstad een uitstraling te geven die naam
waardig. Momenteel kent Vlaanderen verschillende 11-juli-evenementen, die zelfs in concurrentie met
elkaar treden. Het moet de ambitie zijn van alle betrokkenen om tot een betere afstemming te komen,
en d.m.v. een meer geconcerteerde aanpak 11 juli in Vlaanderen en ook in Brussel duidelijker te
positioneren als een groot en breed volksfeest. Ik zal in overleg met de Minister-President een voorstel
tot vernieuwing formuleren. Ook de toekomstige relatie van de 11-juli-viering in Brussel met de
openbare omroep VRT moet deel uitmaken van deze hervorming. Het is nog te vroeg om het eindpunt
van deze oefening te bepalen, al is het mijn bedoeling reeds een eerste zichtbaar resultaat op 11 juli
2011 te presenteren.
Budgettaire weerslag
Via AG013 wordt hiervoor in 2011 een bedrag van 445.000 euro voorzien.

OD 4.3 – Het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren
Op 7 juli 2010 verscheen de nieuwe Brusselbrochure van de Vlaamse overheid. De brochure “Brussel
voor jou” geeft een overzichtelijk, evenwichtig en aantrekkelijk beeld van Brussel. Ze laat zien hoe
Vlaanderen volop zijn rol wil blijven spelen in het bruisende en vibrerende Brussel van vandaag. In
vijf hoofdstukken komen het kosmopolitische en interculturele Brussel aan bod, naast het
Nederlandstalige onderwijs en de institutionele positie van de hoofdstad. Maar er is ook aandacht voor
harde materies zoals economie en huisvesting. De brochure is in de eerste plaats bedoeld voor
Vlamingen die op zoek zijn naar informatie over hun hoofdstad, maar ook voor anderstaligen. De
brochure verscheen tevens in het Frans en in het Engels. Bij de start van de verspreiding werd een
kleine advertentiecampagne gevoerd, hoofdzakelijk gericht op de media van de expats. “Brussel voor
jou” telt 40 bladzijden en werd gedrukt op 30.000 Nederlandstalige en 5.000 Frans- en Engelstalige
exemplaren. De brochure werd verspreid via de openbare bibliotheken en via de infozuilen van de
Vlaamse overheid. Verder werd ze o.a. verzonden naar het Vlaamse sociaal-culturele netwerk en naar
de Brusselse onderwijsinstellingen. De vraag is groter dan verwacht: de Nederlands- en Engelstalige
versies zijn bijna uitgeput, zodat binnenkort een tweede druk zal worden besteld. De brochure en de
promotie ervan kostte 60.000 euro, gefinancierd via AG001.
Maar naast het informeren van de Vlaming over de rol van de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse
informatie-, onderwijs-, welzijns- en culturele netwerken in Brussel, kunnen we dat ook door hen de
dingen die Brussel goed doet en goed kan, effectief te tonen en met hen te delen. Daarom heb ik beslist
om in de nieuwe subsidiegids “Projecten voor Brussel” die begin 2011 van kracht wordt, een aparte
categorie te voorzien voor projecten die Brussel en Vlaanderen structureel of projectmatig verbinden
(zie toelichting bij OD 1.2). Voorbeelden van dergelijke initiatieven in 2010 waren het dansfestival
Dansand! en het theaterfestival Theater Aan Zee, die ik in het kader van Oostende Cultuurhoofdstad
van Vlaanderen 2010 beiden ondersteunde voor de focus op Brussel in hun programma.
In 2011 staan twee projecten op stapel, die inspelen op deze beleidsdoelstelling en de nieuwe
projectcategorie binnen de subsidiegids “Projecten voor Brussel”:
De grootstedelijke ervaring en het internationale karakter van Brussel vormen de biotoop voor de
activiteiten van de literaire vereniging Het beschrijf. Met het project “De grootstad vertellen in
Vlaanderen/Vlaanderen presenteren in Brussel” verruimt de organisatie haar actieterrein tot ver buiten
de thuisbasis Passa Porta, het internationale literatuurhuis in de Dansaertstraat. Op die manier 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.
Daarnaast zal de vtb Kultuur in 2011 het grootscheepse project “Sporen van Brussel” ontplooien. De
organisatie stelt vast dat er heel wat projecten bestaan die Vlamingen naar Brussel brengen. De
aanhoudende stroom van geleide wandelingen en bezoeken of van thematische projecten kan rekenen
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op een ruime belangstelling uit Vlaanderen. De vtb Kultuur wil met Sporen van Brussel de
“omarmingsdrempel” van Brussel verder verlagen door de hoofdstad naar Vlaanderen te brengen. Via
linken met de leefwereld van de Vlaming zelf, zal onze hoofdstad de volgende jaren in verschillende
Vlaamse steden in de kijker worden geplaatst. Er wordt gestreefd naar continuïteit en duurzaamheid
via een vorm van ambassadeurschap.
Het blijft vanzelfsprekend erg belangrijk Vlamingen kennis te laten maken met de Brusselse stedelijke
omgeving in globo. Heel wat Vlamingen kennen de binnenstad (gesymboliseerd door de Grote Markt
en Manneken Pis), maar de rest van Brussel is vaak braakliggend terrein. De stadstoeristische
organisatie Brukselbinnenstebuiten, die ik via een nominatimsubsidie ondersteun, wil meer dan ooit
het volledige Brussel voor de Vlamingen ontsluiten en toegankelijk maken. In 2011 is het thema van
de Vlaamse Erfgoeddag armoede. Bovendien wordt 2011 een Hortajaar, aangezien deze architect 150
jaar geleden geboren werd geboren. Brukselbinnenstebuiten haakt op beide thema’s in door een aantal
wandelingen te organiseren die een minder voor de hand liggende kant van Brussel tonen. In 2011 zal
Brukselbinnenstebuiten – naar analogie met de Vlaamse wandelknooppunten – een “Netwerkdoos
Brussel” (werktitel) publiceren, die verder reikt dan enkel de binnenstad.
Budgettaire weerslag
Projecten die het imago van Brussel in Vlaanderen en bij Vlamingen verbeteren worden betoelaagd
via de subsidielijn “Projecten voor Brussel” (AG004), waar in 2011 een totaalbedrag van 1.710.000 is
voorzien (zie OD 1.2). Brukselbinnenstebuiten wordt nominatim gefinancierd via AG011, waar in
2011 een bedrag van 95.000 euro is voorzien.

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
promotiebeleid voeren
Brussel is officieel tweetalig, maar wordt vooral gekenmerkt door haar meertalig karakter. De
meertaligheid van Brussel is een realiteit en daarbij blijft het aantal anderstalige Brusselaars dat
Nederlands leert en oefent stijgen. Ik wil er met mijn beleid toe bijdragen dat de meertaligheid van
Brussel verstevigd wordt. Deze meertaligheid draagt immers bij tot de “unique selling proposition” die
Brussel in Vlaanderen, België, Europa te bieden heeft.
Taalbarometer
Om goed te kunnen inspelen op de bestaande realiteiten en taalverhoudingen is het steeds nodig om
over correcte gegevens te beschikken. Daarom zal ik in 2011 opdracht geven aan BRIO om hun derde
Taalbarometer voor te bereiden die dan in 2012 zal verschijnen. De eerste twee edities naar dit
onderzoek rond Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest verschenen in 2000 en 2006 (zie ook OD 1.3).
Budgettaire weerslag
De enquêtes van de taalbarometer worden geraamd op 150.000 euro en worden gefinancierd via
AG000. Voor de personeelsuitgaven verbonden aan de taalbarometer werd de nominatim subsidie aan
BRIO vanaf 2010 jaarlijks met 55.000 euro verhoogd (AG003)
Huis van het Nederlands
Kennis van het Nederlands is voor alle Brusselaars een extra troef. Steeds meer Brusselaars zijn zich
bewust van de meerwaarde die het Nederlands hen biedt om de eigen (arbeids)marktpositie te
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verbeteren. Daarom geef ik aan het Huis van het Nederlands Brussel de expliciete opdracht om het
taalpromotiebeleid voor de hoofdstad verder vorm te geven. Hiertoe dient het Huis van het Nederlands
zoveel mogelijk Brusselaars de kans te geven en te stimuleren om hun Nederlandse taalvaardigheid te
verbeteren, en moet het de zichtbaarheid van het Nederlands in het Brussels Gewest verhogen.
De opdracht rond taalpromotie is complementair aan de andere drie opdrachten, met name:
- Het uitvoeren van de decretale opdracht van de Huizen van het Nederlands, met name het
doorverwijzen van de kandidaat-cursisten Nederlands als tweede taal (NT2) naar het meest
geschikte aanbod, en het afstemmen van de vraag op het aanbod in Brussel;
- Het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe initiatieven op het vlak van Nederlands leren;
- Het voeren van een taalbeleid binnen Brusselse instellingen, organisaties en bedrijven, zoals
de ziekenhuizen, de Nederlandstalige kinderopvang, werkervaringprojecten,…
Het clusteren van deze vier opdrachten zorgt daarnaast voor een sterke meerwaarde om doelgerichte
acties te ondernemen om de positie van het Nederlands in de hoofdstad te versterken.
In het Beleidsplan 2011-2015 dat het Huis van het Nederlands heeft opgesteld naar aanleiding van de
gesprekken die ik heb gevoerd in het kader van de vernieuwing van de convenanten wordt de opdracht
rond taalpromotie vertaald in de eerste strategische doelstelling van het Huis: “Brusselse actoren
worden aangezet tot het leren, oefenen of gebruiken van het Nederlands”. Wanneer het Huis van het
Nederlands het heeft over “Brusselaars” dan bedoelt het daarmee iedereen die in Brussel woont of
werkt, ongeacht de herkomst, de nationaliteit, het verblijfsstatuut, de thuistaal,…
Om deze doelstelling waar te maken zet het Huis in op drie vlakken:
- Het stimuleren van Brusselaars om Nederlands te leren of te oefenen;
- Het ontwikkelen of ondersteunen van trajecten, instrumenten, enz. om Nederlands te oefenen;
- Het wijzen op de meerwaarde en het belang van het Nederlands via gerichte acties.
Om Brusselaars te stimuleren om Nederlands te leren of te oefenen zullen gerichte promotie-acties
gevoerd worden op kleinere schaal. die Brusselaars tot op het buurtniveau bereiken. Bedoeling is om
Brusselaars direct kennis te laten maken met het Huis via de wijkorganisaties, sociale diensten,
tewerkstellingsbeurzen, enz. Infosessies waarbij de nadruk komt te liggen op de mogelijkheden van
het leren of oefenen van het Nederlands staan centraal. Dit op een heel toegankelijke en duidelijke
manier.
Het ontwikkelen en ondersteunen van oefentrajecten Nederlands neemt een belangrijke plaats in
binnen de werking van het Huis van het Nederlands Brussel. Het grootste knelpunt van de cursist
Nederlands in Brussel is immers het gebrek aan oefenkansen Nederlands. Ik wil alvast de reeds
opgezette projecten verder uitbouwen en optimaliseren:
In 2008 werd het oefenproject “Patati Patata” opgestart. Dit programma (waarbij individuele
Brusselaars via een website oefenpartners Nederlands vinden) is intussen uitgegroeid tot een vaste
waarde in Brussel. Niet alleen in de vrije tijd wordt gretig gebruik gemaakt van het Patati Patataaanbod, ook de arbeidsmarkt ontdekte de voordelen van deze methode. In 2011 zullen deelwebsites
(en bijhorende instrumenten) van Patati Patati ontwikkeld worden voor bepaalde beroepssectoren.
Ook het taalbadprogramma “Duik in het Nederlands” is intussen een vaste waarde geworden.
Brusselse jongeren oefenen tijdens de herfstvakantie hun Nederlands via een stage in het Antwerpse
vrijwilligerswerk.
Het project “Bijt in Brussel” loopt sinds 2006. Via Bijt in Brussel worden NT2-docenten ondersteund
om hun cursisten toe te leiden naar het Nederlandstalig vrijetijdsaanbod. Tezelfdertijd worden deze
organisaties begeleid in het toegankelijk maken van hun werking voor anderstaligen. Onder meer de
vormingen in het gebruik van “duidelijke taal” zijn binnen dit project ontstaan. Bijt in Brussel zal in
2011 samen met OPB/Muntpunt zijn vijfde Bijt in Brussel-dag organiseren. Het hele concept rond Bijt
in Brussel wordt in 2011 trouwens overgedragen naar Vlaanderen, zoals beschreven in SD 2 Brussel
voor Vlaanderen. Onder de noemer “Bijt in je vrije tijd” zal dit project door de andere Huizen van het
15

