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‘Brussel is wat we delen’  ‘Un projet ouvert, solidaire et 

émancipateur pour et par les 

Bruxelloise(es)  

INTRODUCTIE 

- Een stad op kindermaat 

- Cultuur van betrokkenheid en participatie 

o Burgerinitiatieven en –participatie 

o Middenveld en adviesraden 

weerspiegelen Brusselse bevolking 

- Nederlands in een meertalig Brussel 

o Meertaligheid aanwenden om NL 

te promoten=> vww, 

wijkwerkingen,..;  

- Duurzaamheid  

- VGC, partner van de Brusselaar 

o Samenwerking = DNA van de VGC 

(GSen, gewest, gemeenten,…) 

INTRODUCTIE 

- Klimaat 

- Stadsontwikkeling – leefbare wijken 

- Armoedebeleid: toegankelijk maken wonen, 

werken, zorg; transversale aanpak 

(gezondheids)ongelijkheid 

- Geïntegreerd beleid Gewest + GGC 

- 3 pijlers 

o Pijler 1: BEHOEFTEN VAN DE 

BRUSSELAARS: WAARDIG LEVEN VOOR 

IEDEREEN  

o Pijler 2: Economische en sociale 

oplossingen voor ecologische transitie 

o Pijler 3: Sterke instellingen dicht bij de 

mensen  

DOMEINEN 

- Social et Santé 

- Lutte contre dicrimination et violence 

faites aux femmes 

- Formation professionnelle 

- Garantie autonomie personnes 

dépendantes 

- Inclusion personnes handicapées 

- Cohésion sociale 

- Accueil primo-arrivants 

- Enseignement 

- Petite enfance 

- Culture citoyenne 

- Sport & tourisme 

- Non-marchand 

- Administration & gouvernance 

DUURZAME STADSONTWIKKELING 

- Verdere uitbouw geïntegreerde 

wijkwerkingen als transversale en 

WONEN TEGEN REDELIJKE PRIJS MET OPENBARE 

VOORZIENINGEN IN DE BUURT 

- Noodplan sociale huisvesting: nieuw + renovatie + 

herbestemming => +15.000 / 15% woonbestand  
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laagdrempelige ontmoetingsplekken in 

kwetsbare buurten (// wijkcontracten) 

- Stadsvernieuwingsprojecten, link GS-

infrastructuur en stadsontwikkeling; 

tijdelijk gebruik leegstaande gebouwen 

stimuleren ism andere Bru OH 

- Beter benutten Europese financiering 

van sociale aard; (oa: verdichting, versnelde 

procedure, SVK) 

- > toegankelijke en kwaliteitsvolle huurmarkt (SVK, 

geconventioneerde huurwoningen, kadaster 

leegstaande woningen) 

- Vernieuwing eigendomsverwerving: erfpacht / 

opstal / CLT; fiscale maatregelen 

- Stadsvernieuwing; wijk = centraal: openbare 

ruimte, sport en buurtvoorzieningen  

WELZIJN EN GEZONDHEID: BUURTGERICHTE ZORG 

IN EEN GEZONDE STAD 

- Principes  

o Max toepassen principes 

buurtgerichte zorg: dichtbij, geen 

hokjes tussen WZ, GZH, betalende 

OH; inzetten op samenwerking => 

bereiken meest kwetsbare 

Brusselaars 

o Inzetten op Brussels talent en 

toeleiding naar zorgberoepen 

o W&Gbeleid op maat van Brussel: 

labo-rol; inspelen op meertaligheid 

en diversiteit; samenwerking met 

andere overheden.  

