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AANVRAAG ALS SUBSIDIËRING
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volwassenorganisatie met een werking binnen specifieke regio's voor regio Brussel Hoofdstedelijk
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DATUM
Dit beleidsplan 2021-2025 werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op 16 december 2019.

Dierbare Brusselaar
Met dit voorwoord richten we ons in de eerste plaats tot jou. Jij bent diegene voor
wie we het doen: deze plannen maken, onze werking uitbouwen, aan de slag gaan…
Met een plan zie je vooruit, anticipeer je op de toekomst en beslis je wat je best
onderneemt om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan. Dat nemen we bij
Citizenne niet licht. Het voltallige team heeft de voorbije maanden enthousiast
gewerkt aan dit beleidsplan. We gingen hiervoor in gesprek met vele partners,
stakeholders en deelnemers.
De stad waar jij dagelijks in wakker wordt, kent heel wat uitdagingen. Je kent ze zelf
het best. Om er maar een paar te noemen: in Brussel vind je een veelheid aan talen,
culturen, sociale posities, religies, … Hoe ga je om met deze diversiteit? Hoe vind je
een evenwicht tussen wat goed is voor jezelf en voor het milieu? Welk positieve
alternatieven bestaan er? Hoe kan ik mijn stem laten horen? Dit zijn maar een paar
van de vragen en uitdagingen waar jij mee te maken hebt.
Wij pretenderen niet om met dit beleidsplan een antwoord te bieden op al deze
uitdagingen en vragen. We engageren ons wel om ons voor 110% in te zetten voor
deze stad en haar bewoners. De komende 5 jaar zal Citizenne verbinden en bruggen
bouwen tussen mensen, groepen en gemeenschappen met verschillende
achtergronden. We wakkeren stedelijk burgerschap aan, maken het toegankelijker
en diverser. We stimuleren het kritisch denken om zo mensen sterker maken. We
kiezen voor positieve dynamieken die constructieve verandering teweegbrengen.
We kiezen er voor om dit niet alleen te doen. We nodigen jou, dierbare Brusselaar,
graag uit om mee op de kar te springen. Geef samen met onze deelnemers, onze
vrijwilligers, onze partners uit het werkveld, onze leden van de Raad van Bestuur en
de Algemene Vergadering mee vorm aan deze positieve ontwikkelingen.
De kracht zit in het doen. De opbrengst in het leren.
#thefutureistogheter #tousensemble
Prof. Dr. Koen Lombaerts, voorzitter
An, Benedicte, Camila, Cathelyne, Erika, Fatima, Magda, Najila, Philippe, Sissi: team
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Citizenne:
wie zijn we?

Hoofdstuk 1 : wie zijn we?
Hoe niet-formeel/informeel leren en vorming hier een antwoord kunnen op
zijn (of minstens een middel), is een permanente zoektocht die Citizenne blijft
ondernemen. Geen knip- en plakwerk, maar maatwerk telkens weer.

1.1 Inleiding… de fundamenten van Citizenne
Citizenne ontwikkelt - sinds haar ontstaan - een sociaal-cultureel
vormingsproject waaruit liefde voor Brussel en haar bewoners spreekt.
De Brusselse samenleving, de leefwereld van de Brusselaars en hun behoeftes
zijn onze uitgangspunten. Een aantal principes, bij haar ontstaan in 2004 toen
nog maar intenties, zijn nu uitgegroeid tot engagementen die ook de
fundamenten vormen van dit 5de beleidsplan.

We dragen bij aan het democratisch gehalte van de hoofdstad door
burgerschapsvorming en door persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing van
mensen en groepen. Het doel is stedelijk burgerschap stimuleren, participatie en
inspraak bevorderen en het sociale weefsel versterken en vernieuwen. Dit met
het oog op een democratische, solidaire, open en diverse samenleving.3

Het Citizenne-verhaal begint in 2003. De lente bracht leven, ook voor 13
gloednieuwe regionale volkshogescholen. Op initiatief van de Vlaamse overheid
en na een intensieve periode van overleg tussen bestaande en nieuwe spelers in
het sociaal cultureel volwassenwerk, zagen de volkshogescholen het levenslicht.
Ze hadden een veelzijdige en ambitieuze reden van bestaan: het organiseren,
coördineren, afstemmen en bekend maken van het niet-formele educatieve
vormingsaanbod voor volwassenen, elk in zijn regio vertrekkende vanuit diens
eigenheid.1

CITIZENNE als NAAM
Onze naam vat onze kernopdracht en regio samen:
➢ Citi = stad
➢ Citizen – citoyen = burger – burgerschap
➢ Zenne = de iconische rivier waaraan Brussel ontstond
Vandaag is Citizenne een naam in Brussel die geassocieerd wordt met
kwaliteitsvol, duurzaam en innovatief sociaal-cultureel werk. We staan garant
voor vormingsprocessen die aansluiten bij de realiteit van Brusselaars en die van
onderuit vorm krijgen. Bovendien zijn we gekend om onze mix van publieken,
het resultaat van de overtuiging dat mensen vooral met en van elkaar leren.
‘Bottom-up’ en ‘mixt’ blijven speerpunten in onze werking de volgende
beleidsperiode.

