BBRRUUSSSSEELL
BBIINNDDTT
Hoe Brusselaars de
bindkracht geven om
buitengewoon te zijn

INLEIDING

nieuwe legislatuur in zicht

“Op 26 mei 2019 kiezen de Brusselaars (nieuwe) vertegenwoordigers.
Wij duimen alvast voor een sterke
sociaal-culturele toets!”
De Federatie*

Hoe ervaren sociaal-culturele verenigingen Brussel en wat hebben zij nodig om verder te groeien? Wat zien
burgerinitiatieven graag veranderen?
En hoe kunnen amateurkunstenaars
zich mee(r) op de kaart zetten? Pertinente vragen die, in aanloop naar
de verkiezingen in mei 2019, heldere
antwoorden kregen.

De Federatie maakt de verzamelde
besognes, suggesties en adviezen
graag over aan de VGC-beleidsmakers van morgen. Want de wensen
zijn duidelijk. De uitdagingen groot.
En de verantwoordelijkheid, die nemen we liefst samen op!

* De Federatie: koepel van, voor en door sociaal-cultureel werk, ook
actief op Brussels grondgebied.
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OMDAT SOCIAAL-CULTUReel WERK BELANGRIJK IS
Sociaal. Educatief. Verbindend. Dyna-

Onze kracht?

misch. Prikkelend. Dat is sociaal-cultureel werk, dat zijn amateurkunsten.
Ze maken deze stad mee tot wat ze is:
jong, uitdagend en betrokken.

De Federatie ziet het als zijn taak om
dit brede veld te soigneren, hun noden
te detecteren en deze uit te dragen.
Vandaar onze vraag om al wat bruist
extra zuurstof te geven.

Ruim 650 door VGC erkende lokale en bovenlokale sociaal-culturele
verenigingen die dagelijks inzetten op verbinden.
Sociaal-cultureel werk ambieert maatschappelijke verbetering.
Dankzij vrijwillig engagement en gedreven inzet van beroepskrachten bereikt sociaal-cultureel werk alle kleuren, maten, achtergronden en leeftijden.
Sociaal-cultureel werk is de grootste leeromgeving voor volwassenen, ook
in Brussel. Kansengroepen in het bijzonder hebben er baat bij.
Door de superdiverse samenstelling, met sociaal culturele praktijken als
veilige plek, neemt sociaal-cultureel werk in Brussel het voortouw als
laboratoriumplek in Vlaanderen.

“Tientallen Brusselse organisaties en
honderden vrijwilligers blijven zich de
komende 5 jaar met passie en goesting
inzetten. We dagen VGC en de minister
van cultuur uit hetzelfde te doen!”
(Jo Bossuyt, OKRA)
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ONS PARCOURS

Wat voorligt is het resultaat van een collectieve inspanning.
Hoe kan Brussel haar burgers nog meer versterken? Met de eigenzinnige
context van een grootstad als uitgelezen troef?
De Federatie vroeg het aan:
Erkende Brusselse verenigingen
Cruciale middenveldspelers zoals Citizenne en BRAL
Trekkers van bevlogen burgerinitiatieven
Kenners van het amateurkunstenveld zoals Zinnema

We gingen zo te werk:
3 stomende werksessies met telkens een nieuwe insteek
8 prominente sleutelfiguren die een voorzet gaven door luidop te dromen
Meer dan 9 uur overleg en debat in de werkgroep bovenlokaal Brussel.
Wat kan beter? Wat moet anders?
Spervuur aan provocatieve stellingen en meningen
Synthese, aanvullingen en het betere fileerwerk
Et voilà. 1 wensennota op maat; met 5 zinvolle werken en bijhorende verlangens

Positief-constructief. Zo drukken we ons graag uit. We willen samen met de
beleidsmakers werk maken van een straf verhaal. Wat meer prioriteit verdient, drempelverlagend werkt of het samenspel overheid-middenveld bevordert, lees je hier. Uit de veelheid aan informatie puurden we 5 thema’s.