- Preventie & health in all policies  

- Buurtgerichte 1ste lijn: hervorming 

Vlaanderen (BruZEL) // GGC (Brusano) ;  

proefproject 1stelijnpsycholoog; => rol Huis 

voor GZH;  

TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG WAARBORGEN EN 

ONGELIJKHEID AANPAKKEN (p.30) 

Geïntegreerd Brussels welzijns- en gezondheidsplan 

- Meer samenhang in beleid:  

o Overleg ( interministeriële conferentie 

sociaal - gezondheid); raamakkoord GGC 

admin & Iriscare 

o Statengeneraal gezondheid en welzijn => 

geïntegreerd plan 1ste lijn 

o Globale intersectorale en transversale 

programmatie ism Observ. G&W,  

perspective.brussels e.a. ;  

o Naleven externe tweetaligheid + 

maatregelen ter bevordering (werkvloer, 

premies,…);  

o Online gegevensbank + zorgaanbod 

- Strijd tegen ongelijkheid en armoede :  

o Nieuw ABP + preventie armoede & dak- en 

thuisloosheid;  

SOCIAL & SANTÉ: DÉVELOPPER UNE OFFRE 

ADAPTÉ DE SERVICES DE S&S DE 1IERE LIGNE 

- Décloisonnement institutionnel – CIM S-S 

(COCOF + COCOM) 

o 1 plan social-santé commun à toutes les 

entités 

o Cohérence politique, limiter les freins 

institutionnels 

o Etats-généraux de la Santé et du social 

o Coordination législative 

o Programmation globale sur BXL => 

Observatoire S&S (+ Perspective 

Brussels et ‘acteurs pertinents ‘)  

o Brusano > structure commune COCOF + 

COCOM 

 

 

- Ambulatoire social-santé  
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- Iedereen bereiken: Actief opsporen meest 

kwetsbaren, welzijnsgericht 

straathoekwerk & outreach; ICB’s, vraag @ 

Vlaanderen: omzetten programmatie resid. 

voorz. naar buurtzorgfuncties; > LCD als  

‘sterk merk’; buurtgerichte initiatieven voor 

mantelzorgers, ontmoetingsplekken voor 

psychisch kwetsbaren, empowerment 

mensen in armoede;  ? gespecialiseerd 

aanbod jongeren – Neerhof als 

zorgboerderij? Inclusief beleid WZC voor 

LGTBQI+ 

- Zorgtalent aantrekken en koesteren : 

trajecten zij-instromers kijkstages, 

inleefmomenten, … (ism HvG); 

infrastructuursubsidies multidisc. 

praktijken 1e L; sw GGC electr/ 

gegevensdeling 

- Samenwerken voor meer welzijn:  

o meer sw GGC (= coordinerende rol) 

en Cocof 

o implementeren Vl regelgeving + 

evalueren toepasbaarheid; o.a. 

VSB, VIPA 

o // gezondheidsdoelstellingen 

Brussel – VGC – Vlaanderen 

- Armoedebestrijding: structurele dialoog; 

buurten als labo’s voor innovatieve 

proeftuinen  

o Samenhang tussen beleidsdomeinen GS & 

Gew (huisvesting!) & OCMW;  

o NIEUW: wijkgerichte welzijns- en 

gezondheidscontracten:   behoeften, 

maatregelen en evaluatie op vlak van 

preventie, gezondheidspromotie, medisch-

sociale begeleiding: rol sociale coördinatie 

OCMW + gemeente + lokale actoren 

o > harmonisering en samenwerking 

OCMW’s: diensten, gezondheidsbeleid 

(medische kaarten) 

o Dotatie Bijz Fonds Maatsch WZ naar 

OCMW’s voor kansarmoede initiatieven 

o Schuldbemiddeling – voedselhulp  

o >< non take-up rechten => 

vereenvoudiging, informatie, 

automatisering 

o Waarborgen grondrechten mensen zonder 

wettig verblijf  

- Universele toegang tot gezondheid:  

o Toegang 1ste lijn zorg: => > HA, multidisc. 

groepspraktijken, wijkgezondheidscentra, 

1lijnpsychol.;  Proportioneel universalisme: 

invoering functie 0,5 lijn;  Structuur 1ste lijn 

= BRUSANO  

o > Q ziekenhuisgeneeskunde 

o Geestelijke GZ: > + PVT en beschut wonen, 

mobiele teams (crisis en langdurige zorg), 

link 107 projecten met 

gemeenschapsprojecten ifv < sociale 

o ∑ 10 services, e.a. santé mentale, soins 

1iere ligne, médiation de dettes, 

coordination soins à domicile, action 

sociale globale,… 

o > cohérence des services, émancipation 

des publics, coopération des 

intervenants => révision du Décret A.   

o Croisement des données de 

l’ambulatoire avec autres entités, e.a. 