BRUSSEL
In Brussel koos het Regionaal Overleg2 resoluut voor een project op Brusselse
leest geschoeid, een project dat aansluit bij noden en behoeften binnen de
Brusselse context.
Deze Brusselse context is tot op vandaag hét fundament van Citizenne. Het
grootstedelijke karakter van de stad bepaalt ook grotendeels het onze. De
diversiteit, de stedelijke dynamiek, gekenmerkt door permanente en steeds
snellere verandering, sociaal-economische en culturele spanningsvelden, … (Zie
omgevingsanalyse van Brussel).

VERBINDEN - VORMEN - BURGERSCHAP
Citizenne verbindt en bouwt bruggen tussen mensen, groepen en
gemeenschappen met verschillende achtergronden.
Citizenne werkt niet op een eiland, integendeel. Citizenne is uitgegroeid tot een
netwerk-organisatie met een sterke lokale verankering in het Brusselse Gewest.
Onze samenwerkingen met zowel formele als informele organisaties,

1

3

Vanwing (T.). V13, in: UVV-info, nov.-dec. 2004, pp. 32-37
Regionaal Overleg: orgaan met belangrijke actoren in de regio die de
volkshogescholen vorm voorbereidden en vorm gaven.

Dit engagement werd reeds in de Startnota van Citizenne geëxpliciteerd. Visie en
uitgangspunten van de Volkshogeschool Brussel, pp. 4-5.

2
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verenigingen en groepen in Brussel zijn belangrijke (f)actoren in de werking van
Citizenne. Een vernieuwend (vormings)aanbod, steeds complementair met wat
reeds gebeurt, maakt van ons een graag geziene partner.

stroomt en bieden zo de gelegenheid tot samenleven. Een manier van
samenleven die gekenmerkt wordt door verbinding en solidariteit, beweging en
dynamiek, duurzaamheid en inclusie, …

Het nieuwe decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk uit
2019 schept een duidelijk kader voor de werking van de vormingpluscentra
of organisaties met een opdracht in specifieke regio’s:

Bottom-line is dat Citizenne er anno 2020 nog steeds goesting in heeft !
Het motto - ‘education is the most powerful weapon to change the world’ van
Nelson Mandela - blijft ons de komende vijf jaar inspireren. Met dit sociaalcultureel vormingsproject, gebaseerd op ervaring, enthousiasme en
engagement, geheel op het ritme van de stad en haar bewoners, vliegen we er
opnieuw in!

‘Vanuit een civiel perspectief en vanuit drie rollen (verbindende,
kritische en laboratoriumrol) en vier functies (leer-, cultuur-,
gemeenschapsvormende en maatschappelijke bewegingsfunctie), een
betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van
mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame,
inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaalculturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te
bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak
te maken.’

1.2 Over de gemeenschappelijke sokkel van waarden
en fundamentele rechten en vrijheden
Het engagement van Citizenne in de grootstad Brussel vraagt om een expliciete
waardenbepaling. Onze democratische en pluralistische basis is niet gewoon een
gegeven, maar een dagelijks te realiseren doelstelling en toetssteen in onze
werking.

Een doelstelling die perfect aansluit bij onze werking en ambitie om sociaalculturele praktijken en vorming in te zetten om mensen en groepen te
versterken als opstap naar maatschappelijk engagement en stedelijk
burgerschap. Het is de rode draad doorheen onze werking en sluit aan bij onze
wens om het maatschappelijk weefsel van Brussel te versterken en aan alle
Brusselaars de tools aan te reiken om daartoe bij te dragen. Citizenne zoekt en
ontwerpt hiervoor leercontexten, settings en methoden die het vormingsproces
optimaliseren. Dit betekent drempelverlagende sociaal-culturele
vormingsprocessen en randvoorwaarden creëren zodat iedereen toegang heeft
tot onze werking en tot burgerschap.

Citizenne onderschrijft de basiswaarden en fundamentele rechten en vrijheden
zoals vastgelegd in de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
(1948)’. Binnen de context van Citizenne zijn volgende principes essentieel:
•
•
•
•

In het mensbeeld van Citizenne staat vrijheid van denken en handelen centraal.
We bieden mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan het maatschappelijk
gebeuren en nodigen hen uit mee hun stempel te drukken op hun omgeving, op
de stad. We ondersteunen en voeden de positieve energie die door deze stad

respect voor de democratie en de rechtsstaat
scheiding van kerk en staat
gelijkheid van man en vrouw
menselijke waardigheid4

Vrijheid, gelijkheid, solidariteit, zelfbeschikking, gastvrijheid, rechtvaardigheid,
vrije meningsuiting en respect voor andere opinies en andere levenswijzen,

4

Menselijke waardigheid is inherent verbonden aan respect voor iemands identiteit,
persoonlijke levenssfeer, lichamelijke en geestelijke integriteit