“We leggen duidelijke speerpunten op tafel als
basis om verder in dialoog te gaan.”
(Liesbeth De Winter, De Federatie)
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MAKE BRUSSELS SPROUT
Brussel is een mooie stad waar veel
sociaal-cultuurwerkers trots op zijn.
Een greep uit de sterktes…

Brussel kent sterke culturele spelers die inwoners met elkaar verbinden
Brussel is het speelveld van talrijke burgerinitiatieven die snel en flexibel opereren
Brussel staat gelijk aan solidariteit en betrokkenheid
Brusselse etnisch-culturele diversiteit brengt energie en inspiratie in de stad
Brussel is een jonge stad met goesting en een eigen verhaal
Brussel is synoniem voor innoverende kracht met grote impact
Brussels initiatief is vaak cross-disciplinair en breder dan cultuur
Brussel is broedplek van beloftevol artistiek talent
Brussel ligt centraal… Ideaal vertrekpunt voor talrijke verbindingen
Brussel heeft een internationaal bereik
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INhoud

Beste Cultuurminister in spe,
beste Vlaamse Gemeenschapscommissie,
en iedereen die van Brussel een
betekenisvolle plek wil maken,

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Investeren in een verenigd Brussel

2

Positiviteit zichtbaar maken

3

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

4

Stevige relaties opbouwen met lokale kernen

5

Inzetten op kwalitatieve ruimte

Wat denkt u? Dit kan sociaal-cultureel werk en amateurkunsten ten
volle voelbaar maken in deze stad! We delen graag onze reflecties
als basis voor verder gesprek over het Brussels sociaal-cultureel
werk vandaag en morgen.
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5 zinvolle werken voor de komende 5 jaar

Investeren
in een
verenigd
Brussel
1

Een extra duwtje doet wonderen
Afgelopen jaren investeerde de VGC stevig in sociaal-cultureel
werk en amateurkunsten. Deze houding wordt dan ook sterk geapprecieerd door de verenigingen te velde. Bovendien heeft de
VGC oog voor burgerinitiatieven en nieuwe praktijkontwikkelingen, denk maar aan de Projectoproep Bruss-it. Blijven investeren in deze waardevolle mix van spelers, staat gelijk aan investeren in duurzaamheid en groei.

“Geef sociaal-cultureel werk ruimte om te blijven
groeien en bloeien en te doen wat het graag doet
en goed doet.”
(Benny Martin, Algemene directie Cultuur, Jeugd, Sport
Vlaamse Gemeenschapscommissie)
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Investeren in een verenigd brussel

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Investeer in de basiswerking, laat witruimte voor experiment
Echte innovatie, experiment of opschaling op maatschappelijk, methodisch en organisatievlak, vragen om een duurzame en veilige ruimte.
Structurele subsidiëring van sociaal-culturele organisaties draagt dikwijls
meer bij dan ad-hoc regelingen.

2

Automatische indexering
De loon- en werkingskosten stijgen jaar na jaar. Daarom is systematische indexatie van de subsidiebedragen noodzakelijk.

3

Impulssubsidie voor intense samenwerking
Versnipperde projectoproepen, met telkens een andere focus, verhogen de planlast maar staan niet garant voor maximaal rendement.
Daarom adviseren wij vooral projectfinanciering te voorzien voor duurzame samenwerking binnen het sociaal-cultureel werk. Tegelijk sporen
we VGC aan het lef te tonen om blijvend te investeren in initiatieven
met bewezen potentieel.

4

Brussel als labo
Houd subsidievoorwaarden en kaders realistisch. Nieuwe spelers verdienen ook kansen. Niet als uitzondering op de regel, maar structureel.
Ga losse, vaak vernieuwende (burger)initiatieven niet uit de weg, maar
omarm ze en kijk samen naar de toekomst. Durf investeren als overige
overheden de sprong (nog) niet wagen. Denk tegelijk na over ‘bovenlokaal’ cultuurwerk: een nieuw gegeven in Vlaamse context dat allicht ook
invloed zal hebben op de Brusselse gemeenschap.