Nederlands en vzw De Rand georganiseerd worden in onder meer de rand rond Brussel, Leuven,
Antwerpen, Mechelen en andere gemeenten. Het Brusselse Huis van het Nederlands draagt hiervoor
zijn expertise en materiaal over naar haar partners in Vlaanderen.
Het Huis van het Nederlands Brussel is constant op zoek naar andere mogelijkheden om Nederlands te
oefenen. In 2011 zal daarom een nieuw project met tvbrussel van start gaan. Cursisten maken via de
lessen Nederlands kennis met tvbrussel (onder meer door het gebruik van filmpjes in de les) en
worden aangezet om thuis naar tvbrussel te kijken.
In 2011 leg ik een klemtoon op volgende acties:
- Een samenwerking opzetten tussen het Huis van het Nederlands en de Brusselse
vervoersmaatschappij MIVB. Het openbaar vervoer is immers één van de eerste plaatsen waar
Vlamingen terechtkomen wanneer zij Brussel bezoeken, al is het maar voor de aankoop van
een vervoersbewijs. Toch blijkt het niet altijd evident om in het Nederlands verder geholpen te
worden. Daarom zal met de MIVB worden nagegaan hoe het functioneel Nederlands van haar
personeel verbeterd kan worden.
- Het winkelstratenproject, dat in 2004 door het Huis van het Nederlands werd uitgevoerd,
hernemen en optimaliseren. Bedoeling is om winkeliers de meerwaarde te duiden van een
Nederlandstalige dienstverlening. Tezelfdertijd wordt er ook ingezet op de zichtbaarheid van
het Nederlands zodat Nederlandstalige klanten ook daadwerkelijk het Nederlands gebruiken.
- Meer zichtbaarheid geven aan alle deelprojecten die in de schoot van het Huis van het
Nederlands Brussel worden geïnitieerd en opgezet en de innovatieve trekkersrol die het Huis
daarbij binnen en buiten Brussel vervult. Ik zal dit doen aan de hand van een
projectoverstijgende communicatie in Brussel maar ook naar Vlaanderen en het opzetten van
een ontmoetingsdag met de actoren.
Budgettaire weerslag
Het Huis van het Nederlands wordt nominatim gefinancierd via AG006, waar in 2011 een bedrag van
371.000 euro is voorzien.

OD 5.3 - Gratis taallessen Nederlands aanbieden
Zoals in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 aangekondigd worden ook in 2011 de NT2-lessen
kosteloos gemaakt voor iedereen die in de hoofdstad is gedomicilieerd.
Budgettaire weerslag
Via AG015 wordt hiervoor in 2011 een bedrag van 440.000 euro voorzien.

OD 5.4 - Een correcte toepassing van de taalwetgeving
Een hoeksteen van een positief taalbeleid in Brussel is het aandringen op een correcte toepassing van
de taalwetgeving in het officieel tweetalige Brussel. Nederlandstaligen moeten bij de publieke diensten
in hun hoofdstad in de eigen taal terechtkunnen. Daarbij blijft de Vlaamse Regering, zoals verwoord in
de Octopusnota, aandringen op een beter toezicht en een grotere aandacht voor de effectieve
tweetaligheid van de lokale en regionale dienstverlening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Steunpunt Taalwetwijzer is sinds mijn aantreden in 2009 weer volledig operationeel en 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. Het Steunpunt Taalwetwijzer biedt adequate ondersteuning aan zij die een
klacht wensen in te dienen. Er wordt onderzocht hoe de juridische begeleidingsfunctie nog kan worden
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uitgebreid, waarbij ook aandacht dient te worden besteed aan het feit dat de Taalwetwijzer als publieke
instantie niet altijd als enige het geschikte instrument is.
Zoals aangekondigd in de beleidsnota heeft het Steunpunt Taalwetwijzer ook een signaalfunctie.
Wanneer er zich systematisch problemen voordoen in een bepaald domein, zijn specifieke acties aan
de orde. Een blijvende prioriteit in dit verband is het taalgebruik in de publieke en private
ziekenhuizen en spoeddiensten. Hier worden nog regelmatig incidenten gesignaleerd van een
onvoldoende dienstverlening in het Nederlands. Ik heb in dit verband de expertise van het Steunpunt
Taalwetwijzer aangeboden aan de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, die deze
problematiek ook opvolgt in het kader van de interministeriële conferenties. Bij mededeling op de
Vlaamse Regering van 24 september 2010 werd de oprichting van een Vlaams Meldpunt Taalklachten
aangekondigd. De Taalwetwijzer is een partner in de uitbouw van dit meldpunt.

SD 6 - Samenwerking in Brussel: zoveel mogelijk werken aan synergieën
OD 6.1. - Het lokale Brusselbeleid van de Vlaams Gemeenschapscommissie als
prioritaire partner beschouwen
Op 14 december 2009 heb ik mijn Beleidsnota Brussel 2009-2014 toegelicht aan en besproken met de
Samenwerkingscommissie tussen de Raad van de VGC en de Vlaamse Volksvertegenwoordigers
verkozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Als voogdijminister volgde ik in 2009 en 2010 ook
met aandacht de vergaderingen van het College van de VGC. In het kader van deze
Collegevergaderingen heb ik twee agendapunten voorgesteld: de oprichting van een Task Force
Brussel en het ontwerpdecreet Muntpunt (zie OD 8.2).
De Vlaamse Regering wenst een coherent en slagkrachtig Vlaams beleid in Brussel te voeren, een
doelstelling die ook onze lokale prioritaire partneroverheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
nastreeft. Dit objectief kan niet los worden gezien van de ruimere doelstelling van Vlaamse Regering
om de bestuurlijke drukte te verminderen via een interne staatshervorming. Vanuit het
subsidiariteitprincipe en behoorlijk bestuur is het aangewezen om de rolverdeling en positionering van
de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in onderling overleg uit te klaren.
Bij het herbekijken van de relatie met de VGC krijgt het partnerschapidee de bovenhand. Er zullen op
basis van het kerntakendebat klare afspraken worden gemaakt over de rol, de opdracht en de
financiering van beide overheden.
In het kerntakendebat staan de volgende vragen centraal:
- Welke taken zijn binnen een gemeenschapsbeleid in Brussel van publiek belang en moeten
daarom door de overheid worden opgenomen? Deze opdracht behelst een kritische reflectie op
de taakinvulling van de overheid als geheel waarbij zich de vraag stelt of die taken door de
Vlaamse overheid zelf, dan wel door een ander bestuur of private partners kunnen worden
uitgevoerd.
- Welk bestuursniveau – Vlaamse Gemeenschap of VGC – krijgt voor welke kerntaken de
eindverantwoordelijkheid?
Na intensief overleg tussen de politieke verantwoordelijken werd met het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie afgesproken dat er opdracht wordt gegeven aan een Task Force Brussel om
het (politieke) kerntakendebat voor te bereiden. Deze Task Force Brussel is een gemengde, ambtelijke
overleggroep die bestaat uit vertegenwoordigers van de administraties van de Vlaamse Gemeenschap
en de VGC. De Task Force staat onder leiding van de secretaris-generaal van het departement
Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, die hiervoor nauw
samenwerkt met de leidend ambtenaar van de VGC-administratie. Deze Task Force kwam voor de
eerste maal samen in september 2010. In de eerste helft van 2011 wordt een eindrapport van de Task
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Force Brussel verwacht zodat het politieke kerntakendebat kan worden opgestart via een
gemeenschappelijke bijeenkomst van de Vlaamse Regering en het College van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie. De Task Force zal ook betrokken worden bij de resultaten van de
Visitatiecommissie in het kader van de tussentijdse evaluatie van het Vlaams Stedenfonds 2008-2013.
De Task Force Brussel zal onder meer een omgevingsanalyse maken die het Vlaams-Brusselse
bestuurlijke landschap verkent. Er wordt vervolgens ook nagegaan in hoeverre de beleidsinstrumenten
als de Brusselnorm en de Brusseltoets slagen in hun doelstelling om het Vlaams beleid voor Brussel
op een correcte manier vorm te geven. Om de kennis over de context en de impact van het beleid in
Brussel te kunnen evalueren, zouden in dit verband aanbevelingen kunnen worden geformuleerd over
gemeenschappelijke meet- en weetinstrumenten. De Task Force Brussel zal ook een aanzet geven tot
een globaal actieplan voor Brussel,zoals omschreven in het regeerakkoord.
De Task Force Brussel rapporteert sinds september 2010 maandelijks aan het politieke niveau, dat
indien nodig om terugkoppeling vraagt met de ambtelijke vertegenwoordigers. Er zal ook een
tussentijds verslag opgemaakt worden, dat zal worden voorgesteld aan de Samenwerkingscommissie
tussen de Raad van de VGC en de Vlaamse Volksvertegenwoordigers verkozen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Uiteraard kan ook het eindrapport van de Task Force Brussel het voorwerp
uitmaken van een parlementaire bespreking. De werkwijze en het vergaderritme van het
daaropvolgende politieke kerntakendebat zal wederom via overleg tussen de Vlaamse Regering en het
College van de VGC worden vastgesteld.
Budgettaire weerslag
De VGC ontvangt in 2011 een werkingsdotatie van 23.804.000 euro (AG017) en een
investeringsdotatie van 3.116.000 euro (AG019).

OD 6.2 - Een gemeenschappelijk Brusselbeleid via samenwerking tussen overheden
mogelijke maken
Op institutioneel vlak – zowel wat betreft het federale niveau als wat betreft de relaties tussen de
gewesten en gemeenschappen in dit land – beleven we uitzonderlijke tijden. De val van de federale
regering in april 2010, de federale verkiezingen van juni 2010, het moeizame overleg over de
staatshervorming en de langlopende onderhandelingen tot de vorming van een federale regering
vormen in zeker mate een rem op het ontwikkelen van intensieve samenwerkingsverbanden tussen
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat betreft de uitbouw van de sociaaleconomische
belangengemeenschap Brussel-Vlaanderen overeenkomstig het regeerakkoord en waarvoor de
coördinatie bij de Minister-president berust, kan vermeld worden dat op het terrein reeds wordt
samengewerkt rond concrete dossiers, zoals mobiliteit, havens, de uitwisseling van vacatures, enz.
Als Vlaams Minister voor Brussel blijf ik echter, samen met de Minister-President, met volle
overtuiging streven naar samenwerkingsverbanden die de effectiviteit van de eigen beleidsacties
kunnen versterken, die een meer globale benadering van Brussel mogelijk maken, die een sociaaleconomische belangengemeenschap Brussel-Vlaanderen mogelijk maken en op basis van dewelke
grensoverschrijdende uitdagingen kunnen worden aangepakt.
In 2010 en 2011 dienen zich enkele grote dossiers aan op het vlak van de gewestmateries mobiliteit, en
ruimtelijke ordening, waarvoor overleg en samenwerking tussen Vlaanderen en Brussel onontbeerlijk
zijn: de mobiliteitsoplossingen voor de verkeerscongestie tussen Vlaanderen en Brussel, met in
bijzonderheid de R0 en daarnaast ook het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het flankerend
beleid voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel. Op vlak van de gemeenschapsmateries
verplicht de voorspelde bevolkingstoename in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot urgent en
intensief overleg tussen de ministers van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse
Gemeenschap, de Ministers-Presidenten van beide Gemeenschappen en de Minister-President van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest over het capaciteitsgebrek dat zich in het onderwijs in het Brussels
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Hoofdstedelijk Gewest zal stellen. Als Vlaams Minister van Onderwijs stel ik mij hierbij op als een
constructieve partner en streef ik naar doordachte oplossingen die de pedagogische en
maatschappelijke belangen van het kind voorop stellen (zie ook SD Onderwijs en Jeugd).