3
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behoren tot de basiswaarden5 en fundamentele rechten en vrijheden in onze
samenleving en zijn inherent verbonden met de democratische samenleving.
De verworvenheid dat deze basiswaarden en fundamentele rechten en vrijheden
gemeengoed zijn geworden en breed gedragen zijn, betekent niet dat we ze als
een evidentie kunnen beschouwen. De politieke evoluties in enkele (Europese)
landen waar fundamentele rechten en vrijheden onder druk staan, tonen dit
aan. De verworvenheid van deze rechten is ook relatief en nooit absoluut. Het
voorbeeld van het homohuwelijk dat in België pas in 2003 werd goedgekeurd,
toont ook aan dat waarden en vooral de daaraan verbonden normen samen met
de samenleving evolueren.
Het komt erop aan in een democratische samenleving een modus vivendi te
vinden tussen diverse waarden en normen die van belang zijn voor grote of
kleine delen van de bevolking en die niet in strijd zijn met andere basiswaarden.6
Dit betekent dat het een constante oefening is om in een superdiverse
samenleving eenheid in verscheidenheid te zoeken en gemeenschappelijke
waarden te (h)erkennen (inclusie-gelijkwaardigheid) achter culturele en sociale
verschillen. Deze verschillen op zich zijn dus een verrijking en geen gevaar voor
de basiswaarden van onze samenleving.

5

Het begrip waarde verwijst in deze context naar: “datgene waaraan we als mensen (met
onze soortspecifieke psychologische kenmerken, vanuit onze individuele
persoonlijkheidsstructuur en gekanaliseerd door onze culturele eigenheid) op een
fundamentele wijze belang hechten en betekenis geven. Terwijl het begrip normen meer in de

praktijk ons handelen regelt, met inachtneming van diverse basiswaarden. (J. Braeckman
(2018), p12)
6 Braeckman, J. (2018) ‘De gemeenschappelijke sokkel van waarden’. Socius. p16.
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1.3 Onze missie & visie

1.4 Keuzes of handelingsprincipes

Citizenne zet samen met Brusselaars projecten en activiteiten op waarbij het
dagelijks (samen)leven het vertrekpunt is.
We versterken mensen, wakkeren hun engagement aan en stimuleren Brussels
burgerschap.

De werking van Citizenne wordt geschraagd door een aantal keuzes of
handelingsprincipes. Deze keuzes schragen de sociaal-culturele praktijken die we
ontwikkelen en lopen transversaal doorheen de werking.
Keuze 1
Citizenne heeft de stad Brussel als canvas en werkt bottom-up.

ZO
bouwt Citizenne samen met de Brusselaars
aan een duurzame en lerende stad
waar iedereen welkom is
en mensen zich verbinden

Onze werking is gebaseerd op de noden, vragen, behoeftes van inwoners,
groepen, gemeenschappen en organisaties in Brussel. We werken vanuit
mogelijkheden en opportuniteiten.

ZO
versterkt Citizenne de stem van Brusselaars
doet mensen en groepen groeien
en gemeenschappen bloeien

Keuze 2
Citizenne werkt complementair met wat er al is in de stad.
Brussel telt talloze sociaal-culturele (vormings)initiatieven zowel op lokaal als
regionaal vlak.
Zowel formeel, als niet-formeel en informeel georganiseerd door verschillende
overheden, taalgemeenschappen, wijkcomités, groepen… (Zie ook Brusselse
contextanalyse).

ZO
brengt Citizenne Brusselaars van diverse pluimage samen
stimuleert verbeelding en creativiteit
prikkelt de nieuwsgierigheid
en maakt leren plezant

Citizenne streeft ernaar complementair te werken zowel wat betreft inhouden
als publiek/deelnemers. Als netwerkorganisatie stemt Citizenne voortdurend af
met partners in de regio en werkt samen om deze complementariteit te
realiseren.
Keuze 3
Citizenne stelt de verbindende rol en de leerfunctie centraal in haar werking.
Citizenne is een expert in het opzetten van kwalitatieve en participatieve
leerprocessen als middel tot emancipatie/empowerment en het versterken van
sociale cohesie in de Brusselse diverse grootstedelijke samenleving.

5
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Keuze 4
Citizenne kiest voor een inclusieve werking en dus voor een mix aan
publiek(en).

3. Het aanreiken van netwerken ('urban family') en het van elkaar leren door
gemengde/gemixte groepen te creëren is daarin een essentiële
succesfactor (zie keuze 4).

De werking van Citizenne maakt sociaal-culturele participatie mogelijk van zoveel
mogelijk Brusselaars met bijzondere aandacht voor kansengroepen (zie keuze 5)

4. Daarnaast werken we ook samen met organisaties die werken met
kansengroepen: armoedeorganisaties, lokale dienstencentra, centrum
basiseducatie (Brusselleer), talrijke zelforganisaties, ... We streven een
multiplicatoreffect na door ook op de tweede lijn te werken.

Het is onze ambitie om in onze praktijken de sociologische realiteit van de
Brusselse bevolking weerspiegeld te zien. Een mix van Brusselaars met diverse
etnisch-culturele achtergrond en/of diverse sociaal-economische achtergrond.
Een mix van mensen is belangrijk ook vanuit de overtuiging dat mensen van en
met elkaar leren en dit bijdraagt tot verbinding en een betere sociale cohesie.

5. Het werken met sleutelfiguren binnen bepaalde gemeenschappen blijft
essentieel om kansengroepen te bereiken (zie ook keuze 6).

Een inclusieve werking is de doelstelling die we bereiken door een exclusieve
werking waar nodig (zie keuze 5).
Keuze 6
Citizenne kiest voor vrijwilligers als ‘deelhebber’.