“De VGC kent het terrein van nieuwe organisatiemodellen vrij goed en heeft een werkbare modus
operandi gevonden door niet alleen naar cijfertjes
te kijken maar ook naar impact. Het is echter niet
evident voor starters om door te groeien.”
(Frederik Lamote, coördinator Growfunding)

2

stevige kaders volstaan

De Brusselse overheid is nabij, de administratie makkelijk aanspreekbaar. Het vertrouwen van VGC in de sociaal-culturele sector
en kunstenaars in de vrije tijd is groot; en administratieve eenvoud
en minimale planlast kenmerken de Brusselwerking. Een voorsprong waar de sociaal-cultuurwerkers blij mee zijn. Een troef die
je beter niet uit handen geeft.
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Investeren in een verenigd brussel

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Behoud van autonomie
Sociaal-cultureel werk kent vele gedaanten en een lange resem thematische insteken. Vrijwilligerswerk en burgerschap is wat hen bindt en te
allen tijde primeert. Stevige omkadering is het beste wat een overheid
dan kan bieden. Maar niet top-down. Inhoudelijk en methodisch maken organisaties graag hun eigen waardengedreven keuzes.

2

Wetgevende rust
De Brusselse verenigingen zijn best tevreden. Er hoeft niet hoognodig
opnieuw gesleuteld te worden aan het regelgevend kader. ‘Laat ons
gewoon vlijtig verder werken’, luidt het mantra. Liever focus op de
werking dan een zoveelste hervormingsbeleid.

3

Evaluatieprotocol
De huidige cyclus kan op heel wat bijval rekenen. De impressies van
studenten op het terrein kunnen een meerwaarde zijn, maar we kijken
uit naar de terugkoppeling van hun indrukken. Verder zijn er voor de
eerste keer visitaties op komst. Benieuwd of ze voldoen aan de verwachtingen? Curieus of hun bevindingen stroken met de realiteit?

4

Slimme digitalisering
ICT kan ons werk verlichten. Denk aan de opvolging van aanvraagdossiers, het genereren van maatschappelijk relevante cijfers, het faciliteren van een kwaliteitsvolle relatie tussen de administratie en de gesubsidieerde organisatie... Keep it simple, klantvriendelijk en doelgericht.
Wij zeggen nee tegen onproductieve instrumentalisering.

5

Herziening timing verantwoordingscyclus
Is het niet vreemd dat Brussel met schooljaren werkt en de Vlaamse
overheid kalenderjaren hanteert? Het veld toont zich alvast bereid
om dit te evalueren en de verantwoordingsperiode af te stemmen op
andere overheden.

Investeren in een verenigd brussel
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“We willen ons niet te veel conformeren. De
eigenheid en missie van ieders werking moet
centraal staan. Wil de overheid dat alstublieft
blijven valoriseren?”
(Rohnny Buyens, S-Plus)

“Wij pakken liever uit met daden dan met
woorden”
(Wouter De Beuf, FedOS)
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Investeren in een verenigd brussel

Vertrouwen
boven
verantwoording
De opbouw van een gezonde
en duurzame vertrouwensrelatie
tussen verenigingen en de Vlaamse
overheid. Daar schreef de Verenigde Verenigingen onlangs een
onderzoeksrapport over. Met aanbevelingen als: ‘Beoordeling kan
niet zonder expertise en betrokkenheid’, ‘Transparantie is tweerichtingsverkeer’ en ‘Formele vereisten
moeten boven alles vereenvoudiging faciliteren’. Bestuursmodellen
moeten kwalitatief en efficiënt zijn,
luidt het uitgangspunt. De VGC
krijgt voor de beperkte bewijslast
sterke appreciatie van erkende verenigingen. Houden zo en bijschaven waar het nog kan.

Investeren in een verenigd brussel
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positiviteit
zichtbaar
maken
Hoeveel keer won een Brussels initiatief al een Ultima (de Vlaamse
Cultuurprijzen)? Hoe vaak zet Brussel zich niet op de kaart als zeer
empathische stad? De vele honderden activiteiten van het warme
Brusselse verenigingsleven dragen daar zeker hun steentje aan bij.
Deze positieve kracht verdient blijvende aandacht.