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
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 hun aandacht voor interculturaliteit en gevoeligheid voor diversiteit.
Naast die horizontale benadering, kondigde ik in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 aan
kwaliteitsvolle interculturele projecten te willen stimuleren. Bij wijze van voorbeeld breng ik hier twee
initiatieven met veel potentie onder de aandacht, die in 2010 werden gestart en die in 2011 volop
zullen draaien.
Ik verleende in 2010 een werkingssubsidie van 106.500 euro aan Kuumba voor de ontwikkeling van
een Vlaams-Afrikaans Huis in de Matongewijk, als laagdrempelige ontmoetingsplaats voor de
Vlaamse gemeenschap en de Afrikaanse gemeenschap in Brussel, zonder dit echter limitatief te
interpreteren. Kuumba is een Vlaams initiatief in de Brusselse context, maar staat open voor alle
culturen. Kuumba richt in haar werking de blik op Vlaanderen, en wil zich profileren als een
ankerplaats voor de vele Vlamingen die, al dan niet in groep, Matonge bezoeken. Kuumba zal zich
positioneren als een draaischijf tussen de verschillende sociaal-culturele verenigingen die in de wijk
werkzaam zijn, waaronder het gemeenschapscentrum Elzenhof. De expertise uit de lokale netwerking
stelt Kuumba ter beschikking van gidsenverenigingen, zodat bezoekers de wijk in de diepte leren lezen
en kennen, voorbij de toeristische gemeenplaatsen. Kuumba verankert zich ook in het
Nederlandstalige netwerk in Brussel, via ondermeer samenwerkingen met BON, Jeugd en Vrede,
KVS, Muziekpublique, Brukselbinnenstebuiten, Brutaal en het Huis van het Nederlands. Kuumba
richt in samenwerking met een CVO taallessen Nederlands in, maar evenzeer taallessen Lingala. De
organisatoren denken dus radicaal intercultureel, het is geen eenrichtingsverkeer, maar
tweerichtingsverkeer waarbij iedereen iets van elkaar kan opsteken.
Samen met de erfgoedcel van de VGC subsidieer ik het project “Stemmen uit Babel” (40.000 euro),
dat bestaat uit de publicatie van een boek over de rijkdom, problematiek en uitdagingen van Brussel
als interculturele stad en een aantal sensibiliserende nevenactiviteiten waarin de verschillende
gemeenschappen zichtbaarheid verwerven. “Stemmen uit Babel” heeft als ambitie via een 150-tal
korte teksten die gemeenschappen een gezicht te geven. Er wordt steeds vertrokken van een gebouw of
landschap als springplank naar een bepaalde interculturele thematiek. Parallel zetten een aantal
partners in 2011 een aantal nevenactiviteiten op poten. Er staan gidsbeurten op stapel,
fototentoonstellingen, conferenties en debatavonden. Daarnaast zullen een aantal meer duurzame
samenwerkingsverbanden worden aangegaan: maandelijkse columns in De Morgen en Brussel Deze
Week, spreekuurtjes in scholen, reportages door studenten van het RITS. Het project is ambitieus van
opzet en begeeft zich op een relatief onontgonnen terrein. Het boek wordt een eerste poging om
diversiteit op te hangen aan zowel materieel als immaterieel en levend cultureel erfgoed. Belangrijk is
dat het project een concrete kennisbasis heeft en niet draait rond vrijblijvende “etnische-culturele
ontmoetingen”. Uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sociale cohesie en herkenbaarheid
pas kunnen ontstaan op basis van informatie over de ander. Het is dus niet de bedoeling om topdown
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een aantal activiteiten rond interculturaliteit op te zetten, maar wel degelijk het bestaande netwerk van
migrantenverenigingen mededrager te laten zijn van dit project.
Budgettaire weerslag
Deze en andere interculturele projecten worden betoelaagd via de subsidielijn “Projecten voor
Brussel” (AG004), waar in 2011 een totaalbedrag van 1.710.000 is voorzien (zie OD 1.2).

SD 8 - Media, communicatie en city imaging: de actualiteit over, informatie
in en het imago van Brussel kenbaar maken
OD 8.1 - Synergieën ontwikkelen tussen de Vlaams-Brusselse media
Samenwerking tussen de Vlaams-Brusselse mediapartners
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). Deze media hebben een dubbele opdracht: ze zijn stadsmedia én gemeenschapsmedia.
De substantiële overheidsondersteuning van de Brusselse mediapartners staat echter niet in verhouding
tot de indicaties over het eerder beperkte bereik ervan. Die indicaties zijn, in combinatie met de
beperkte budgettaire ruimte, sterk genoeg om te pleiten voor een nieuwe dynamiek in de opdrachten
en in de structuren van de mediapartners. Zo moeten de Vlaams-Brusselse media een bron blijven van
nieuws voor en over Brussel (actualiteit), en kan het bereik van deze berichtgeving verhoogd worden
door de rol van de deze stadsmedia als regionaal “persbureau” te versterken (toelevering). Daarnaast
zijn de Vlaams-Brusselse media een partner in het Brussels onthaal- en informatiebeleid, en van de
centrale draaischijf hiervan, Muntpunt (informatie en onthaal). Tegelijk vervullen de VlaamsBrusselse media ook een gemeenschapsvormende opdracht (community). De Vlaams-Brusselse media
spelen in op ontwikkelingen in het medialandschap en in de stedelijke omgeving (innovatie). De
doelstelling om binnen de Vlaams-Brusselse media de ontwikkeling van jong mediatalent te
stimuleren maakt het tot een opleidings- en recruteringsbassin voor journalisten, radio- en tv-makers in
heel Vlaanderen en Brussel (opleiding). Tegelijk zal ik er op toezien dat journalistieke toppers blijven
gestimuleerd worden om aan de Vlaams-Brusselse media mee te werken. Het medewerkersbeleid dient
in dat opzicht ook een spiegel te zijn van de diversiteit van de samenleving.
De Vlaamse regering zal samen met de VGC voor eind 2010 de lijnen uitstippelen voor de
toekomstige ontwikkeling, organisatie en werking van de Vlaams-Brusselse media-organisaties, met
het oog op maximale synergieën, een verhoging van de slagkracht op het vlak van nieuwsgaring en
beeldvorming, en met het oog op efficiëntiewinsten. Dit gebeurt in overleg met de andere subsidiënt,
de Vlaamse Gemeenschapscommissie, en in overleg met de mediapartners zelf en aldus ook
gekoppeld aan hun ontwerpbeleidsplannen 2011-2015. Dit overleg en de beslissing terzake monden uit
in een concreet stappenplan, zodat in 2011 deze transitiebeweging en vernieuwde werking op de
sporen kunnen worden gezet.
Budgettaire weerslag
TV-Brussel wordt nominatim gefinancierd via AG002, waar in 2011 een bedrag van 1.597.000 euro is
voorzien. Brussel Deze Week wordt nominatim gefinancierd via AG007, waar in 2011 een bedrag van
2.774.000 is voorzien. FM Brussel wordt nominatim gefinancierd via AG008, waar in 2011 een
bedrag van 1.664.000 euro is voorzien.
Brusselnieuws.be als speerpunt van het nieuws in Brussel
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Brusselnieuws.be ontwikkelt zich als een vierde Vlaams-Brusselse mediapartner naast radio (FM
Brussel), televisie (tvbrussel) en print (BDW/Agenda). Begin 2010 heb ik het voorstel voor de
vernieuwingsoperatie van brusselnieuws.be goedgekeurd en een eenmalige projectsubsidie voor de
financiering ervan toegekend. Waar nodig wordt de vernieuwingsoperatie crossmediaal aangepakt
omdat ze niet los kan worden gezien van de conceptuele invulling van de nieuwsgaring en –ontsluiting
van de Brusselse mediapartners in het algemeen en brusselnieuws.be in het bijzonder. Ik heb bijgevolg
breed gedragen taakafspraken en samenwerkingsmodaliteiten met de andere mediapartners als
absolute randvoorwaarden voor het welslagen van dit project vooropgesteld. De uitbouw van
brusselnieuws.be tot een hedendaagse, interactieve nieuwswebsite is volop aan de gang. Het nieuwe
concept en de informatiearchitectuur om de website om te vormen tot een volwaardig Brussels
nieuwsportaal en -platform met een eigen redactionele inbreng bovenop het nieuwsaanbod van de
andere Brusselse mediapartners, zijn ontwikkeld en gerealiseerd. Brusselnieuws.be kreeg een nieuwe,
minder rigide structuur en een meer evenwichtige en eigentijdse look & feel. De website kan voortaan
ook via mobiele dragers worden geraadpleegd. De herlancering van brusselnieuws.be in oktober 2010
werd ondersteund met een mediacampagne die zich ook richt tot de potentiële bezoekers van buiten
Brussel. In de loop van 2011 zal onder andere worden onderzocht op welke wijze de eigen
redactionele inbreng nog verder kan worden versterkt en verbeterd. Verder zal ook worden
teruggekoppeld naar Muntpunt om na te gaan hoe in de toekomst het online aanbod van een
cultuurkalender en -zoeker het best kan worden ontsloten en verrijkt met het aanbod van het
uitmagazine Agenda.
Budgettaire weerslag
De kostprijs van de vernieuwingsoperatie van brusselnieuws.be in 2010 bedroeg 138.000 euro,
gefinancierd via het Vlaams Brusselfonds.
Publieksonderzoek naar het bereik van de Vlaams-Brusselse mediapartners
In de beleidsnota wordt een groot kwantitatief en kwalitatief publieks- en bereiksonderzoek van de
vier mediapartners aangekondigd ter ondersteuning van de beleidsstrategie tegenover de VlaamsBrusselse media. Na aftasting van de markt, kwam ik tot de conclusie dat de kosten voor een
commercieel uitbesteed grootscheeps onderzoek niet in verhouding stonden tot te vergaren kennis.
Daarom heb ik besloten om BRIO de opdracht te geven om in samenwerking met CEMESO (Centre
for Studies on Media and Culture van de VUB) een fijnmazig en gericht publieksonderzoek naar het
bereik van de Vlaams-Brusselse mediapartners op te zetten, dat reeds in het voorjaar van 2011
resultaten zal opleveren. In eerste instantie zal het bestaande publiek van de mediapartners via een
webenquête worden bevraagd. De webenquête zal het mogelijk maken een relatie te leggen tussen het
mediagedrag en het sociaaldemografische profiel van de gebruiker en zijn of haar band met Brussel
(pendelaar, student, woonachtig in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,…). Er wordt gepeild naar een
evaluatie van het aanbod door de gebruiker (zowel algemene perceptie als specifiek in functie van de
kerntaken van de respectievelijke media) en het verwachtingspatroon van de gebruiker in die zin dat er
gevraagd wordt naar naambekendheid, globaal mediagebruik, attitude t.o.v. en appreciatie van het
Brusselse media-aanbod en de hiaten in het aanbod. De enquête moet eveneens een indicatie bieden
van het profiel van de niet-gebruiker in de doelgroep en geeft de richting aan van een mogelijk aan te
boren potentieel. Ze schetst daarenboven de relatieve positie van de Vlaams-Brusselse mediapartners
binnen het mediagedrag van deze groep en gaat dieper in op het gemeenschapsversterkende karakter
en de beeldvorming over Brussel. Het tweede kwalitatieve luik is complementair aan de webenquête.
Hiervoor zullen een aantal specifieke groepen en referentiepersonen worden bevraagd
(gemeenschapscentra, bibliotheken, middenveldorganisaties…). Het kwalitatieve luik werkt meer in
de diepte en gaat in op de mogelijke samenwerkingsvormen en synergieën. Concreet richt dit deel zich
op de evaluatie en het verwachtingspatroon van de gebruiker en op de complementariteit van de
verschillende media. Het diept de vragen rond naambekendheid, mediagebruik, attitude t.o.v. en
appreciatie van het aanbod en hiaten die ook in de webenquête naar voor kwamen verder uit. Ten
slotte buigt dit deel zich ook over de verhouding tussen het aanbod van het medium en zijn statutaire
(informatie)opdracht en de synergie tussen de Vlaams-Brusselse media. De resultaten worden via een
SWOT-analyse verwerkt op basis waarvan beleidsaanbevelingen zullen worden geformuleerd. In de
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loop van 2011 zal dezelfde vragenbatterij in de Taalbarometer worden herhaald, zodat op basis van
een representatieve steekproef het mediagebruik in een bredere context kan worden gekaderd.
Budgettaire weerslag
De kostprijs van dit onderzoek bedraagt 50.000 euro, gesubsidieerd via AG004.