Keuze 5
Citizenne definieert kansengroepen als mensen die vormingsdrempels ervaren.

Onze vrijwilligers zijn deelhebbers van Citizenne. Ze schrijven mee het verhaal
van Citizenne.
De rol van de vrijwilligers binnen onze werking is variabel:
deelnemen, inhoudelijk inspireren, begeleiden van praktijken, praktisch
ondersteunen, … We vertrekken daarbij vanuit de talenten en goesting van
mensen die zich als vrijwilliger willen engageren. De groep vrijwilligers actief
bij Citizenne is zeer gemixt: mensen met diverse achtergronden en
scholingsniveaus worden betrokken.

CZ geeft toegang tot vorming en participatie aan mensen die drempels ervaren
of uitgesloten worden uit het bestaande vormingslandschap en/of sociocultureel werkveld.
Een preciezere afbakening is moeilijk en niet wenselijk voor onze werking op het
terrein daar Brusselaars vaak meervoudige en samengestelde identiteiten
hebben. Deze kan men - zeker in een grootstedelijke context - niet verengen tot
etnisch-culturele achtergrond of gelijk welke andere enkelvoudige identiteit.
Welke strategieën hanteren we om kansengroepen te bereiken?

Het vrijwilligersbeleid bij Citizenne is meestal gekoppeld aan de
projectwerking. Het betreft vaak ook sleutelfiguren binnen bepaalde
gemeenschappen die samen met ons, vanuit gelijkwaardigheid en bottomup, praktijken binnen de learning community-filosofie ontwikkelen.

1. We gaan naar mensen toe, infiltreren in hun netwerken en creëren bottomup een aanbod dat aansluit bij hun noden en dagelijkse leefwereld. We
gebruiken ook de techniek van de ‘learning communities’ om deze
kansengroepen te bereiken.

We ondersteunen vrijwilligers bij Citizenne dan ook op maat. We bieden hen
leer- en groeikansen in hun engagement, individueel of in groep.

2. We werken zoveel mogelijk drempels weg: locatie, prijs, taal,
inschrijvingsbeleid…
6
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Keuze 8
Citizenne wakkert het bewustzijn rond duurzaam werken en samenleven
en klimaatsverandering aan. #klimaatisookmijnzaak

Net als deelnemers of partners maken vrijwilligers bij Citizenne een
belangrijk deel uit van ons netwerk. We realiseren ook crossovers door
vrijwilligers in te schakelen in verschillende projecten op basis van hun
talenten en motivatie. Crossovers ontstaan onder meer tijdens
netwerk/knooppuntmomenten. Dit zijn gelegenheden, evenementen of
andere, al dan niet binnen een specifiek project, waarnaar verschillende
mensen, groepen, gemeenschappen uit het Citizenne-netwerk worden
toegeleid en zo hun eigen netwerk versterken en nieuwe opportuniteiten
ontdekken.

Citizenne werkt en bouwt mee aan een duurzaam, solidair en lerend
Brussel. Niet alleen in de stad maar ook binnen onze organisatie hechten we het
nodige belang aan sociale en ecologische duurzaamheid en klimaatverandering.
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn urgente samenlevingskwesties.
Daarom kiezen we ervoor het bewustzijn rond deze kwestie aan te wakkeren
door er transversaal mee aan de slag te gaan binnen onze werking. Dit doen we
door ervoor te kiezen om binnen onze interne werking (aankopen, afval,
verplaatsingen, etc.) bewuste keuzes te maken en aandacht te hebben voor
duurzaamheid en uitdagingen verbonden aan klimaatverandering.
We willen dit als organisatie ook extern uitstralen binnen projecten en
activiteiten naar deelnemers en partners. Door het als overkoepelende keuze te
beschouwen, wakkeren we het bewustzijn aan binnen onze groepen en
netwerk en gaan we met deze urgente samenlevingskwestie aan de slag.

Keuze 7
Citizenne kiest voor een werking waar experiment en creatief denken
aangewakkerd wordt.
Citizenne vertrekt van de stad als canvas voor haar werking. De context is een
groot speelveld waar Citizenne experimenteert met settings, inhouden,
werkvormen. Citizenne zoekt de grenzen op van de geijkte kaders en brengt
zuurstof binnen in haar processen/trajecten door ruimte te geven aan
verbeelding en verwondering.
Citizenne ziet zowel haar werkcontext als de eigen organisatie als een
laboratorium waar processen groeien met focus en structuur maar evenzeer
organisch en vanuit experiment.
De organisatie draagt experiment hoog in het vaandel. Als handelingsprincipe
dat leerkansen biedt, als motor voor beweging en groei. Dit impliceert het
loslaten van strakke scenario’s, het durven falen, het aanscherpen van het
vermogen om creatief te denken en te handelen.
Als lerende organisatie willen we vanuit experiment leren én inspireren. De
manier waarop we processen vormgeven, samenwerken met mensen, groepen,
organisaties, vanuit experiment en met ruimte voor vernieuwing, moet bijdragen
aan een stad waar mensen veerkrachtig en creatief omgaan met verandering.

7
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Het zorgt ervoor dat mensen actief deelnemen en zich als betrokken burger
verbonden weten in een stad en een samenleving dat zij zelf mee vorm aan
geven. Relationeel burgerschap met als intentie om mensen te laten aansluiten
bij een bestaande gemeenschap of netwerk, krijgt hier vorm.