1

brussels sociaal-cultureel werk bougeert

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Goede praktijken inspireren
… en zetten aan tot verder engagement. De zoektocht naar hedendaagse
strategieën om sociaal-cultureel werk en amateurkunsten te laten schitteren
is een extra inspanning waard.

2

Waardering voor vrijwilligers
Met honderden, nee duizenden zijn ze, de Brusselse vrijwilligers die zich
week in week uit inzetten voor een leefbare maatschappij. Zoveel passie en
overgave verdient appreciatie.

3

Geef SCW een gezicht
Noem sociaal-cultureel werk telkens opnieuw bij naam. In speeches, beleidsteksten, op het College, in de media, bij collega’s & partners, tot ver in
het buitenland. Erkennen is herkennen en omgekeerd. Trots maakt deel uit
van een breed draagvlak. (Politieke) agendasetting volgt dan quasi vanzelf.
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Positiviteit zichtbaar maken

Take a brea(k)th
Een namiddag om collega’s uit de
sector te ontmoeten, ervaringen
te delen en inspiratie op te doen
voor de eigen praktijk. Dat is Take
a brea(k)th. Een ‘joined venture’
van Vormingplus Citizenne, BRAL,
Vlaamse Gemeenschapscommissie
en GC De Kroon. Het opzet is luchtig. Veel tijd voor sociaal-cultureel
werkers, maar ook gemeenschapscentra en docenten/studenten,
om elkaar beter te leren kennen.
Verder, inspirerende workshops die
handvaten aanreiken voor de eigen
praktijken. “Er was nood aan dit
initiatief. Het was wat zoeken naar
de best mogelijke formule, maar de
sessies lopen snel vol. Fijn dat de
Brusselse overheid hier de noodzaak van erkent en er ook financieel
mee haar schouders onder zet,”
klinkt het bij An Macharis, coördinator van Citizenne.

Bijou doet
dromen
Brussels Bijou is in 2017 in het leven
geroepen om het werk van Brusselse theatermakers, muzikanten en
dansers in de kijker te plaatsen. De
winnaar (het gaat om een wedstrijdformule) ontvangt een werkbudget
van € 2.000 en een artistieke residentie in Zinnema. Krijgen met stip
positieve appreciatie: een prijsuitreiking/opvoering in de Bozar
- zo’n professionele omkadering
kan tellen als blijk van erkenning -,
openheid t.a.v. vrijetijdsartiesten uit
de Brusselse Rand, de betrokkenheid van Vlaamse gesubsidieerde
organisaties door hen in de jury te
plaatsen en een publieksprijs die
brede uitstraliung beoogt. Ook de
Ultimas - ofwel Vlaamse Cultuurprijzen - doen dromen van een variant
in Brussel.

“We moeten de kracht van SCW zichtbaar maken.“
(An Macharis, Citizenne)

Positiviteit zichtbaar maken
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2

in het hart van brussel

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Wat als er geen sociaal-cultureel werk was?
Het belang en de impact van sociaal-cultureel werk is enorm. Denk
maar aan de maatschappelijke verandering die we beogen of het feit
dat we klankbord en spreekbuis zijn voor vele Brusselaars. De gemiddelde burger staat daar misschien niet altijd bij stil. Hoe kunnen we
Brusselaars hier meer bewust van maken? Hoe kan VGC meer betrokkenheid creëren bij deze onmisbare schakel in de samenleving? Is er
een plan van aanpak om jongeren en ouderen warm te maken voor
dit soort engagement? Actie dringt zich op.

2

Promoot het aanbod
Dit is een cruciale factor. Advertentieruimte in BRUZZ, VGC als bemiddelaar tussen de sector en diverse media, UiT in Brussel als promotiekanaal, Broodje Brussel met haar troeven, storytelling door studenten,
boosts via sociale media... De manieren waarop de overheid kan
versterken zijn legio.

3

Kleine activiteiten, grote verhalen
Aanbod is één ding. Het verhaal erachter, de drijfveren, grote realisaties of kleine acties die het verschil hebben gemaakt in vele mensenlevens, zijn een andere invalshoek om de onmisbaarheid van sociaalcultureel werk te étaleren. Op die manier kunnen we gevoelige snaren
raken en het respect krijgen dat we verdienen.