OD 8.2 - Muntpunt uitbouwen als hedendaagse verblijfsbibliotheek en hoofdstedelijk
informatiecentrum
Het project Muntpunt is de fase van de verschillende voorstudies, conceptnota’s, en ontwerpen
ontgroeid en krijgt thans meer en meer concrete vorm. Alle fundamentele keuzes zijn gemaakt: de
bouwwerf is opgestart , er wordt een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap
opgericht, verschillende werkgroepen bewaken de voortgang van de verschillende trajecten. De
stuurgroep begeleidt zowel de beheersmatige en infrastructurele werkzaamheden als de conceptuele en
operationele invulling van het project. Het bouwteam met zijn onderscheiden werkgroepen doet de
follow-up van het infrastructuurprogramma. De inhoudelijke werkgroep werkt aan het
stakeholderbeleid, de projectcommunicatie en het inhoudelijke, operationele deel van Muntpunt.
In het kader van de openbare aanbesteding voor de verbouwings- en renovatiewerken aan het
gebouwencomplex op het Muntplein werd er eind 2009 een lastenboek van 1600p., 160 plannen, een
bouwvergunning, een milieuvergunning en vier biedingen opgeleverd. Op 17 mei 2010 werd de
opdracht gegund voor 11.989.128,50 euro. De eerste bieder werd tengevolge van een niet-regelmatige
inschrijving niet weerhouden. De werf werd opgestart in juni 2010 en heeft een uitvoeringstermijn van
490 dagen.
Op 16 juni 2010 besliste de Vlaamse Regering om haar definitieve goedkeuring te hechten aan het
ontwerp van decreet tot oprichting van een Vlaams communicatiehuis in Brussel onder de vorm van
het extern verzelfstandigd agentschap Muntpunt vzw. Onthaal en Promotie Brussel en de
Hoofdstedelijke Openbare Bibliotheek worden geïntegreerd in Muntpunt. Beide vzw’s moeten de
nodige initiatieven te nemen om deze operatie mogelijk te maken in overeenstemming met de vzwwet. De mogelijkheid van fusies of hergroeperingen van vzw’s is, in tegenstelling tot
vennootschappen, niet als dusdanig wettelijk geregeld. Dat betekent dat een fusie of hergroepering
enkel kan worden gerealiseerd door een combinatie van verschillende individuele rechtshandelingen,
die zo goed mogelijk op elkaar dienen te worden afgestemd. Vanuit de projectcoördinatie werd een
draaiboek opgesteld met richtlijnen voor een ordentelijke hergroepering en afspraken gemaakt over
ondermeer :
- de over te nemen activa en, eventueel, passiva;
- de over te nemen lopende overeenkomsten;
- de verklaringen en garanties door bestuurders over de staat van het vermogen en afwezigheid
van risico’s en potentiële geschillen;
- het tijdspad, afgestemd op de tussenkomsten van de bevoegde organen (raad van bestuur en
algemene vergadering).
Over de meeste van deze punten bestaat er inmiddels overeenstemming tussen de betrokken
organisaties en overheden of zijn de discussies alleszins in een vergevorderd stadium beland. De vzw
Muntpunt krijgt vorm. Aangezien de vzw Muntpunt een extern verzelfstandigd agentschap van de
Vlaamse overheid zal zijn, vereist de zorgvuldigheidsplicht dat de overheid met volle kennis van
zaken ook meewerkt aan de integratie van bestaande vzw’s. De betrokken vzw’s moeten de nodige
stappen zetten en voorbereidingen treffen met het oog op een ordentelijke ontbinding, vereffening en
rechtsopvolging in de vzw Muntpunt. Het boekenonderzoek zal de bestuurders van de bestaande vzw’s
de nodige informatie bieden om het vereffeningproces op een goede manier te begeleiden.
Er werd in 2009-2010 ook een competentiematrix opgesteld en een visieorganogram geconcipieerd.
Dat vergde een intensief en complex overlegproces gezien de dubbele bestuurlijke context waarin
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Muntpunt vorm dient te krijgen. Het visieorganogram werd opgebouwd vanuit een maximaal
generieke werking en volgens de inhoudelijk gedefinieerde opdrachten met publieksoutput. Het is ook
congruent met het competentiewoordenboek van de Vlaamse Gemeenschap ( functies, onderliggende
resultaatsgebieden en competenties). Het opstellen van een personeelsbehoeftenplan met
bijkomende/nieuwe opdrachten voor Muntpunt vanuit de gevoerde behoeftetoetsing wordt
toevertrouwd aan de vzw Muntpunt. Dat is uiteindelijk ook het aangewezen platform voor het
vastleggen van opdrachten en prioriteiten.
Naast de communicatieve, organisatie- en infrastructurele trajecten die momenteel volop lopen zullen
in 2011 de volgende deeltrajecten worden uitgevoerd:
Na de stemming in het Vlaams Parlement, en de bekrachtiging en afkondiging van het decreet door de
Vlaamse Regering zullen de statuten van de vzw Muntpunt worden neergelegd en zal de vzw
Muntpunt rechtspersoonlijkheid verkrijgen. Het is de bedoeling dat de organisatie op begin 2011
operationeel is om haar opdrachten op te nemen. Muntpunt zal bijgevolg in eerste instantie moeten
kunnen overgaan tot de aanwerving van een aantal sleutelfuncties binnen de organisatie, namelijk een
algemene directeur, een zakelijk leider, een ICT-manager en een gebouwenbeheerder. Ik heb voor
deze opstart alvast een bijkomend werkingsbudget van 290.000 euro voorzien voor Muntpunt. Voor de
huidige personeelskaders van Onthaal- en Promotie Brussel (OPB) en de Hoofdstedelijke Openbare
bibliotheek (HOB) zal er een human resourcebureau worden aangesteld dat samen met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie de functionele en arbeidsrechtelijke overdracht zal regelen.
Naast de opvolging en uitvoering van de verbouwingswerken , wordt er werk gemaakt van de opmaak
en opvolging van de aanbestedingen voor de gevelrenovatie van het gebouwencomplex en de
inrichting/interieur van het gebouw.
Bij het verder uitzetten van de lijnen voor de toekomstige praktische werking van Muntpunt vormt de
uitbouw van de volledige ICT-omgeving en –infrastructuur van Muntpunt een belangrijk onderdeel.
De omvang en complexiteit van deze opdracht maken ze in dit scenario tot een uitdaging die een
bijzonder grote investering in mensen en middelen vergt. De EVA Muntpunt zal hiervoor bij het
departement DAR van de Vlaamse overheid gebruik kunnen maken van het lopende ICT-contract
van de Vlaamse overheid met EDS-Telindus. Het agentschap zal een beroep kunnen doen op de
gemeenschappelijke ICT-dienstverlening en producten en diensten afnemen van genoemde ICTleverancier van de Vlaamse overheid.
Er wordt een communicatiebureau aangesteld die een integrale communicatiestrategie zal moeten
opzetten tot en met de opening in 2012. (zie OD 8.4).
De website www.muntpunt.be wordt ontwikkeld tot een meertalig portaal. Muntpunt heeft als ambitie
een informatieplatform te bieden over bibliotheekdiensten en het aanbod van Nederlandstalige
diensten in Brussel op vlak van Welzijn en Gezondheid, Wonen en Werken, Onderwijs en Vorming,
en tot slot Cultuur en Vrije tijd. Muntpunt wil een gids zijn, mensen leiden door het grote en
ondoorzichtige aanbod. De website moet het aanbod op een aantrekkelijke en duidelijke informatieve
manier naar de gebruiker brengen en een interactief platform zijn tussen gebruikers en dienstverleners.
Tenslotte zal er worden bekeken welke de beste formule is voor het opzetten van een openbare
dienstverlening voor het café en de catering van Muntpunt. Desgevallend wordt er een procedure
opgestart voor het toekennen van een concessie voor de uitbating van het café van Muntpunt.
Budgettaire weerslag
Via het Vlaams Brusselfonds wordt in 2011voorzien in de financiering van de jaarlijkse canon van de
erfpacht (1.785.000 euro), infrastructuurwerken (1.216.912 euro, 10% verrekeningen) en het ICT-park
(500.000 euro). Voor de opstart van Muntpunt met de aanwerving van 4 sleutelfuncties wordt via het
Programma AG een bedrag van 290.000 euro ter beschikking gesteld.
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OD 8.3 - Een efficiënte cultuurcommunicatie bewerkstelligen voor het Brusselse
culturele aanbod
In het streven naar de ontwikkeling van een efficiënte cultuurcommunicatie voor het Brusselse
culturele aanbod volg ik met belangstelling de verdere werking en toekomstige resultaten van de
Werkgroep Cultuurcommunicatie in het kader van het Cultuurplan voor Brussel, die in januari 2010
werd opgestart. Inherent aan de doelstellingen die ik in mijn Beleidsnota Brussel 2009-2014 inzake
cultuurcommunicatie heb geformuleerd, en die gelijklopend door het Brussels Kunstenoverleg en het
Réseau des Arts à Bruxelles in hun Cultuurplan voor Brussel werden opgenomen, is de noodzaak dat
alle betrokken actoren – op beleidsniveau, in het culturele werkveld en in de communicatiesector – één
gezamenlijke strategie ontwikkelen. In dat opzicht hoop ik op het welslagen van deze Werkgroep
Cultuurcommunicatie, en stel ik voorop dat Brussel Deze Week (als beheerder van AGENDA),
Onthaal en Promotie Brussel (als beheerder van uitinbrussel.be) en vanaf 2011 ook Muntpunt vzw
zich maximaal engageren voor het welslagen van dit overleg.