1.5 Rollen en functies
De wijze waarop wij deze rollen begrijpen en invullen bepaalt - naast onze
missie en visie, keuzes en de specifieke kenmerken van onze regio - ons DNA.
De functies geven dan weer vorm aan onze sociaal-culturele praktijken en
zeggen iets over het ‘hoe’

Citizenne hecht eveneens belang aan kleine7 en niet-evidente8 ontmoetingen.
Mensen met verschillende achtergronden en leefwerelden ontmoeten elkaar
vluchtig doch niet vrijblijvend in een veilige context met als opzet
referentiekaders te verbreden, andere perspectieven aan te reiken, anonimiteit
te doorbreken, … De (semi)publieke ruimte (pleinen, parken, stations, musea, …),
knooppunten en transitplekken zijn een belangrijke troef als setting om deze
kleine en niet-evidente ontmoetingen tussen mensen te creëren.

Deze sociale-culturele rollen worden ook nog door andere actoren in de regio
opgenomen. Onze visie en onze bijdrage aan de realisatie van de 3 sociaalculturele rollen:

➢ Visie op de VERBINDENDE ROL

Een andere belangrijke component is het opzetten van activiteiten om het
netwerk van mensen, groepen, gemeenschappen en organisaties te verbreden.
Dit verhoogt de slagkracht en de maatschappelijke impact van deelnemende
actoren in de samenleving.

‘Verbinding’ loopt als een rode draad doorheen de hele werking van Citizenne.
We zetten sociaal-culturele praktijken op met als doel:
-

Het creëren van verbinding maakt deel uit van het DNA van Citizenne sinds haar
ontstaan. We beschouwen de verbindende rol als een uitermate belangrijk
fundament in onze werking. Immers, als burgers zich verbonden en verankerd
voelen in de stad, zorgt dit voor een groeiend welzijn, en bijgevolg tot een
gezonde, veerkrachtige en weerbare samenleving.

Het verbinden van Brusselaars met elkaar
Het verbinden van Brusselaars met groepen en gemeenschappen
Het verbinden van Brusselaars en groepen/gemeenschappen met de
bredere samenleving

In de praktijk vertaalt zich dat in activiteiten waar mensen uitgenodigd worden
om met elkaar in interactie te gaan. Dat kan gaan over een gedeelde culturele
ervaring, een stedelijk thema dat mensen samenbrengt of een happening waar
de ontmoeting centraal staat.

➢ Visie op de KRITISCHE ROL

Hierin worden telkens kansen gecreëerd om ervaringen en verhalen met elkaar
te delen, naast andere niet-talige methodieken, zoals doe-formats, het samen
ervaren, het samen dingen doen in de stad. Dit stimuleert de betrokkenheid op
elkaar en op de omgeving. Verbinding zorgt voor interactie en wederkerigheid.

De kritische rol heeft voor Citizenne betrekking op leerprocessen en praktijken
waarbij Brusselaars uitgedaagd worden om de maatschappelijke orde kritisch te
benaderen. Ze worden zich bewust van hun eigen referentiekader van waaruit zij
de maatschappelijke orde ervaren en verbreden deze via leerprocessen en

7

Ruth Soenen, Het kleine ontmoeten. Over het sociale karakter van de stad, 2005,
160p.
8
Ontmoetingen tussen Brusselaars die elkaar in het dagelijks leven niet zouden
tegenkomen.
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➢ Visie op de LABORATORIUMROL

praktijken waar ruimte is voor verschillende perspectieven en meningen.
Citizenne creëert hiervoor veilige contexten waarin mensen op een
constructieve manier met elkaar in dialoog kunnen gaan.

Citizenne werkt rond stedelijke uitdagingen en thema’s die de Brusselaars
aanbelangen. Daarbij gaan we samen met Brusselaars op zoek naar nieuwe
inzichten en mogelijke antwoorden hiervoor. In die zin is deze laboratoriumrol
verbonden met het ontwikkelen van burgerschapspraktijken waarbij burgers
mee actor van de samenleving worden. Burgerschapspraktijken beogen
eveneens maatschappelijke verandering en vernieuwing. Ze stimuleren burgers
om zelf betekenis te geven aan de samenleving en hun omgeving, en bieden
ruimte om te experimenteren en samen met anderen oplossingen en positieve
alternatieven te formuleren met betrekking tot maatschappelijke kwesties.
Daartoe zet Citizenne experimenten op die mensen goesting geven in het op
zoek gaan naar alternatieven, hun verbeelding de vrije loop te laten en out-ofthe-box te denken.

De kritische rol is inherent verbonden met kritisch en actief burgerschap waarin
burgers zich bewust worden van kwesties, zich erop betrekken en mee tot
publieke kwestie maken. Dit houdt ook in dat burgers beschikken over de
ruimte9 en tools10 (kennis/vaardigheden/inspiratie) om deel te nemen aan het
publieke debat en om verantwoordelijkheid in de Brusselse samenleving op te
nemen. Empowerment en emancipatie staan hierin centraal. Burgers moeten in
staat zijn om onder elkaar kwesties aan te kaarten die hun aanbelangen.
De massale beschikbaarheid van kennis en informatie alsook de aanwezigheid
van fake news vragen om een nieuw soort geletterdheid. De kunst zit hierbij in
het kunnen kaderen, het selecteren en het kritisch en verantwoord inzetten van
deze kennis en informatie in functie van het algemeen of gemeenschapsbelang
en het kunnen plaatsen van info en herkennen van fake news.