VGC  

o Renforcement de l’offre (déjà saturé 

aujourd’hui) 

Promotion de la santé et prévention 

- // promotion santé et services 

ambulatoires 

- Point unique vaccinations  

(CocoF+CocoM), … 

- Education vie relationnelle, affective et 

sexuelle via Planning familial 

- Espace audiovisuel gratuit pour 

campagnes 

 

Santé mentale 

- // COCOM : > équipes mobiles, 

formation et sensibilisation, lien 

projets 107 et projets 

communautaires, publics 

spécifiques,… 
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ongelijkheid en specif. bevolkingsgroepen 

(verslaving, armoede, PmB, senioren) 

o Preventie – E-gegevensdeling - educatie 

- Steun aan mensen met verminderde 

zelfredzaamheid 

o Risicogroepen: + 80, socio-eco zwakkeren, 

PmB… => betere toegang tot zorg en 

diensten & ondersteuning thuiswonen via 

geïntegreerd buurt- en zorgmodel per wijk 

o.b.v.  ervaringen pilootprojecten. (Π = Q 

personeel, proportionaliteit, pluralisme, 

globaal perspectief, toegankelijkheid – 

financieel, fysiek, sociaal) 

o Ouderen: optimalisatie THAB (unieke 

operator); alternatieve voor rusthuizen; 

gezamenlijke programmatie; reconversie 

ROB naar RVT/KV ; transparantie prijzen RH 

evenwicht  

o Pm Beperking: Autisme > preventie, 

begeleiding en info; algemeen: 

gecoördineerde info via centrale website & 

specifieke loketten;  prbl omwille van 2 X 

diagnose;   mobiele interventies  

- Aangepaste antwoorden voor specifieke 

doelgroepen 

o Eenoudergezinnen < risico armoede: > 

toegang KO, huisvesting, nieuw 

kinderbijslagstelsel 

o Dak- en thuisloosheid:  preventie ( 

Bruss’help); info en begeleiding herkrijgen 

GARANTIE AUTONOMIE PERSONNES 

DEPENDANTS 

- Cfr Risque de vulnérabilité 80+ et statut 

socio-eco faible 

- => Modèle intégré d’aide et de soins de 

proximité par quartier (// COCOM) 

- Garanties aux bénéficiaires : 

o Qualité personnel à domicile 

o Proportionnalité des services offerts 

o Perspective globale 

o Accessibilité financière, physique et 

sociale 

- Modèle basée sur projets pilotes COCOM 

- Soutien (jeunes) aidants proches 

INCLUSION PERSONNES HANDICAPEES 

- Connaissance des besoins, programmation 

globale : Table Ronde 

- Informations complète et accessible 

-  

 

 

 

Maisons d’accueil 

- Cfr saturation des services, évolution 

des publics, multi problématiques => 

évaluation du système + > solutions 
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rechten, link noodhulp & inschakeling; > 

housing first; projecten woningen voor 

D&T; tegengaan uithuiszettingen 

o Opvang migranten – steun Port d’Ulysse & 

Humanitaire Hub 

o Brussels onthaaltraject nieuwkomers 

o Mensenhandel – prostitutie- 

slachtofferhulp – justitieel welzijnswerk  - 

Roma 

durables / housing first ;  // politique 

COCOM 

Lutte contre inégalités et pauvreté 

- Nouveau plan lutte contre pauvreté: 

collaboration avec CPAS + services 

COCOF+COCOM+VGC 

- COCOF+COCOM : Innovation sociale ; 

politique mineurs sans abris ; 

automaticité des droits 

ONDERWIJS: DE SCHOOL VERBINDT ONS MET DE 

STAD 

- Recht op OW: meer sw met Franstalige  GS, 

BHGewest 

- Capaciteitsuitbreiding, vooral SO (TSO-

BSO);  flexibele, duurzame gebouwen;  