“52 weken en circa 26 erkende culturele verenigingen. De som is snel gemaakt. 14-daagse publireportages in BRUZZ kosten voor VGC de wereld
niet, maar wij kunnen het zelf niet betalen.”
(Elie Marechal, FMDO)
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Positiviteit zichtbaar maken

3

brussel, vlaanderen en de wereld

Wat wij belangrijk en nodig vinden:
1

Brussel blinkt uit, straal dat uit
Deze stad heeft haar uitdagingen (etnisch-culturele diversiteit, verjonging, kansarmoede, mobiliteit, veiligheid, …) maar het middenveld zoekt krachtige antwoorden. In vele opzichten staan Brusselaars
verder dan in andere steden of gemeenten. Door hiermee prominenter uit te pakken, zet Brussel zich mee(r) op de kaart. Uitwisseling en
dialoog scoren hoog in deze wensenlijst.

“In 2018 kaapte Brussel een derde van de
Vlaamse Cultuurprijzen weg. Toestand, Forumtheater Radicalisering, Wiels, Muziekpublique…
Dat sluit allemaal bij elkaar aan. Dit verhaal van
opstaan na een moeilijke periode kwam mooi
tot uiting tijdens de prijzen.”
(Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur)

samenwerken aan
gemeenschappelijke
doelen

Brusselse verenigingen werken graag en vaak samen.
Dit kan dankzij een gezonde voedingsbodem. Sociaal-cultuurwerkers treffen elkaar, leggen connecties en maken plannen om nog
vaker samen te werken. Dit werpt vruchten af. VGC, blijf je die
verbondenheid verder stimuleren?
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Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Wat wij belangrijk en nodig vinden
1

Kennisdeling en verbondenheid
We kunnen van elkaar leren. Tijd vrij maken voor uitwisseling en de zoektocht aangaan naar gemeenschappelijke
belangen en acties, is helaas geen sinecure. Extra impulsen zijn dus welkom. Organisaties koesteren die verwachtingen op verschillende niveaus.

2

Inhoudelijke netwerkmomenten en uitwisseling
(1) Intersectorale synergie tussen erkende verenigingen én
burgerinitiatieven; (2) over de muren van beleidsdomeinen heen (te veel om op te noemen: jeugd, welzijn, sport,
erfgoed, bedrijfswereld …); (3) geografisch georiënteerd:
meer samenwerking met de Brusselse Rand, de Franse
gemeenschap en zelfs internationaal. Gezocht: trekkers en
budget voor netwerkevents, inspiratiemomenten, enz.

3

Nood aan brugfiguren en tijdige betrokkenheid
Sociaal-cultureel werkers hebben baat mensen die weten
wat leeft in de sector, die alert zijn voor mogelijke verbindingen, die enthousiasmeren om win-wins tot stand
te brengen. Sociaal-cultureel werk heeft participatie en
inspraak volledig in de vingers. Zij kunnen dus een meerwaarde betekenen voor stadsbrede projecten. Speel die
troef wat vaker en tijdig uit.

4

Talenmix omarmen
Brussel leeft, ademt, praat in meer dan 50 talen. De doelgroep is gelaagd en dat vraagt flexibiliteit. Organisaties
gebruiken Nederlands voor de VGC, Frans voor COCOF.
Logisch, en toch de vraag om daar niet te puriteins mee
om te gaan. Straf meertaligheid niet af, behoud die Brusselse troef.