We creëren ruimtes en contexten waar mensen, groepen, organisaties of
gemeenschappen in interactie met elkaar, al lerend hun antwoorden op
maatschappelijke uitdagingen vinden of zelf ontwikkelen. We bieden ze
workshops of lezingen waar ze technieken of vaardigheden leren en inzichten
opdoen waarmee ze later en elders eigen antwoorden of oplossingen kunnen
realiseren.

Waarden, ideeën, belangen enz. kunnen ontstaan vanuit de private sfeer of
vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties die een
gevoelige snaar raken. Het verbinden van deze individuele belangen met
anderen en met de bredere maatschappelijke context, is een rol van Citizenne.
Op deze manier wordt het individueel belang overstegen en een groter draagvlak
en zichtbaarheid gecreëerd. Deze processen en praktijken ontstaan bottom-up
(al dan niet vanuit lerende gemeenschappen) en worden niet top-down
thematisch bepaald door Citizenne.

Het kosmopolitische karakter van Brussel voedt tevens deze laboratoriumrol.
Citizenne gaat aan de slag met dynamieken in de onderstroom van Brussel:
informele netwerken/groepen, ad hoc initiatieven, subculturen… Dit doen we
vanuit de idee dat maatschappelijke innovatie niet vertrekt vanuit de
middenmoot/mainstream van de samenleving, maar ontstaat aan de randen en
in de marge.

9

Faciliterende procesmatige rol: letterlijk ruimte, mensen samen brengen (zie
verbindende rol)
10
Kritische geletterdheid: kennis, mondigheid, aanreiken van nieuwe/andere
perspectieven, inspiratie, …
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grootstedelijke context. Citizenne speelt hierop in door het zorgvuldig
ontwerpen van leercontexten ‘op maat’ en het initiëren van niet-formele
leerprocessen. Bovendien zoeken we naar duurzame samenwerkingsverbanden
tussen formele en niet-formele educatie.

We zetten de sociaal-culturele functies om in praktijken voor Brussel. De
functies geven mee vorm aan onze praktijken:

➢ Visie op de LEERFUNCTIE

Citizenne heeft jarenlange ervaring in het opzetten van en werken met learning
communities12. Leercontexten, settings en methoden zijn zodanig ontworpen dat
het de leer- en vormingsprocessen optimaliseert. Dit betekent
drempelverlagende vormingsprocessen en randvoorwaarden creëren zodat
iedereen toegang heeft tot onze werking en tot burgerschap. Citizenne inspireert
zich hiervoor op de learning community-gedachte.

Citizenne maakt leren plezant! Zo begon sinds 2011 de missie van Citizenne. En
zo eindigt de vernieuwde missie van Citizenne sinds 2020. Leren loopt als een
levensader doorheen de gehele werking. Het opzetten van niet-formele en
informele leeromgevingen en -processen die het leren door individuen, groepen
en gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen, zit in het DNA en vormt de
expertise van Citizenne.11
‘Education is the most powerful weapon to change the world’. Deze uitspraak
van Nelson Mandela is het fundament van de leer- en vormingsprocessen bij
Citizenne: vorming en educatie als middel om verandering te brengen in de
persoonlijke context van Brusselaars en in de Brusselse samenleving. Een middel
om burgerschap en empowerment te stimuleren in een superdiverse omgeving
waar nood is aan nieuwe verbindingen en manieren van leren. Het blijft onze
wens om vorming in te zetten om mensen en groepen te versterken als opstap
naar maatschappelijk engagement. Het is een rode draad doorheen onze
werking en sluit aan bij onze ambitie om het maatschappelijk weefsel van
Brussel te versterken en aan alle Brusselaars de tools aan te reiken om daartoe
bij te dragen.
Hoewel in onze samenleving veel belang gehecht wordt aan formele educatie en
leervormen, zijn deze formele leervormen vaak ontoereikend en voor vele
groepen in de Brusselse samenleving onvoldoende toegankelijk. Drempels zijn
onder andere ontoereikende taal- en andere kennis, onaangepaste
leercontexten, kostprijs, …. Het belang van het niet-formele leren stijgt in een
samenleving die steeds flexibeler en diverser wordt, zeker in de Brusselse
11

12

▪

Het leren sluit aan bij de leefomgeving en behoeftes van Brusselaars.
We werken rond stedelijke samenlevingsuitdagingen en thema’s die
dicht op het vel van de Brusselaars zitten. We gaan op zoek naar nieuwe
antwoorden op kleine en grote levensvragen. Eigen ervaringen en
situaties uit het dagelijks leven zijn het vertrekpunt bij het leren. Het
leren is tastbaar, praktijkgericht en verbonden met de dagelijkse context
van het individu.