- Ondersteuning schoolteam en (startende) 

leerkrachten 

- Brussel als brede leer- en leefomgeving: 

brede school => ‘actief en duurzaam 

netwerk samen met andere 

complementaire sectoren’; stimuleren 

gebruik schoolgebouwen door 

buurtbewoners en- verenigingen buiten 

schooluren 

- Diversiteit – gelijke kansen (< schooluitval, 

schoolfactuur, participatie) – taalonderwijs 

(oefenkansen NL, pleidooi tweetalig 

onderwijs in Brussel) 

VOORWAARDEN CREËREN VOOR TOEGANKELIJK 

ONDERWIJS  (p.50) 

- Demografische uitdagingen: creëren nieuwe 

scholen, renovatie en openstellen gebouwen voor 

de buurt 

- Voorkomen schooluitval 

- Bestrijding armoede bij kinderen: steun aan 

initiatieven GSen en gemeenten (gratis maaltijden, 

toezicht, huiswerk- en studiebegeleiding, 

schoolmateriaal,, studieruimtes,…) 

- Omwenteling taalonderricht: bevorderen 

meertaligheid in onderwijs en andere sectoren (BO, 

werk, cultuur); samenwerking met GC en VG 

- Kinderopvang: infrastructuursubsidies, dotatie aan 

Cocof en VGC ; meertalige creches, KO voor 

kinderen van werkzoekenden/ in opleiding  

-   
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JEUGD: KANSEN VOOR ALLE JONGE BRUSSELAARS 

- Integraal jeugdbeleid – stem in alle 

beleidsdomeinen; breed en toegankelijk 

jeugdwerk (oa WMKJ); ruimte om te spelen 

TOEGANG TOT STABIEL EN DUURZAAM WERK 

- Werk//opleiding//onderwijs: sw Gewest-

GScommissies 

- Acties NEET-jongeren, 55+; Hervorming GECO en 

Art 60 

- Duurzame jobs, kwaliteitsvolle tewerkstelling 

laaggeschoolden 

- Inclusief : >< discriminatie, integratie WN 

buitenland, met beperking 

(ondersteuningspremie), jongeren. Voorbehouden 

plaatsen voor werkzoekenden in KO 

- Beroepsopleiding: verbreding aanbod, opleidings- 

inkomen ter aanvulling uitkering, hervorming 

gelijkwaardigheid diploma’s; versterken SPI / IBO / 

alternerend leren, taalopleidingsaanbod ism GSen 

FORMATION PROFESSIONELLE 

- Simplifier la gouvernance: plan 

Formation 2020 intégré + acteurs Fr et 

NL actif dans l’emploi, formation 

professionnelle et enseignement 

- > efforts vers jeunes / NEET’s 

- Offre de formation souple et 

performante, e.a. langues (NL / ENG)  

- Indemnité formation > REVENU  

formation (4€/h formation) 

SAMENLEVEN: IEDEREEN BRUSSELAAR 

- Diversiteit: sw organisaties integratie en 

diversiteit,  > interculturele bemiddeling 

en tolken, > diversiteit in VGC 

gesubsidieerde organisaties; kennisdeling 

rond superdiversiteit;  

- Nieuwkomers: rol VGC in 

inburgeringsbeleid Vlaanderen en GGC  

- Senioren in een warme stad: bestrijden 

eenzaamheid, inzetten op kwalitatieve (!) 

relaties, warme netwerken, competenties 

GELIJKE RECHTEN EN BESTRIJDEN DISCRIMINATIE  

- Transversaal instrument tegen discriminatie:  