OD 8.4 - Selectief promotiecampagnes voeren ter ondersteuning van het Vlaams
Brusselbeleid
In 2010 werd – zoals in de Beleidsnota Brussel 2009-2014 werd aangekondigd – een campagne
gevoerd rond de website www.zorgzoeker.be. In maart 2010 werd de website totaal vernieuwd. De
databank, intussen beheerd door het Huis voor Gezondheid, werd uitgebreid met gezondheids- en
welzijnsgegevens van de Vlaamse Rand. Bovendien werd ze overzichtelijker en gebruiksvriendelijker
gemaakt. Momenteel telt de databank al circa 10.000 zorgverleners en zorgorganisaties. Vanaf 19 april
2010 liep een grote informatiecampagne gericht op de inwoners van Brussel en de Rand.
Verschillende kanalen werden aangewend: televisie, kranten, magazines en websites. De campagne
(kostprijs 75.000 euro) loopt tot december 2010 en wordt in 2011 verdergezet. Uit de
bezoekerscijfers van de website, blijkt dat de campagne effect heeft. Vanaf april 2010 werd een
beduidende verhoging van het aantal bezoekers opgetekend (mei 2009: 3977 bezoekers, mei 2010:
6867 bezoekers). In de periode januari tot augustus 2009 telde de website in totaal 39.724 unieke
bezoekers, wat in de periode januari-augustus 2010 tot 47.593 unieke bezoekers opliep.
Op communicatief vlak bleef het in 2010 vrij stil rond Muntpunt. Na een eerste grote publieksmoment
in december 2009, werd in 2010 vooral in de diepte en achter de schermen gewerkt. Het
huisstijlhandboek werd gefinaliseerd, de merkenarchitectuur op punt gesteld, de website verder
ontwikkeld en er verscheen een meertalige corporate brochure. Via een cognitieve bezettingsstrategie
werd Muntpunt verder bekendgemaakt bij ruimere stakeholder- en publieksdoelgroepen. Eind 2010
loopt het huidige raamcontract af. Dit najaar wordt een nieuw raamcontract afgesloten, dat in januari
ingaat (maximale kostprijs 193.000 euro aan te rekenen op AG001). Het aan te stellen
communicatiebureau moet de integrale communicatie van Muntpunt tot en met de opening (met een
nazorg van zes maanden) voor de rekening nemen. Dat wil zeggen dat het bureau de communicatie in
al zijn facetten coördineert en aanstuurt. De opdracht van het communicatiebureau behelst vier
deelgebieden:
- strategisch advies en begeleiding;
- het opstellen van een communicatiestrategie en –plan;
- het opzetten en implementeren van een lanceringscampagne rond de feestelijke opening van
Muntpunt;
- de vormgeving en bewaking van alle communicatiedragers.
In de Beleidsnota Brussel 2009-2014 kondigde ik ook via televisiefeuilletons te willen inzetten ter
ondersteuning van mijn beleiddoelstellingen inzake de relatie tussen Vlaanderen en Brussel. Ik stel
met genoegen vast dat de VRT vanuit haar kernopdracht die taak alvast met verve vervuld. Het
spraakmakende programma “De school van Lukaku” brengt een erg realistisch beeld van de Brusselse
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complexe samenleving. Het programma “De slag om Brussel” stuurt het beeld van Brussel als
kafkaïaanse hoofdstad van Europa grondig bij. Zelf heb ik in 2010 een subsidie van 100.000 euro
verleend voor het jongerenprogramma “Looking for Pearl”, dat in de zomer op JIM werd uitgezonden.
Dit programma is een talentenjacht die mikt op een kijkerspubliek van 13 tot 30-jarigen met een
specifieke focus op 17 tot 24-jarigen, een doelgroep die vaak niet via de klassieke promotiecampagnes
over Brussel werd bereikt. De talentenjacht “Looking for Pearl” werd integraal in Brussel gedraaid.
Het programma toont de glamoureuze kant van de vrijetijds- en muziekstad Brussel en presenteert
Brussel als “the place to be” is voor wie internationale ambities heeft. Het programma onthult de
hoofdstad als een hippe jongerenstad. Op basis van de evaluatie van dit programma zal ik nagaan of
we in de toekomst meer moeten inzetten op televisieprogramma’s voor jongeren.
In 2011 staat de filmdocumentaire “Au Boulot!” van de talentrijke journaliste Maria Tarantino op het
programma, waar ik eveneens een subsidie aan verleen (18.000 euro). “Au Boulot! Het is tijd om te
dromen!” wordt een creatieve documentaire over Brussel, die de culturele diversiteit van de stad en
haar kosmopolitische aspecten toont. Geïnspireerd door de film “Amsterdam Global Village” wordt
“Au Boulot!” een experimentele film waarin het architecturale en sociale landschap van Brussel
onderzocht wordt door elementen uit documentaire en musical met elkaar te vermengen. Het
“droomwerk” uit de titel vormt een resultaat van de samenwerking door kunstenaars, muzikanten,
academici én de stadsbewoners. De film reflecteert op een kritische en originele wijze over de stad.
Zo wordt bijvoorbeeld benadrukt dat het samenleven van verschillende culturen in Brussel spanningen
met zich meebrengt. Brussel is helemaal geen mix van een aantal geïntegreerde gemeenschappen. Er is
geen dominante cultuur aanwezig. “In Brussel kan iedereen zich thuis voelen, juist omdat niemand er
echt helemaal thuis is”. Het feit dat Brussel geen vaste identiteit heeft, maakt haar tot een hedendaagse
grootstad. In een dergelijk scenario komt de identiteit van de stad niet langer voort uit de gedeelde
roots van haar inwoners, maar uit hun gedeelde toekomstprojecten. Om het onderzoeksproces open en
toegankelijk te maken voor de inwoners van Brussel worden er eerst twee publieke sessies in de
Beursschouwburg georganiseerd. De eerste sessie “Brussels Global Village” vond plaats op 5 mei jl.
Op deze avond werd het onderzoeksmateriaal (film, foto, interviews) gepresenteerd dat gedurende vijf
maanden over de stad Brussel werd verzameld. De tweede publieke sessie “A city of sounds and
dance” vond plaats op 27 oktober 2010. De eigenlijke opnames starten in januari 2011. De film zal
worden vertoond in de KVS en op Canvas. Er komt ook een tournee door een aantal Vlaamse culturele
centra. Daarnaast worden screenings georganiseerd in het Vlaams en federaal parlement en in een
aantal scholen. De film zal ook worden voorgesteld op een aantal internationale filmfestivals.
Budgettaire weerslag
In 2011 is er voor het voeren van campagnes een bedrag van 207.000 euro voorzien via AG001.

SD 9 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht
voor Nederlandskundige voorzieningen
OD 9.1 - Welzijn en gezondheid: een zorgaanbod verzekeren met aandacht voor
Nederlandskundige voorzieningen
Kinderopvang
De opeenvolgende besparingen in 2009 en 2010 lieten geen budgettaire ruimte voor incentives op het
vlak van voor- en buitenschoolse kinderopvang. Mijn collega bevoegd voor Welzijn besliste in 2010
om respectievelijk 70 en84 extra voorschoolse en buitenschoolse opvangplaatsten in Brussel te
voorzien. Mijn collega bevoegd voor Welzijn zal ook het komende jaar investeren in uitbreiding van
de kinderopvang in de grootsteden, waaronder Brussel.
In 2011 wil ik via de VGC investeren in infrastructuur voor voorschoolse en buitenschoolse
kinderopvang gekoppeld aan capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalig onderwijs. Zonder
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flankerende kwaliteitsmaatregelen heeft een uitbreiding zonder meer, voor een steeds krimpend
aandeel Nederlandstalige kinderen, weinig zin. Deze doelstelling zal daarom kaderen binnen mijn
brede schoolbeleid, waarbij ik, in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie wil zorgen
voor voldoende Nederlandstalige instroom uit kinderopvang en voldoende Nederlandstalig naschools
opvang- en vrijetijdsaanbod via investeringssubsidies (zie OD 10.3).
In samenspraak met mijn collega van Welzijn wil ik in 2011 nagaan of een uitbreiding van het aantal
plaatsen in lokale diensten voor buurtgerichte opvang mogelijk is, in functie van het bieden van
maximale leerkansen voor GOK-kinderen in het Nederlandstalig onderwijs te Brussel.

OD 9.2 - Meer aandacht hebben voor personen met een handicap
Voor de realisaties op het vlak van gehandicaptenvoorzieningen verwijs ik naar OD 9.3 over de zorg
voor senioren, en naar de toegankelijkheidsscreenings van de Brusselse culturele instellingen die in
2010 werden uitgevoerd (zie OD 11.3). In 2011 worden geen nieuwe initiatieven gepland.

OD 9.3 - Zorg voor senioren blijven vernieuwen
Een evaluatie en hernieuwde opdrachtsbepaling van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel
In het licht van de afsluiting van de lopende beheersovereenkomst en in het vooruitzicht van de
onderhandeling over en ondertekening van een nieuwe overeenkomst stelde ik een evaluatie voor van
de werking van het Kenniscentrum Woonzorg Brussel over de periode 2008-2009. Deze externe
evaluatie gebeurde op basis van documenten, de schriftelijke bevraging van groepen stakeholders en
interviews met relevante actoren. Meer concreet evalueerde men de missie, de vooropgestelde
doelstellingen, de behaalde resultaten, de gebruikte processen en de ingezette middelen.
Uit de resultaten van deze evaluatie bleek dat het Kenniscentrum Woonzorg Brussel op relatief korte
termijn veel inzicht verworven heeft in de Brusselse realiteit (mogelijkheden en moeilijkheden) zodat
het op basis hiervan een degelijk onderbouwd concept rond woonzorgzones kon creëren. Deze
ontwikkelingen leidden op korte termijn tot de realisatie van een aantal woonzorgprojecten en hebben
als zijdelings effect dat een hele beweging op gang kwam rond en vanuit het woonzorgconcept met als
gevolg dat een aantal nieuwe initiatieven ontwikkeld werden die een meerwaarde betekenen voor het
wonen en de zorgverstrekking in Brussel.
De opdrachten van het Kenniscentrum zullen worden geconsolideerd in een nieuw op te maken
beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het
Kenniscentrum. De opmaak van de nieuwe beheersovereenkomst zal gebaseerd zijn op het
meerjarenactieplan 2010-2014 en op de hoger beschreven evaluatie.
Uit deze evaluatie blijkt echter ook dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar zijn: de bekendheid
van de dienstverlening van het Kenniscentrum, de toegankelijkheid van de verworven expertise, de
netwerkfunctie, in het bijzonder op het vlak van de thuiszorg. In navolging van een aantal
samenwerkingsakkoorden afgesloten in 2010, zal het Kenniscentrum ook in 2011 op deze wijze verder
werken. Voor de invulling van de verschillende projecten wordt telkens een projectgroep
samengeroepen.
In 2011 zal de stuurgroep in zijn nieuwe samenstelling gereactiveerd worden, zoals afgesproken in
de evaluatie van het Masterplan Woonzorgzones Brussel met de verschillende administraties. Hierbij
kan het Kenniscentrum specifiek beleidsvoorbereidend werk leveren.
Het kenniscentrum zal in 2011 meewerken aan de studie van het Huis van de Gezondheid mbt het
aantrekken en toeleiden van verzorgend en dienstverlenend personeel.
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Budgettaire weerslag
Het Kenniscentrum Woonzorg Brussel wordt via het Vlaams Brusselfonds gefinancierd (200.000
euro).
De Nederlandstalige thuiszorg in kaart brengen
Zoals aangekondigd in de beleidsnota wil ik een overzicht construeren van de Nederlandstalige
thuiszorg. Hiertoe werd er een onderzoek opgestart in juli 2009. Het bestaat uit volgende delen:
toelichting bij het opzet en de onderzoeksmethode, het in kaart brengen van de programmatie van de
thuiszorg bij de verschillende overheden in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad (Vlaamse
Gemeenschap (VG), Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), Commission
Communautaire Française (COCOF), het in kaart brengen van het aanbod (VG, GGC, COCOF en
andere overheden actief inzake thuiszorg), de bevraging van een dertigtal sleutelfiguren met
betrekking tot hun visie op de situatie van de Brusselse thuiszorg voor de zorgvragers en
zorgverstrekkers en de vertaling van de conclusies van de voorgaande delen naar de organisatie van de
thuiszorg in de woonzorgzones. De definitieve tekst wordt verwacht tegen einde 2010 zodat een aantal
elementen ervan in 2011 al kunnen worden geïmplementeerd. Het is immers de bedoeling dat de
studie niet enkel een theoretische analyse is, maar tevens ook een werkinstrument om de thuiszorg in
de woonzorgzones te optimaliseren.
Naar 2011 toe wil ik bepaalde beleidsaccenten leggen. Zo is er het Protocol 3-project dat de inbedding
beoogt van de functie van woonzorgcoach ter verbetering van de dienstverlening van de thuiszorg.
Einde 2010 zijn de eerste proefmaanden voorbij, waarna wordt geëvalueerd of het project ook in
andere woonzorgzones toepasbaar is. Daarnaast wil ik in 2011 overleggen met de VGC ter
afstemming van een aantal werkvormen (dagcentra, …) die bij de verschillende overheden worden
gebruikt. Ook zal er een promotie van het langer thuiswonen plaatshebben onder andere op de
infobeurs “Thuis wonen, mijn keuze”.
De Nederlandstaligheid van de bicommunautaire instellingen verbeteren
Ook de verbetering van de Nederlandstaligheid in de bicommunautaire instellingen wil ik
bewerkstelligen via de aanbieding van taallessen en taalcoaching op de werkvloer. De VDAB speelt
hierbij een belangrijke rol. Zij bieden enkele opleidingen die de verbetering van de
Nederlandskundigheid in de zorgsector nastreven. Zo is er bijvoorbeeld de opleiding “Nederlands op
de werkvloer” (NODW) waarbij een taallesgever wordt ingezet bij de diensten gezinszorg te Brussel
(Familiehulp en Solidariteit voor het gezin) voor het geven van Nederlandse taal op de werkvloer
aan verzorgenden. Dit project is al bezig en loopt nog tot het einde 2010. Een andere organisatie die
hier ook haar rol kan spelen is het Huis van het Nederlands. Sinds 1 juni 2010 is er een medewerker
van dit Huis aangesteld voor het opstarten van contacten met rusthuizen te Brussel en het opzetten
van gesprekken in het kader van de ontwikkeling van een taalbeleid/taaltraject bij rusthuizen.
In Brussel is er behoefte aan zorgkundigen/’aides soignantes’ met een basiskennis van het Nederlands.
Vandaar dat er bij de VDAB momenteel een opleiding loopt genaamd “Nederlandse immersie voor
cursisten in opleiding “aide soignante” te Brussel”. Bedoeling is om werkzoekenden een basiskennis
van het Nederlands aan te leren zodat ze met Nederlandse zorgvragers kunnen communiceren.