▪

Het leren is een participatief proces. Leren van elkaar en uit elkaars
ervaringen staan centraal. In die zin is het werken met een mix van
publieken (≠ socio-economische achtergronden) een belangrijk
speerpunt in de werking daar de uitwisseling tussen verschillende
leefwerelden/achtergronden/ervaringen het leerproces verrijken, de
verbinding stimuleren en het Brussels burgerschap voeden.

▪

De leerdoelen en -processen krijgen van onderuit en samen met de
groep(en) vorm.

Een lerende gemeenschap is een groep individuen verbonden door een gemeenschappelijk doel,
bepaalde waarden, overtuigingen of achtergronden. Mensen leren er van elkaar en formuleren als groep
leerkansen.

Citizenne maakt deze keuze daar het sinds de oprichting in 2003 de belangrijkste decretale opdracht is
en bijgevolg bestaansreden. Citizenne vergaarde in de loop der jaren heel wat expertise inzake het
opzetten van niet-formele leercontexten en groeide uit tot een gewaardeerde en gekende (leer)partner in
het sociaal-culturele Brusselse werkveld en aanverwante sectoren. Kortom, niet-formeel en informeel
leren vormt al ruim 15jaar onze core-business.
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➢ Visie op de CULTUURFUNCTIE

We benutten de kennis, vaardigheden en energie die aanwezig zijn in de
groep en bouwen hier stap voor stap op verder. We inspireren en halen
expertise binnen waar nodig in de leerprocessen. Geen knip- en
plakwerk, maar maatwerk, telkens weer !
▪

Citizenne hanteert een brede visie op cultuur. We bieden Brusselaars de kans om
samen cultuur te beleven, te delen en te creëren. De cultuurfunctie hangt voor
Citizenne ook nauw samen met de leerfunctie en de verbindende rol.

Het leren gebeurt in uitdagende contexten en settings.
Leren gebeurt bij ons niet in een klaslokaal. We zijn er van overtuigd dat
vorming en educatie in het (dagelijkse) leven, in de stad en vooral in het
zelf doen, ervaren en experimenteren zit. Zo leren we uit wat werkt en
wat niet, en zoeken we samen naar nieuwe antwoorden op stedelijke en
maatschappelijke uitdagingen.

Brussel is een stad in continue transformatie waarbij internationale
gebeurtenissen en het komen en gaan van inwoners het culturele profiel van de
stad mee bepalen. Brussel is een stad van culturele minderheden. Dit betekent
dat cultuur in Brussel onvermijdelijk hybride is en het gedeelde repertoire
moeilijk vast te pakken is. Het beleven, deelnemen, delen en maken van cultuur
zorgt ervoor dat Brusselaars aan een gedeeld verhaal schrijven en werken aan
een gemeenschappelijke identiteit. Het verhoogt de betrokkenheid op elkaar en
op een gedeelde cultuur die ervoor zorgt dat mensen zich deel voelen van een
groter geheel, de ‘Urban Family’.

Een belangrijke setting voor het leren is de publieke en stedelijke
ruimte omdat ze de directe leefomgeving van de Brusselaars is. We
gebruiken de stad als canvas en dat betekent ook dat we aanwezig zijn
in de stedelijke publieke ruimte. We zien de stad als een rijke omgeving
voor uitwisseling en ontmoeting tussen Brusselaars. De ideale plek voor
het leren van elkaar, voor experiment en voor constructieve
confrontaties tussen Brusselaars.
▪

Binnen sommige projecten van Citizenne staat het beleven/delen/creëren van
cultuur centraal en wordt het als een expliciet doel geformuleerd. We zetten in
op een sterke inhoudelijke omkadering waardoor we niet alleen cultuur
consumeren maar actief inzetten op een gedeelde ervaring die uitnodigt om te
delen, te reflecteren en ook zelf te creëren. Het delen van cultuur (op basis van
individuele ervaringen, achtergrond) binnen onze sociaal-culturele praktijken is
ook een soort fond die altijd aanwezig is en richting geeft aan het leerproces:
leren van elkaar, leren over de bredere context en de eigen culturele
achtergrond/geschiedenis.

Citizenne vertrekt ook steeds vanuit de kracht, de sterktes en de
talenten van mensen en groepen. We gaan er waarderend mee aan de
slag.

Hoe we als samenleving omgaan met kennis evolueerde sterk in de laatste
decennia. Mensen evolueerden tot homo digitalis mobilis: ze hebben constante
toegang tot het internet en bewegen zich binnen een resem van netwerken.
Kennis is nog nooit zo toegankelijk geweest als vandaag. De massale
beschikbaarheid van kennis en informatie vraagt om een nieuw soort
geletterdheid. De kunst zit hierbij in het kunnen kaderen, het selecteren en
kritisch en verantwoord inzetten van deze kennis en informatie in functie van het
algemeen of gemeenschapsbelang.