- Meldingsplicht, kennis rechten & vervolging 

- Waarborg rechten van vrouwen 

- Inzetten op opvoeding, cultuur & sociale cohesie 

o Sociale Cohesie versterken via ruimtelijke 

ordening (wijkcontracten, 

stadsvernieuwing,…) + ondersteuning 

maatsch. middenveld ; > doelgroep 

jongeren  
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GEMEENSCHAPSCENTRA, VERTROUWDE PLEKKEN 

IN DE STAD 

- Meer samenwerking met andere sectoren 

die werken aan brede wijk- en 

leefomgeving (sport, LDC, CAW, SCW, 

WZC, IBO,…) 

- Duurzaam vrijwilligerswerk 

- Polyvalente infrastructuur, max 

openstellen andere werkingen en 

doelgroepen, meer naar buiten treden 

  

SPORT 

- Voor iedereen: o.a; sociale projecten ikv 

buurtwerking 

- Meer sportinfrastructuur 

- SamenwerkingOK en regionale competities 

over GSen heen 

  

CULTUUR 

- (…) cultureel aanbod , plekken voor kunst, > 

cultuurparticipatie 

- Muntpunt = uithangbord VGC netwerk  

- Cultuurparticipatie: focus senioren (BOP) 

- > Amateurskunst en sociaal-artistieke 

werkingen 

  

MEDIA & COMMUNICATIE 

- Bruzz: gezicht/stem Brusselse diversiteit 

- VGC: heldere, toegankelijke en 

transparante communicatie 
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INFRASTRUCTUUR 

- Maximale openstelling eigen + 

gesubsidieerde infrastructuur (oa 

zaalverhuur) 

- Ecologie en duurzaamheid 

- > SW met Perspective Brussels & Bru 

Bouwmeester 

  

 

 

 

 

PIJLER 2: ECONOMISCHE EN SOCIALE ONTWIKKELING 

KADERT IN ECOLOGISCHE TRANSITIE 

- Economische innovatie: circulaire economie, 

Brussel als smart-city, onderzoek en innovatie, 

duurzaam ondernemen, integratie in stadsweefsel: 

steun voor ambachten, buurtwinkels en sociale & 

deeleconomie ,  

- Mobiliteit ten dienste van Brusselaar en 

levenskwaliteit: bevorderen actieve 

vervoerswijzen, mobiliteit voetgangers en 

personen met beperkte mobiliteit (PBM), inrichten 

voetgangersnetwerken en fietsinfrastructuur ; 

uitbreiding toegankelijk & comfort openbaar 

vervoer, ook voor PBM , taxi’s als dienst van 

openbaar nut.  

- Geïntegreerd beleid territoriale ontwikkeling en 

milieu: kennis, coördinatie en participatie 

territoriale stadsplanning, kadaster beschikbare 

percelen, > bescherming ‘zwakke’ functies 

(publieke woningen groen, voorzieningen algemeen 

belang,…) , ontw. strategische zones, stedenbouw-

vergunningen: loket tijdelijke 
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gebruiksbestemmingen; > levenskwaliteit (lawaai, 

luchtQ)  

- Hernieuwbare energie en duurzame renovatie: 

strategie duurzame renovatie + > eco en sociale 

steun aan personen en organisaties t.b.v. 

kwetsbare groepen; consumentenbescherming 

- Openbare netheid, afval & recyclage 

PERSONEEL – BELEID – FINANCIËN VGC (…) PIJLER 3: OVERZICHTELIJKE INSTELLINGEN DICHT BIJ DE 

MENSEN 

- Gewest met sterke instellingen:  Samenhang en 

efficiëntie: 1 regeerakkoord: > 

beleidsharmonisering (KO, sociale cohesie, 

jeugdhulp, onthaal nieuwkomers, W&Gbeleid) 

belangen van Brussel in 

samenwerkingsfederalisme; sociale dialoog, 

inspraak & participatie; > administratieve 

vereenvoudiging,  transparantie, controle  & 

evaluatie (BISA) 

- Steun aan / van lokale besturen: evalueren huidige 

institutionele structuren (Staten-Generaal) + 

actieplan > 2021; hervorming lokale mandaten = 

schakel buurtniveau  transparantie, harmonisering 

personeelsstatuut gemeente en OCMW,…  

- Meespelen op het internationale toneel 

 