OD 9.4 – Gezondheidsvoorzieningen structureel laten samenwerken
In de Beleidsnota werd de oprichting van het Huis voor Gezondheid aangekondigd. Dat Huis ontstond
op 1 januari 2010 vanuit een samengaan van de activiteiten en het personeel van de vzw’s Pro Medicis
Brussel (PMB) en Zorgnet en de projecten coördinatie gezondheidszorg Brussel (project van de
Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad), H-team (project van PMB met stedenfondsmiddelen) en de
portaalsite Zorgzoeker. Het Huis voor Gezondheid wordt ook ondersteund door vertegenwoordigers
van de Brusselse Huisartsenkring (BHAK) Het Brussels Overleg Thuiszorg (BOT), de Brusselse
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WelzijnsRaad en het Doktersgild Van Helmont. In 2010 werden organisatieculturen, personeelsbeleid
en personeelskader op elkaar afgestemd. Er werd ook een huisstijl en een intern IT-platform
ontwikkeld. Op 25 maart 2010 werd het Huis voor Gezondheid officieel voorgesteld aan pers en
publiek op de gezondheidsmeeting.
In 2010 werd een nieuwe versie van Zorgzoeker ontwikkeld die meer intuïtief zoeken in zowel de
gezondheids- als welzijnssector toelaat. De registratieprocedure voor zorgverleners werd
vereenvoudigd. De databank van Zorgzoeker werd uitgebreid met gegevens uit de Rand: De
welzijnsgegevens van de sociale kaart van Vlaams-Brabant werden in Zorgzoeker geïmporteerd en de
zorgverleners uit de Rand werden meermaals aangespoord zich op Zorgzoeker kenbaar te maken (1 op
3 ging op deze uitnodiging in). Er werden inspanningen geleverd om de Brusselse Nederlandskundige
tweedelijnszorgverleners via Zorgzoeker kenbaar te maken, doch slechts drie van de dertien acute
ziekenhuizen ging hierop in. In verschillende sectoren (zorgsector, onderwijs, cultuur) werd
Zorgzoeker op aangepaste manier bekend gemaakt.
In 2010 zette het Huis voor Gezondheid ook sterk in op de bekendmaking van de zorgtrajecten: in
samenwerking met de partners uit de Rand werden uniforme documenten opgesteld om de
communicatie tussen eerste- en tweedelijnszorgverleners rond de zorgtrajecten diabetes en chronisch
nierfalen te ondersteunen. Alle Brusselse Nederlandskundige eerstelijnszorgverleners betrokken in de
behandeling van deze aandoeningen (huisartsen, diëtisten, diabeteseducatoren, endocrinologen en
nefrologen) werden persoonlijk bezocht. Er werden multidisciplinaire vormingen gegeven en
informatiesessies voor diabetespatiënten opgezet in samenwerking met de lokale en regionale
dienstencentra.
In 2011 zal het Huis voor Gezondheid verder aandacht besteden aan het versterken van de netwerking
onder de Brusselse Nederlandskundige zorgverleners. Daartoe zullen beroepsgroepoverschrijdende
activiteiten worden georganiseerd zoals thematische, multidisciplinaire werkgroepen en bijscholingen,
een gezondheidsmeeting en een gezondheidsdebat. De samenwerking met de Rand zal worden
geintensifieerd en er komt een betere samenwerking met de actoren in het welzijnswerk. Zo zullen we
samen met de Brusselse WelzijnsRaad en het Kenniscentrum Woonzorg Brussel onderzoeken of een
gemeenschappelijk tijdschrift of een elektronische nieuwsbrief opportuun en haalbaar is.
In samenwerking met de partners in het Brusselse werkveld (LOGO, dienstencentra, zelfstandig
zorgverleners,…) zal het Huis voor gezondheid de patiënt meer betrekken en informeren over
bepaalde gezondheidsthema’s.
In 2011 zal het Huis voor Gezondheid een studie verrichten naar de impact van de activiteiten uit het
verleden rond het aantrekken en behouden van tweetalige zorgverleners in Brussel. We willen onze
eigen activiteiten , deze van partners en andere organisaties en van de verschillende bevoegde
overheden, kritisch analyseren: wat werd in het verleden georganiseerd en wat was de impact ervan?
Wat zijn verschillende organisaties en overheden in de nabije toekomst van plan? Wat zijn de
specifieke noden voor Brussel en wie kan hierop en op welke manier het beste inspelen? Wat kan de
rol zijn van het Huis voor Gezondheid?
Het Huis voor Gezondheid zal als intermediair functioneren tussen de eerstelijnszorgverleners en de
woonzorgzones en tussen de Brusselse Hogescholen en de ziekenhuizen om doorstroming vanuit het
onderwijs naar de Brusselse zorg (zowel eerste als tweedelijnszorg) te faciliteren.
In 2011 zal het Huis voor Gezondheid samen met de Vlaamse SEL’s, Domus Medica en de
interprovinciale sociale kaart, zoeken naar een geschikt medium als uniform ontsluitingsinstrument
voor het gezondheids- en welzijnsaanbod uit Vlaanderen en Brussel.
De intenties van het Huis voor Gezondheid voor de komende jaren zullen in een beleidsplan 20112015 worden gegoten, wat zal resulteren in een driepartijenconvenant met de Vlaamse overheid en de
VGC.
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Budgettaire weerslag
Het Huis voor Gezondheid wordt nominatim gefinancierd via AG020, waar in 2011 een bedrag van
463.000 euro is voorzien.

SD 10 - Onderwijs en jeugd: de slagkracht en omkadering van het
onderwijs verhogen om kinderen en jongeren in de stad maximale
ontplooiingskansen te geven
Samen met mijn Brusselse collega, het VGC Collegelid bevoegd voor Onderwijs, zal ik een structurele
oplossing uitwerken voor de ondersteuning van de Nederlandstalige scholen in Brussel. Voorts werkt
het beleidsdomein Onderwijs en Vorming dat onder mijn bevoegdheid valt constructief mee in de
Task Force Brussel.
De leerplichtcontrole in Brussel wordt uitgevoerd en opgevolgd door een gemeenschappelijke cel,
bestaande uit vertegenwoordigers van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. Het afgelopen schooljaar
werd er voor de tweede keer een leerplichtcontrole uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De procedure werd aangepast, waardoor deze het komende schooljaar optimaler kan verlopen. Er is
ook overleg geweest met de Brusselse gemeenten, het comité voor bijzondere jeugdzorg en met het
Brusselse parket om ieders rol in de leerplichtcontrole verder te definiëren. Dit zal uitmonden in een
vernieuwd samenwerkingsprotocol.
In samenwerking met de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal ik graag
verder meewerken aan de werkgroep die voorstellen zal formuleren om het schoolverzuim en het
voortijdig schoolverlaten in Brussel beter te bestrijden.
Om de kwaliteit van het Vlaams onderwijs te bewaken en te verbeteren moet de overheid evalueren of
de doelstellingen die ze vooropstelt, gerealiseerd worden. Daarom wil de overheid onder meer weten
in welke mate de leerlingen de eindtermen of ontwikkelingsdoelen daadwerkelijk beheersen. Sinds
2002 bestaat daarvoor het systeem van periodieke peilingen. Vorig schooljaar zijn er opnieuw twee
peilingen afgenomen. Voor de peiling wereldoriëntatie (tijd, ruimte, maatschappij en brongebruik) in
het basisonderwijs is er een bijkomende steekproef getrokken met Brusselse scholen zodat we een
beter zicht krijgen op de mate waarin het Nederlandstalig onderwijs in Brussel deze eindtermen
realiseert.
Bovendien zal ik ook werk maken van een loopbaanplan voor leerkrachten. Ook andere steden hebben
immers niet alleen te kampen met fysieke capaciteit, maar met moeilijkheden om voldoende
leerkrachten aan te trekken en te houden, terwijl net de “moeilijkste” schoolpopulaties de beste
leerkrachten nodig hebben. Brussel wordt een sluitstuk van dat plan, een sluitstuk dat in samenspraak
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie én met de leerkrachten op het terrein zal uitgetekend
worden.
Ik onderzoek de mogelijkheid om het project voor de uitwisseling van leraren tussen Brusselse scholen
structureel te maken, zodat scholen meer lange termijn samenwerkingstrajecten kunnen opstarten met
scholen uit de andere gemeenschap. Samen met de Franse gemeenschap zetten we nieuwe initiatieven
op zoals betere bekendmaking van het project, gemeenschappelijke coaching van de directies,
gemeenschappelijke nascholing over de didactische aanpak en een afsluitend evenement aan het eind
van het schooljaar.
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OD 10.1 - Het Brusselse luik van het GOK-decreet
De komende maanden worden de experimenten m.b.t. de aanmeldingsprocedure, die er gekomen zijn
n.a.v. de wachtrijen, geëvalueerd. Het inschrijvingsrecht zoals geformuleerd in het decreet betreffende
gelijke onderwijskansen zal dan voorwerp zijn van bespreking en aanpassing. We bekijken zowel de
principes die aan het inschrijvingsrecht ten grondslag horen te liggen als de uitvoeringsmodaliteiten
die daar dan uit voortvloeien en daarmee in overeenstemming moeten zijn.
Het voorrangsrecht van Nederlandstalige kinderen in Brussel werd geëvalueerd en de bestaande
regeling “de verklaring op eer” bleek niet sluitend te zijn. Ouders sprongen soms creatief om met de
verklaring op eer en ontnamen op die manier “voorrangsplaatsen” van echt Nederlandstalige kinderen.
Opdat de voorrang voor Nederlandstalige kinderen ook een echte voorrang zou worden voor diegenen
voor wie het bedoeld is, werd een sluitende manier bepaald om aan te tonen dat de thuistaal het
Nederlands is. Er is gekozen voor de piste van het diploma/getuigschrift/bewijs van kennis van het
Nederlands in hoofde van één van de ouders. Deze piste zal geëvalueerd worden.
Naar het voorbeeld van “School in Zicht Antwerpen” werd vorig schooljaar in Sint-Jans-Molenbeek
het project “School in de buurt – Buurt in de school” opgestart. Het initiatief heeft tot doel om van
concentratiescholen op termijn terug gemengde scholen te maken. ‘School in de buurt – Buurt in de
school’ 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. In 2010-2011 treedt “School in de buurt – Buurt in de schoo”’ buiten de gemeentegrenzen en
reikt de hand naar andere gemeenten en schooldirecties van het Nederlandstalig onderwijs binnen het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het initiatief verder uit te bouwen.
Zoals bepaald in het regeerakkoord, en voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook werd
aangekondigd in de Beleidsnota Brussel 2009-2014, zullen projecten rond het gebruik van vreemde
talen in zaakvakken (de zogeheten CLIL-methodiek, Content and Language Integrated Learning)
kunnen worden uitgebouwd, op voorwaarde van een gunstige evaluatie van de lopende projecten. Dit
najaar beschik ik over het eindrapport van het wetenschappelijk onderzoek en het advies van het
expertenpanel dienaangaande. Op basis hiervan zal de Vlaamse Regering beslissen welke plaats CLILprojecten in het reguliere curriculum kunnen krijgen en dit met ingang van het schooljaar 2011-2012.
Indien er projecten in Brussel worden opgestart dient er in het bijzonder over gewaakt te worden dat
de kennis van het Nederlands en het Nederlandstalig karakter van het Nederlandstalig onderwijs in
Brussel behouden blijft en versterkt wordt. Het OETC-project (Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur)
zal ook grondig worden geëvalueerd.
Budgettaire weerslag
Via AG004 werd aan de gemeente Sint-Jans-Molenbeek 15.000 euro toegekend voor het project
project “School in de buurt – Buurt in de school” i.h.k.v. de schoolinschrijvingen in 2011.