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen
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“Brussel omvat alle uitdagingen en landen van
de wereld. Juist daarom heeft het vrijwilligerswerk zo’n sterk bestaansrecht.“
(Dietlinde Oppalfens, Curieus)
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Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Interlitratour
Op ontdekkingstocht langs boekpresentaties, ontmoetingen met schrijvers,
kinderworkshops, literaire gastronomie
en muziek. En de onthulling van een
gedicht waar 14 Brusselse dichters,
met telkens een andere herkomst
aan meewerkten. Dat is Interlitratour,
een rijk gevuld festival dat reeds een
lange traditie kent. Interlitratour is een
brede samenwerking van Vlaamse
cultuurfondsen, cultuurhuizen, literaire en socioculturele organisaties. De
inzet van 7 initiatiefnemers (Arthis - het
Belgisch-Roemeens Cultuur Huis-,
Bewogen, Davidsfonds, Masereelfonds, Muntpunt, Vermeylenfonds en
Willemsfonds) en een veelvoud aan
partners maken dit intercultureel en
literair parcours mogelijk. Door geëngageerde mensen samen te brengen
in dergelijke lerende netwerken komen
de betrokkenen telkens tot nieuwe
verbeteringen of originele concepten.
De (financiële) steun en appreciatie
van de VGC is daarbij van onschatbare
waarde.

Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen

Brussel bindt

21

s t e v i g e r e l at i e s
opbouwen met
lokale kernen
De naturelle manier waarop lokale, bovenlokale en internationale
praktijken en netwerken met elkaar zijn verweven, wekt nog steeds
verwondering bij de cultuurwerkers in deze stad. Ook het overleg
tussen cultuurprofessionals (lees: de cultuurbeleidscoördinatoren
die onder impuls van de VGC maandelijks samenkomen) komt
sociaal-cultureel werk ten goede. Weer iets om trots op te zijn.
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Stevige relaties opbouwen met lokale kernen

Wat wij belangrijk en nodig vinden
1

New Deal please
Een appèl om blijvend een werkbare verhouding uit te bouwen tussen
overheid, vrijwilligerswerk en markt. Erken elkaars sterktes. Versterk
waar nuttig en nodig, maar in de plaats treden van sociaal-cultureel
werk is contraproductief.

2

Vrijheid versus prioriteit
Soms kan een overheid te sturend optreden. Extra beleidsprioriteiten
zorgen voor extra druk en minder bewegingsruimte, terwijl sociaalcultureel werk zelf perfect weet hoe de vinger aan de pols te houden.

3

Helikopterzicht als surplus
Complex is de regelgeving op Brussels grondgebied zeker. Wat een
meerwaarde zou VGC bieden als zij àlle steunmaatregelen in kaart zou
brengen (ongeacht het bestuursniveau), als zij deze info actueel kon
houden en ontsluiten voor potentiële gebruikers! Wat is haalbaar? Het
is een onderzoek waard.

4

Inspiratie als catalysator
Op welke wijze zou de VGC lokale besturen nog meer kunnen inspireren en triggeren? En vice versa? Op een productieve manier, als gelijkwaardige entiteiten. Dit is alvast een duidelijke oproep: overheden,
spreek met elkaar. En neem ook de expertise van het sociaal-cultureel
werk hierin mee.

“Ik voel me in de eerste plaats Brusselaar. Dan
pas Vlaming, Belg, Europeaan. Verkokering en
taalgevoeligheid remmen initiatief spijtig genoeg
af.“ (Anton Schuurmans, Luchtpijp)

Stevige relaties opbouwen met lokale kernen
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Magritte geeft het goede
voorbeeld
Een uitdagend samenspel tussen verschillende lokale sociaal-culturele
diensten en instellingen. Het Magrittejaar was er een toonvoorbeeld van.
50 jaar na het overlijden van de kunstschilder, is in Brussel en specifiek in
Jette, heel wat in beweging gezet. Zo waren er Het dorp van René met
surrealistische optredens, kunsteducatieve workshops, een audioproject,
de uitgave van een boek, enz. Cultuurbeleidscoördinator Jessy Neukermans getuigt: “Vanuit de cultuurdienst schoven we Magritte naar voor
als een centraal thema. Elke vereniging kon volgens eigen goesting en
draagkracht bijdragen tot het geheel. Onze rol was vooral faciliteren. Op
vlak van communicatie, logistiek of door mee na te denken over financiële middelen. Verder brachten we verenigingen samen die elkaar voorheen nauwelijks kenden. Kortom, wij creëerden het enthousiasme, stuwden dromen richting realiteit en verwezen door waar nodig. We traden
niet in de plaats van de verenigingen. Het was aan hen om te oordelen
wat zinvol en haalbaar is.” Deze manier van werken tracht Jette mee te
nemen in haar cultuurbeleidsplan.
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Stevige relaties opbouwen met lokale kernen