 

Wat valt op: 

- Welzijn (19) – Wonen (4)  - Zorg (92) – 

vrijwilliger (7) 

Wat valt op 

- Gezamenlijk regeerakkoord gewest – 

gemeenschappen 

Wat valt op 

Cocof ‘hangt haar karretje’ aan de GGC: veel 

gemeenschappelijke lijnen en ambities 
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- Meertalig (15) - Nederlands (48) – Frans 

(14) – Vlaams (50) 

- Buurt (40) – wijk (25) 

- Samenwerking (48) - Regie (3) - 

Transversaal (6) – gewest (32) 

- Armoede (25) – kwetsbare (16) - Beperking 

(1) -  

- Diversiteit (17)  

- Kind (93) – oudere/senior (14) 

- Duurzaam (44) 

- Infrastructuur (32) 

- Kinderopvang (23) – school (106) – 

dienstencentrum (5) – woonzorg (2) – 

cultuur (32)  

Wat NIET (expliciet) 

- Mensen zonder papieren; dak- en 

thuislozen , personen met een beperking. 

- Voluntaristisch  en verbindend 

- Leefbaarheid in verschillende dimensies 

- Aandacht voor kwetsbare doelgroepen 

- Invalshoek wijk en buurt  

- Transversaal, samenwerking, gezamenlijke 

programmatie 

- Link gemeenschap - gewest  

- Jongeren – ouderen – eenoudergezinnen – dak- en 

thuislozen 

- Doelgroep personen met ene handicap komt 

nauwelijks ter sprake 

- Geen sprake meer van autonomieverzekering 

 

VGC COLLEGELEDEN  

- Elke Van den Brandt: Begroting, Welzijn, 

Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid. 

o Céline Lavreyssen 

- Sven Gatz: Onderwijs en Scholenbouw.  

- Pascal Smet: Cultuur, Jeugd, Sport en 

Gemeenschapscentra. 

VGC COMMISSIE WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN 

- Groen: Juan Benjumea Moreno en 

Arnaud Verstraete;  

- N-VA: Cieltje Van Achter;  

MINISTERS EN GGC COLLEGELEDEN 

Elke Van den Brandt:  

- Gewest: Mobiliteit, Openbare Werken en 

Verkeersveiligheid 

- GGC: Gezondheid en Welzijn (samen met / 

gedelegeerd aan Alain Maron). 

Sven Gatz:  

- Gewest :  Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de 

Promotie van Meertaligheid en van het Imago van 

Brussel 

COLLEGELEDEN ‘SANTÉ-SOCIAL’ 

Barbara Trachte : 

- Ministre-présidente  

- Promotion de la santé, de la familles, 

du budget et de la fonction publique 

Alain Maron 

- Action sociale et Santé 

- 1 gezamenlijk cabinet GGC - COCOF 

Rudi Vervoort 

- Personnes handicapées, ( …) 

VOLLEDIGE SAMENSTELING :  
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- Open Vld: Carla Dejonghe;  

- one.brussels-sp.a: Els Rochette  

-  GGC: gezinsbijslagen, financiën, begroting, externe 

betrekkingen en filmgoedkeuring  

Pascal Smet:  

- Gewest: Stedenbouw en Erfgoed, Europese en 

Internationale Betrekkingen, Buitenlandse Handel 

en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp 

- GGC: / 

Alain Maron  

- GGC: Gezondheid en welzijn (samen met Minister 

Elke Van den Brandt). 

VOLLEDIGE SAMENSTELLING:  

- GEWESTREGERING: https://be.brussels/over-het-

gewest/de-gewestregering 

- VERENIGD COLLEGE GGC: https://www.ccc-

ggc.brussels/nl/organisatie/verenigd-college 

https://www.spfb.brussels/qui-sommes-

nous/organes-politiques-

administratifs/gouvernement-francophone-

bruxellois 
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