OD 10.2 - Gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod
De komende maanden en jaren zal het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een deel van de
vergroening van Brussel opvangen door een gerichte uitbreiding van het onderwijsaanbod. Ik werkte
hiervoor een aantal wettelijke drempels weg, en reserveerde 2,5 miljoen euro van de extra
onderwijsmiddelen die de Vlaamse Regering vrijmaakte voor het capaciteitsprobleem in een aantal
steden. De VGC verzamelde de vragen van de Brusselaars en de mogelijkheden van de
onderwijsverstrekkers, en tekent een haalbaar plan uit voor meer klassen en meer scholen
Zonder bijkomende grote investeringen op het vlak van infrastructuur, slaagden de Nederlandstalige
scholen in Brussel erin om op 1 september 2010 394 kinderen extra op te nemen, waarvan 235 in de
onthaalklassen. Op 1 januari en op 1 september 2011 komen er extra onthaalklassen in Brussel
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Centrum, Schaarbeek, Koekelberg en Evere, goed voor 290 kinderen op korte termijn, die groeien tot
volwaardige scholen met 790 kinderen op middellange termijn. Tegen het einde van deze legislatuur
tonen Jette, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek en Etterbeek zich bereid te streven
naar een bijkomende capaciteit van ruim 1.000 extra plaatsen.
In overleg met de VGC worden de inspanningen en engagementen van de onderwijsverstrekkers
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 stel ik een intensief overleg voorop
tussen de ministers van onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap, de
Ministers-Presidenten van beide Gemeenschappen en de Minister-President van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest

OD 10.3 - Initiatieven brede school ondersteunen
In de Beleidsnota Brussel 2009-2014 werd aangekondigd dat ik een aantal initiatieven rond het brede
school-concept in Brussel wens te ondersteunen. Binnen de Brusselbegroting werd een bedrag van
750.000 euro voorzien voor “subsidies voor de ondersteuning van Brede School in Brussel”, maar
deze middelen werden in 2010 geblokkeerd. Deze initiatieven zullen dus pas in 2011 ontwikkeld
kunnen worden.
Wel heb ik over Brede School in Brussel intussen overleg gepleegd met het VGC-collegelid bevoegd
voor onderwijs. We zijn het erover eens dat Brede School in Brussel een absolute voorwaarde voor
kwaliteit vormt. Omdat de omgeving rond de school haast per definitie niet Nederlandstalig is, moet
vooral worden ingezet op het creëren van een Nederlandstalige omgeving rond de school, eerder dan
op methodieken voor samenwerking met wat reeds bestaat alleen. De Vlaamse Gemeenschap en de
Vlaamse Gemeenschapscommissie willen daarom prioriteit geven aan investeringen die zorgen voor
een Nederlandstalige omgeving: kinderopvang, infrastructuur voor buitenschoolse activiteiten in het
Nederlands en investeringen in Deeltijds Kunstonderwijs (DKO).
Ik heb intussen besloten de jaarlijkse dotatie voor gemeenschapsinfrastructuur aan de VGC de
komende jaren op te trekken, in 2011 alvast met 2 miljoen euro. Die middelen zijn bedoeld om een
flankerend infrastructuurbeleid te voeren in functie van onderwijs, kinderopvang, buitenschoolse
opvang en DKO.
Vanaf het najaar van 2010 zal ik samen met de VGC een gemeenschappelijke visie ontwikkelen en
een concreet plan uitwerken op maat van de noden van de Brusselse kinderen, zodat we de middelen
in 2011 op een verstandige en gestructureerde wijze kunnen inzetten met oog voor
langetermijneffecten.
Budgettaire weerslag
In 2011 is er een enveloppe van 750.000 euro voorzien voor projecten Brede School via AG014. De
VGC ontvangt in 2011 een investeringsdotatie van 3.116.000 euro (AG019), wat een verhoging
betekent van 2.000.000 euro, overgeheveld van artikel AB0 AG000 9999.

OD 10.4 - Mondiale, interculturele en burgerschapvorming versterken
Het is belangrijk kinderen en jongeren van jongsaf de positieve kracht van verandering en diversiteit te
leren kennen en ermee te leren omgaan. In dat kader wordt de vereniging Studio Globo voor haar
Brusselwerking nominatim gesubsidieerd. De vereniging richt zich tot Brusselse en Vlaamse scholen
die in Brussel een vorming of inleefactiviteit komen meemaken. Jaarlijks maken 70 klassen uit het
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basisonderwijs van dit aanbod gebruik. Het accent ligt op het leren omgaan met diversiteit. De
belangrijkste activiteit blijft het diversiteitsatelier “Wonen op het Dak” in de Anderlechtse
Kuregemwijk. Gekoppeld aan het inleefatelier “Wonen op het Dak” wordt, voor klasgroepen die uit
Vlaanderen naar Brussel komen, een buurtwandeling georganiseerd in de wijk Kuregem te Anderlecht.
De bedoeling is een positieve beeldvorming te bevorderen over een wijk vol diversiteit. Daartoe is o.a.
een wandelgids voor de kinderen uitgewerkt en uitgegeven. Meer en meer scholen tekenen in op de
combinatie inleefatelier/wandeling. Door deze buurtwandeling wordt het belevingsspel in het
inleefatelier uitdrukkelijker verbonden met de realiteit van een multiculturele wijk in de hoofdstad. Er
wordt steeds nauwer samengewerkt met sociale initiatieven in de buurt. In 2011 wordt dit luik van de
werking van Studio Globo Brussel – gericht op de kennismaking met de onmiddellijke Brusselse
realiteit – verder uitgebouwd.
Budgettaire weerslag
Studio Globo wordt nominatim gefinancierd via AG012, waar in 2011 een bedrag van 68.000 euro is
voorzien.

OD 10.5 - Brussel als studentenstad promoten
De vorige jaren plooide de vzw Quartier Latin zich omwille van zware financiële moeilijkheden terug
op haar kerntaak van studentenhuisvesting. De vereniging stelde een herstelplan op met als krijtlijnen
desinvesteren, kostenbesparing en reorganisatie van de dienstverlening. Ik ging echter niet akkoord
met een desinvestering van het eigen patrimonium van de vzw Quartier Latin. De structurele oorzaken
van de financiële problemen van de vzw moesten namelijk worden gezocht bij de exploitatie van het
internationaal studentenhotel BISC.
Ik kende daarom dit jaar aan de vzw Quartier Latin een eenmalige kredietverhoging toe van 200.000
euro met de vraag aan de partnerorganisaties een gelijkaardige inspanning te leveren. Ik heb tevens
gevraagd om ook een aantal scenario’s voor een beter rendement van de BISC voor te leggen.
Het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel (VLOPHOB) diende een beleidsplan 20092013 dat een kader vaststelde voor samenwerking tussen de instellingen op het vlak van zes
vastgelegde thema’s:
1. beleidsvoorbereidend onderzoek rond de positie en eigenheid van het hoger onderwijs in
Brussel;
2. promotie van en informatieverstrekking over hogere onderwijsstudies in Brussel;
3. de uitbouw van studenten- en personeelsvoorzieningen om de aantrekkelijkheid van Brussel
als hoger onderwijs-, studeer- en studentenstad aan te scherpen;
4. internationalisering;
5. diversiteit, als zowel de zorg voor de diverse studentenpopulatie die het hoger onderwijs in
grootsteden typeert, als de interactie met de interculturele stad;
6. het platform dat zich aandient als een gesprekspartner voor de verschillende overheden en de
sociaal-culturele en sociaal-economische actoren uit de hoofdstad.
Dit werkingsplan is echter geen resultaat, maar een start.
In de beheersovereenkomst die ik eind 2010 zal afsluiten, wordt de verdere financiering van Vlophob
en de onderlinge verhouding en samenwerking tussen de Vlaams-Brusselse hoger
onderwijsinstellingen zeker een belangrijk element.
Het is duidelijk dat er een spanning bestaat tussen een instellingsgerichte en instellingsoverschrijdende
logica. Het samenwerkingsmodel, vooropgesteld bij de oprichting van VLOPHOB, blijkt moeilijk
compatibel te zijn met de instellingen- en associatielogica die op dit ogenblik het hoger
onderwijslandschap in Vlaanderen kenmerkt.
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In overleg met de onderwijsinstellingen binnen VLOPHOB heb ik beslist dat de werking van
VLOPHOB zich vanaf 2011 zal beperken tot volgende aspecten:
- Promotie en informatieverstrekking (cluster 2);
- Studenten- en personeelvoorzieningen (cluster 3);
- Het platform als gesprekspartner voor overheden en middenveldactoren (cluster 6);
- Mobiliteitsproblemen studenten en personeel (als specifiek samenwerkingsthema, op vraag
van de instellingen).
De thema’s internationalisering en diversiteit worden door de instellingen zelf opgenomen via het
financieringsdecreet. VLOPHOB krijgt de opdracht om in het licht van die beslissing het beleidsplan
2009-2013 te herwerken.
Hierop aansluitend verwijs ik ook naar de beslissing van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 om in
het kader de integratie van de academiserende opleidingen van de hogescholen in de universiteiten ook
een specifieke bijkomende financiering te voorzien voor de hoger onderwijsinstellingen in Brussel. Er
is voor alle universiteiten en hogescholen een analyse gemaakt van de instroom van studenten, waaruit
blijkt dat aanzienlijke percentages gerekruteerd worden uit hetzelfde arrondissement/provincie.
Vanwege het dominant meertalig karakter van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geldt dit niet voor
de Nederlandstalige Brusselse universiteiten en hogescholen. Een voorbeeld om dit te illustreren:
3.123 studenten in het Vlaams Hoger Onderwijs zijn afkomstig van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, terwijl er 16.906 afkomstig zijn uit het arrondissement Gent.
Om het competitief nadeel voor de Nederlandstalige Brusselse instellingen weg te werken, zal een
hogere coëfficiënt worden toegepast als weging van de financieringspunten van deze instellingen.
Deze middelen zijn uiteraard bedoeld voor het in standhouden van een Nederlandstalig aanbod van
universitaire en hogeschoolopleidingen in Brussel. De kostprijs op kruissnelheid wordt op basis van de
huidige gegevens geraamd op 6,5 miljoen euro. Deze beslissing zal dus een decretale
financieringsbasis verlenen aan de argumenten/redenen die destijds door het Hoger onderwijs Brussel
werden aangehaald om de bijkomende financiering aan VLOPHOB te verantwoorden. Er zal voor het
hoger onderwijs in Brussel vanaf 2012 1,8 miljoen euro bijkomen, in 2013 3,5 miljoen euro, om dan in
2014 op de ‘kruissnelheid’ van jaarlijks 6,5 miljoen euro te komen.
Hét aandachtspunt voor het komende jaar is ongetwijfeld de verhouding tussen vzw VLOPHOB en
vzw Quartier Latin. Ondanks de verschillende historiek en opdracht van beide verenigingen, stuur ik
thans uitdrukkelijk aan op een sterk partnership, zelfs een integratie van beide organisaties.
Quartier Latin en het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs schuiven hun werkingen in 2011
volledig in elkaar en versterken zo hun inspanningen om de jongerengemeenschap van 25 000
studenten in Brussel te doen groeien en beter aan te sluiten op de stad. Het beleidsplan van het
Overlegplatform wordt verder uitgevoerd en binnen de tak studenten- en personeelsvoorzieningen zet
Quartier Latin als intermediair en leverancier van studentenhuisvesting nieuwe lijnen uit. Nu Quartier
Latin in 2010 haar operationele en financiële basis heeft kunnen vernieuwd, kan zij haar rol als
studentenhuisvester en kwaliteitspromotor voor de privé-koten in 2011 weer krachtig opnemen. In een
nieuw beleidsplan, dat het richtsnoer is voor de overheid om een nieuwe beheersovereenkomst te
sluiten, ontwikkelt Quartier Latin nieuwe modellen om Brussel aantrekkelijker te maken voor
studenten, docenten en ander hoger opgeleiden om graag in Brussel te (komen) studeren, wonen en
uitgaan. Een inherente voorwaarde is alvast dat Quartier Latin gelooft of actief meewerkt aan het
uitstroomperspectief: dat Brussel aantrekkelijk is om te blijven wonen, werken, ondernemen en
uitgaan. De beleidslijn om te voorzien in flats voor jong afgestudeerden of starters in
knelpuntberoepen wordt versterkt.
Tegelijk is de studentenhuisvestingsmarkt in Brussel volop in beweging. In Brussel bestond tot voor
kort een redelijk ontspannen studentenkamermarkt. Door demografische evoluties in Brussel, de druk
die onstaat op de woningmarkt, evoluties binnen de particuliere kotenmarkt, het grote aandeel
buitenlandse kortverblijvende studenten, de trend naar vraag om voortdurende kwaliteitsverbeteringen,
kondigt zich een kamernood aan. Quartier Latin ontwikkelt in 2011 nieuwe modellen verkent de
33