inzetten op
k wa l i tat i e v e
ruimte
1

Een extra duwtje doet wonderen
Super dat Brussel 22 gemeenschapscentra op haar grondgebied
kent en deze financieel en logistiek enorm ondersteunt. Super dat
Brussel in Zinnema unieke infrastructuur biedt aan artistiek talent
van eigen bodem. Het verenigingsleven heeft nl. nood aan toegankelijke, aangepaste en betaalbare ruimte. Het is een roep die al
langer weerklinkt, maar nog altijd actueel is.

Wat wij belangrijk en nodig vinden
1

GC als sociaal-culturele hub
Gemeenschapscentra, het kloppend hart van het lokale weefsel, zijn
tot meer in staat dan zaalverhuur of programmatie alleen. Idealiter
gaan ze in dialoog met de actoren in hun buurt. Ze faciliteren, zetten
in op echte cocreatie met het sociaal-cultureel werk en bieden leer- en
ontmoetingsplekken aan verschillende doelgroepen. Vele GC’s doen
het goed. Bij sommige kan het beter. Succesverhalen en werkbare modellen delen, kunnen een stimulans zijn om hierin verder te groeien.

2

Zuurstof en kerntaken
We vragen de VGC het huidige puntensysteem voor gemeenschapscentra opnieuw tegen het licht te houden en kerntaken te herbekijken
i.f.v. de actuele maatschappelijke context. Duurzame samenwerking en
cocreatie zien we alvast als een pluspunt.
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Verenigingen in het weefsel van
ons DNA
De meeste gemeenschapscentra leveren goed werk. Goed, in de zin van:
aanvuurder, supporter, match-maker…. De Zeyp in Ganshoren bv. wil het
haar vrijwilligers zo comfortabel mogelijk maken. En over die basishouding
krijgen ze wel vaker complimenten. “We willen de betrokkenheid van verenigingen maximaal benutten,” licht centrumverantwoordelijke Ivo
Peeters toe. “Zij denken als actieve partners mee over de programmatie.
De Gezinsbond doet dit voor de familievoorstellingen, het Davidsfonds en
de KWB organiseren hier hun Kerstconcert en theatervoorstellingen, ‘Op
de koffie’ is dan weer een literatuurreeks i.s.m. verenigingen en ook bij conversatiegroepen nemen vrijwilligers verantwoordelijkheid op.” Zo zet De
Zeyp lokale verenigingen centraal. Cofinanciering en promotie maken dit
alles tot een win-win. Bijzonder bovendien is de trekkende rol van het GC
bij de opstart van 2 nieuwe artistieke verengingen: een theatergroep voor
personen met psychische beperkingen en een inclusieve groep voor dove
en horende acteurs. “Intussen zijn ze autonoom en kunnen we ze loslaten,
maar ze blijven tot het DNA van ons weefsel behoren,” besluit Peeters.
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Inzetten op kwalitatieve ruimte

2

gedeelde ruimte de toekomst

Organisaties en inwoners worden in deze stad volop aangemoedigd om de publieke ruimte te gebruiken. Een goed voorbeeld is
de speelruimte die vzw Toestand krijgt, om in afwachting van definitieve bestemmingen volop aan sociaal-cultureel werk (maar ook
sport-, jeugd-, en ander opbouwwerk) te doen. Het signaal van
onderuit om werk te maken van gedeelde ruimte heeft de VGC
goed begrepen.

Wat wij belangrijk en nodig vinden
1

Voorbeeldfunctie uitspelen
Ruimte is schaars. De overheid (VGC, maar ook Brusselse gemeenten)
beschikt over heel wat patrimonium. Kan die opengesteld worden
als ‘gedeelde ruimte’? Wil VGC hier een prioriteit van maken? Het
zou het sociaal-cultureel werk en de amateurkunstensector zeker ten
goede komen.