mogelijkheden van nieuwe projecten. Zo kan Quartier Latin als eigen “kotbaas” van studenten, maar
ook (gast)docenten, vorsers, als facilitator voor kwaliteitsvolle studentenhuisvesting in de particuliere
markt en als huisvestingsdienst van afgestudeerden en starters of beroepskrachten in knelpuntberoepen
een actieve bijdrage leveren in aan het creëren van een aantrekkelijk leer- en leefklimaat in Brussel. Ik
wens een leef- en leerklimaat te ontwikkelen waarin studenten zich thuis voelen. Leren, wonen maar
ook werken en leven moet op veel manieren worden gecombineerd. Hierbij komen ook andere
voorzieningen (zorg, bedrijven, sportfaciliteiten, kunstinstellingen ed..) in het vizier die bepalend zijn
voor de kwaliteit en aantrekkelijkheid van de stad. Het creëren van studentenhuisvesting is geen doel
op zich, maar moet als versterkende factor fungeren in het creëren van stedelijke leefkwaliteit voor
jongeren die kiezen voor de stad.
Het belang van de hoger onderwijs instellingen in de stad,als motor voor kenniseconomie en sterke
faciliterende factor voor welvaart en een bruisend stadsleven moet worden onderstreept en naar
waarde geschat. Quartier Latin en het Overlegplatform moeten hiervoor nauwer aansluiten bij het
sociaal, cultureel en economisch netwerk van de stad.
Zowel de studenten- en personeelsvoorzieningen als de internationaliseringsprojecten en de
evenementen, geven het promotiebeleid voor Studeren in Brussel kracht. Specifieke
communicatiecampagnes, o.a. gericht naar abituriënten, worden in 2011 verder uitgewerkt.
Andere studentenvoorzieningen die in 2011 worden geprogrammeerd zijn het creëren van
repetitieruimtes voor student-muzikanten en andere jongeren, in samenwerking met vzw
Repeteerruimtes en Poppunt. De werking van het RITS-café breidt zich uit.
Quartier Latin en het Vlaams Overlegplatform bouwen een toonaangevend project uit met The Van
Orley House. Het gebouw aan de Bisschoffsheimslaan wordt heringericht, om het tot een aanprekend
kortverblijf te maken waar op jaarbasis om en bij de 300 buitenlandse studenten wonen voor periodes
van twee weken tot zes maand. In samenwerking met partners als het ESN – International Erasmus
Exchange Network wordt, bescheiden, een culturele werking rond het gebouw gestart. The Van Orley
House wordt zo uitgebouwd tot één van de uithangborden van het internationaliseringsbeleid van de
hoger onderwijsinstellingen.
De actie Verover Brussel – bijna gratis MIVB-abonnementen voor 8 000 studenten wordt in 2011
geëvalueerd. Ook in 2010 was de actie een succes en groeit de vraag van andere “aanleunende”
onderwijsinstellingen, als P.A.R.T.S, het Vesaliuscollege, e.a. om te kunnen meegenieten van het
voordeel om studenten gemakkelijk te mobiliseren voor stadsverkenningen.
VLOPHOB en Quartier Latin schrijven zich in 2011 in als partner van Muntpunt op het vlak van cityen community-marketing, en werken samen met o.a. USE-IT en CJP om studentenjongeren te laten
kennismaken met alle faciliteiten van de stad. De culturele ontdekkingstochten doorheen de stad die
vroeger samengebald werden in één dag, worden opengetrokken naar een doorgedreven Jaar van de
Student, waarvan “Brussel Brost” het feestelijke en grote startschot is.
Het Overlegplatform zal in 2011 haar diversiteitsbeleid versterken en initiatieven als academisch
Nederlands en Tutoring Brussel te promoten. Het maatschappelijke vraagstuk van de demografische
evolutie in Brussel en het doorstromen van Brusselse scholieren van allochtone afkomst en/of
studenten met andere thuistaal naar het hoger onderwijs wordt binnen het Overlegplatform van nabij
bekeken.
Budgettaire weerslag
vzw Quartier Latin – student in Brussel is ad nominatim ingeschreven in de begroting 2011 onder
programma G artikel AB0 AG009 3300 voor een subsidie van 220.000 euro.
Het Vlaams Overlegplatform Hoger Onderwijs Brussel is ook ad nominatim ingeschreven in de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse gemeenschap voor een bedrag van 2 miljoen euro.
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OD 10.6 - Zorgen dat kinderen en jongeren zich thuis of kind aan huis voelen in Brussel
In het kader van het Europees Voorzitterschap heb ik het initiatief genomen om op 27 november 2010
het evenement “Urban Youth and Europe” op te zetten. De bedoeling is tweeledig: enerzijds wil ik
samen met de Franse Gemeenschap werken aan de beeldvorming van jongeren in stedelijke
omgevingen en doen we een poging de specifieke uitdagingen van deze jongeren op de Europese
agenda te plaatsen. Anderzijds is het de bedoeling om het jeugdbeleid van de twee Gemeenschappen
in Brussel actief op elkaar af te stemmen. Uit het overleg dat hierover intussen plaatsvond stel ik vast
dat dit een complexe oefening is, aangezien de Nederlandstalige en de Franstalige jeugdsector grondig
van elkaar verschillen, al is het maar op de manier waarop ze ondersteund worden door de beide
overheden. Ik wil een bewustwordingsproces mogelijk maken door heel concrete en tastbare
samenwerkingsverbanden te ondersteunen. Dat resulteert hopelijk in een gemeenschappelijk en
effectief jeugdbeleidsplan op maat van de Brusselse jeugd. In ieder geval is de wil bij beide
overheden en de sector groot. De VGC heeft in het verleden in deze materie reeds een pioniersrol
gespeeld, en zal ook in de toekomst deze dynamiek moeten dragen. Als Minister van Jeugd zet ik mee
mijn schouders onder dit traject en creëer waar nodig een passend kader.
Budgettaire weerslag
Het evenement “Urban Youth and Europe” wordt gefinancierd via het Programma Jeugd (Europees
Voorzitterschap).

SD 11 - Cultuur en creativiteit: de sterke troeven van de culturele sector
blijven uitspelen
OD 11.1 - Samenwerking ondersteunen
Via de subsidielijn “Projecten voor Brussel” worden tal van bovenlokale, grootstedelijke culturele
projecten ondersteund, waarbinnen een heel aantal het resultaat zijn van een samenwerkingsdynamiek
of net zelf samenwerkingen initiëren. In 2010 ondersteunde ik o.a. volgende culturele initiatieven en
evenementen die samenwerking hoog in het vaandel dragen: de Micro Marché, het Festival Kanal, het
Bronksfestival, Bruksellive, Brosella Folk & Jazz, het Plazeyfestival, de Belgian Pride, Stoempconcerten van Poppunt, het Klarafestival, Klassiek met Klasse in Bozar, de Nocturnes en de Museum
Night Fever van de Brusselse Museumraad, het postkaartenproject B-1010 (be-DIX_TIEN).
Voor samenwerking op vlak van cultuurcommunicatie verwijs ik naar de toelichting bij OD 8.3.
Budgettaire weerslag
Culturele projecten met een samenwerkingsdimensie worden betoelaagd via de subsidielijn “Projecten
voor Brussel” (AG004), waar in 2011 een totaalbedrag van 1.710.000 is voorzien (zie OD 1.2).

OD 11.2 en OD 11.3 - Vernieuwende culturele en creatieve initiatieven kansen geven en
participatiebevorderende initiatieven ondersteunen
De in de beleidsnota vooropgestelde participatiebevorderende projecten die inspelen op de
maatschappelijke labofunctie van Brussel vormen in de vernieuwde subsidiegids “Projecten voor
Brussel” een aparte categorie (zie toelichting bij OD 1.2). Voorbeelden van participatiebevorderende
stadsinnovatieve projecten die het Brusselse stedelijke netwerk versterken en die ik in 2010 heb
ondersteund zijn MicroMarché en Festival Kanal.
MicroMarché is een markt aan de Steenkoolkaai waar Brusselse kunstenaars en creatieve ontwerpers
die nog niet of nog maar pas als zelfstandige optreden, hun producten op een reguliere manier aan de
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man kunnen brengen. Het wordt een verkoop-, test- en netwerkplaats voor creatieve microeconomische initiatieven, inclusief trajectbegeleiding.
Het Festival Kanal, de culturele as van de burgerbeweging Platform Kanal, vond voor de eerste maal
plaats in september 2010. Festival Kanal brengt het belang van de rijkdom, het potentieel en de
troeven van de kanaalzone onder de aandacht: een jonge bevolking, een snel groeiend netwerk van
initiatieven, creatieve en culturele actoren, een hoge interculturele tolerantie.
Als Vlaams Minister bevoegd voor Gelijke Kansen en Brussel wil ik een beter inzicht krijgen in de
toegankelijkheidsproblematiek van gebouwen, en meer in het bijzonder cultuurhuizen in Brussel.
Daarom ondersteunde ik een project waarbij in 2010 een veertigtal Brusselse culturele instellingen op
hun toegankelijkheid werden gescreend (o.a. KVS, de Beursschouwburg, De Munt, het Paleis voor
Schone Kunsten, Zinnema, ABC-web, Bronks, Passa Porta en Recyclart). Door culturele instellingen
deze screening aan te bieden geven we hen inzicht in een heel aantal verbeterpunten die ook met
minimale investeringen kunnen worden gerealiseerd. De screenings werden opgezet door het
Brusselse kunsteducatieve netwerk Lasso en het Vlaamse participatie-steunpunt Dēmos en uitgevoerd
door de vzw Toegankelijkheidsbureau. De resultaten van deze toegankelijkheidsscreenings zullen
worden gepubliceerd op de website www.toegankelijkvlaanderen.be, die tot doel heeft mensen met
een beperking te helpen bij hun zoektocht naar betrouwbare informatie over de toegankelijkheid van
publieke gebouwen en andere voorzieningen. Om het project te vervolledigen zullen de projectpartners
in samenwerking met Intro vzw ook enkele inclusieve activiteiten organiseren in een aantal culturele
huizen. Hiervoor zullen onder meer ringleidingen, voelstoelen of tolken Vlaamse Gebarentaal
ingeschakeld worden.
Budgettaire weerslag
Vernieuwende en participatiebevorderende initiatieven worden betoelaagd via de subsidielijn
“Projecten voor Brussel” (AG004), waar in 2011 een totaalbedrag van 1.710.000 is voorzien (zie OD
1.2).
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III. Uitvoering moties en resoluties van het Vlaams Parlement
Met redenen omklede motie tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota
Brussel 2009-2014 (stuk 205 (2009-2010) – Nr. 7)
Gevolg
Er kan verwezen worden naar de verschillende onderdelen van deze beleidsbrief die een overzicht
bieden van de genomen en geplande initiatieven. In het bijzonder zijn te vermelden:
- De oprichting van de Task Force Brussel als voorbereiding voor het politieke kerntakendebat
met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, met inbreng van het middenveld (1°, 4° en 5°).
- De voortgang in Muntpunt, de plannen rond de Vlaams-Brusselse media en de campagnes die
zijn aangekondigd (2° en 3°).
- De acties die worden genomen ten aanzien van het onderwijs, in overleg met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie (6°).
- De herbevestiging van de Brusselnorm en Brusseltoets als uitgangspunten van het beleid (8°).
Inzake de huisvesting van Vlaamse ambtenaren (7°) dient hierin een input te worden gegeven vanuit
de Vlaams minister, bevoegd voor Bestuurszaken.

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 31 maart 2010 1° door de heer Luckas
Van Der Taelen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid,
Landbouw en Plattelandsbeleid, over de uitspraak van minister Pascal Smet dat Brussel
een Franstalige stad is en de gevolgen voor het beleid van de Vlaamse Regering ten
aanzien van Brussel; 2° door mevrouw Ann Brusseel in commissie gehouden
interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke
Kansen en Brussel, over de problemen in het Brussels onderwijs en de uitspraak van de
minister dat Brussel een Franstalige stad is; 3° door de heer Erik Arckens in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse
Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en
Plattelandsbeleid, over de uitspraak van minister Pascal Smet dat Brussel een
Franstalige stad is en de gevolgen hiervan voor het beleid van de Vlaamse Regering ten
aanzien van haar hoofdstad (stuk 483 (2009-2010 – Nr. 2)
Gevolg
Deze beleidsbrief bevestigt onverkort dat Brussel, als hoofdstad van België en de Vlaamse
Gemeenschap, officieel een tweetalige stad is (1°) binnen een de facto meertalige stad (4°). Dat
betekent enerzijds een positieve aanpak om het Nederlands zijn plaats te geven in deze stedelijke
omgeving (3°) en anderzijds de nodige aandacht voor de toepassing van de taalwetgeving (2°). De
initiatieven rond taalpromotie en de activiteit van het Steunpunt Taalwetwijzer zijn hiervan het bewijs.
De Brusselnorm blijft het uitgangspunt voor de Vlaamse Regering, waarbij zoals gevraagd in de motie
steeds een evenwicht moet worden gezocht tussen kwantiteit en kwaliteit. We kiezen voor een
doelgerichte aanpak (5°).

IV. Regelgevingsagenda
nihil
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