2

Bemiddelaar in wijkcontracten
Het kader is er. Door werk te maken van duurzame wijkcontracten
werkt Brussel aan stedelijke herwaardering. Wanneer men het heeft
over buurtvoorzieningen, openbare ruimtes of sociaal-economische
acties kan er echter meer aandacht gaan naar het lokale verenigingsleven. De aanknopingspunten zijn er. Treedt VGC op als bemiddelaar?

Inzetten op kwalitatieve ruimte
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Metrohalte
stimuleert
cultuurparticipatie
Een open oproep om de publieke
ruimte als het ware over te leveren aan
creatieve of ondernemende inwoners
van de stad, ervaren Brusselse organisaties als een enorme zegen. Een
sprekend voorbeeld is premetrostation
‘Beurs’. Op de tussenverdieping van
deze gerenoveerde halte is 500 m²
voorzien voor artistieke interventies.
Zinnema kan er (in opdracht van de
Brusselse regering) 3 jaar lang kunstenaars en collectieven aanduiden die
de ruimte innemen om er hun artistieke verhaal te brengen. Directeur Jan
Wallyn ervaart dit als een bijzondere
stimulans voor Brussels talent. Grafisch
werk, dans, rap, dj’s, graffitikunst, …
Deze toonplek brengt het allemaal.
Gratis en voor niets. “Een geslaagd
voorbeeld van hoe kunstenaars zich de
stad kunnen toe-eigenen en hoe het
publiek er en passant van geniet.”
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in naam van

Onderschrijven dit
traject en deze
wensennota

AIF + - actieve interculturele federatie (Karl Struyf)
Arthis – Belgisch-Roemeens Cultuur Huis (Ruben Wullaert)
BOp - Brussels Ouderenplatform (Johan Van Nieuwenborgh)
BRAL - stadsbeweging voor Brussel (Maya Maes)
CCV - Centrum voor Christelijk Vormingswerk (Ria Dereymaeker)
Citizenne – Vormingplus Brussel (An Macharis)
Curieus Brussel (Dietlinde Oppalfens)
Davidsfonds Gewest Brussel (Raphaël Vandeweyer)
De Federatie (Elke Verhaeghe)
De Federatie (Hannes Renglé)
De Federatie (Liesbeth De Winter)
FAAB vzw (Griet Bonne)
FedOS - Federatie van Onafhankelijke Senioren (Wouter De Beuf)
FMDO - Federatie van Marokkaanse en Mondiale democratische
organisaties (Elie Marechal)
FORA - Forum voor Afrikaanse Artiesten (Daniel Tuyizere)
FZO-VL - Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen
(Elizabeth Rodriguez)
Globe Aroma / Signal Kanal (Els Rochette)
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in naam van

Growfunding (Frederik Lamote)
HVV - Humanistisch Vrijzinnige Vereniging (Magda Heeffer)
IC - Internationaal Comité (Mahshid Shamseddin)
KWB - Kristelijke Werknemersbeweging (Pol Arnauts)
Luchtpijp (Anton Schuurmans)
Masereelfonds (Orhan Kilic)
OKRA (Jo Bossuyt)
Russisch Huis (Marina Novikova)
S-Plus (Rohnny Buyens)
TUVB - Turkse Unie van België (Birsel Mergen)
UTV - Unie van Turkse Verenigingen (Yucel Kahraman)
VOEM - Vereniging voor ontwikkeling en emancipatie van
Moslims (Dorien De Vidts)
Willemsfonds (Suzanne ter Haar)
Zinnema (Dominique Mys)
Zinnema (Jan Wallyn)

Dankjewel voor je tijd en input
Benny Martin (Algemene directie Cultuur, Jeugd, Sport VGC)
Suzy Bleys (Attaché Sociaal Cultureel Werk, Kabinet minister Pascal Smet)
Bregt Geukens (sociaal-cultureel werker, GC De Kriekelaar)
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Colofon

De Federatie informeert, betrekt, vertegenwoordigt, komt
op voor en versterkt
sociaal-cultureel werk.
Want sociaal-cultureel
werk maakt de samenleving krachtiger.
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