Het deelnemen aan cultuur is een leerproces waarbij deelnemers inzichten
verwerven en andere perspectieven aangereikt krijgen. Het delen van ervaringen
binnen de groep stimuleert het kritisch reflecteren over eigen ervaringen en
standpunten die mee bepaald worden door de culturele context waar men deel
van uitmaakt. Tegelijk nodigt het de deelnemers ook uit om zich te verhouden
ten aanzien van maatschappelijke kwesties en de omgeving waarin ze leven.
De verschillende contexten en ervaringen van deelnemers vormen voor
Citizenne steeds de basis voor een sociaal-culturele praktijk waarbij cultuur kan
geproefd, gedeeld en gecreëerd wordt. Het samen beleven van/deelnemen aan
11
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cultuur versterkt de connectie tussen Brusselaars met diverse achtergronden.
Vaak is het ook een opstap om binnen de diverse groep deelnemers cultuur te
delen op basis van de eigen achtergrond, leefwereld en ervaringen. De interactie
tussen de deelnemers is een proces waarbij enerzijds cultuur gedeeld wordt en
tegelijk ook nieuwe betekenissen op basis van parallellen in elkaars individuele
geschiedenis, culturele referentiekaders, vorm krijgen.

Anderzijds verbinden we ook verschillende gemeenschappen en groepen in
zogenaamde ‘knooppuntmomenten’ (bridging). Dit zijn plekken, momenten waar
Brusselaars met diverse achtergronden elkaar ontmoeten en uitwisselen. Zo
worden nieuwe linken en samenstromen gecreëerd in functie van een solidair en
veerkrachtig Brussel.
De gemeenschapsvormende functie is in deze sterk verweven met de
verbindende rol. Daar het in essentie gaat over het creëren van verbinding
tussen mensen, groepen, gemeenschappen en organisaties. En de versterking
van het netwerk van deze actoren een belangrijk deel is van de werking van
Citizenne (cfr. verbindende rol).

➢ Visie op de GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
De gemeenschapsvormende functie sluit dicht aan bij de missie van Citizenne, nl.
het versterken van de sociale cohesie en het bouwen aan een democratische,
solidaire en inclusieve samenleving.

➢ Visie op de MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE

Uit de missie: Citizenne bouwt aan een solidair en lerend Brussel, samen met
andere organisaties, groepen en gemeenschappen. Een stad waar bewoners
bondgenoten zijn en samen de stad vormgeven. In de huidige omgevingsanalyse
zien we ook een tendens tot het vormen van een Brusselse gemeenschap. Een
stadssamenleving waar iedereen zich een deel van voelt, betrokken is en
verantwoordelijkheid opneemt. Een Brussel waar een wij-gevoel heerst, waar
een Brussel-identiteit ontstaat met sterke verbindingen tussen mensen en
groepen.

In haar missie en visie stelt Citizenne burgerschap en participatie centraal.
Kritisch en actief burgerschap stelt burgers onder meer in staat om
maatschappelijke beweging te maken. Door het verbinden van persoonlijke
kwesties met anderen en met het functioneren van de samenleving, zorgt
Citizenne ervoor dat het individueel belang wordt overstegen en deze kwesties
tot publieke zaak worden gemaakt, er een draagvlak wordt gecreëerd en
maatschappelijke verandering mogelijk is. Dit houdt in dat burgers beschikken
over de ruimte om deze kwesties onder elkaar te bespreken en deel te nemen
aan het publieke debat. Dit is het politiserende proces dat Citizenne opneemt.

Citizenne draagt bij tot deze ontwikkeling door het opzetten en versterken van
learning communities. Een lerende gemeenschap is een netwerk van personen
verbonden door gemeenschappelijk doelen, bepaalde waarden, praktijken,
interesses, overtuigingen of achtergronden. Of ze zijn territoriaal gelinkt aan een
buurt, wijk of stad. Mensen leren er van elkaar, formuleren als groep leerkansen
en geven vorm aan hun eigen leerproces. De rol die Citizenne opneemt in het
werken met learning communities is zeer variabel: stimulator, inspirator,
facilitator, ondersteuner, coach, partner, adviseur, toeleider, …enz.

Vele groepen en bewegingen slagen er reeds in hun plaats en zichtbaarheid in
het publieke debat te verwerven om maatschappelijke kwesties aan te kaarten.
Citizenne kiest ervoor om die groepen en bewegingen te ondersteunen die hun
plaats en zichtbaarheid in het publieke debat nog niet hebben verworven of
ervan uitgesloten zijn. Citizenne richt zijn aandacht op het ondersteunen en
stimuleren van burgerschapspraktijken die behoren tot de onderstroom van de
samenleving en op groepen die geen aansluiting vinden of een ongelijke
toegang hebben tot hun rechten.

Citizenne hanteert 2 strategieën:
Enerzijds intervenieert Citizenne door bestaande gemeenschappen te versterken
d.m.v. het opzetten van sociaal-culturele praktijken/leerprocessen of nieuwe
gemeenschappen op te richten (bonding).
12
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1.6 Citizenne als deel van de vormingpluscentra
Citizenne is het vormingpluscentrum voor de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We onderschrijven uiteraard de gemeenschappelijke visie en missie van vormingplus:

 VISIE V+ gezamenlijk

➢ MISSIE V+ gezamenlijk
Vormingplus, dat zijn wij. Dertien pluralistische sociaal-culturele
organisaties actief in evenveel regio’s in Vlaanderen en Brussel. Samen
streven we naar een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische
maatschappij.

VOOR IEDEREEN

VOLUIT VOOR DE REGIO’s…

VOOR VERNIEUWING

Wij houden de vinger aan de pols van de samenleving. Wat leeft bij de
inwoners en organisaties in onze regio’s, dat is wat telt voor ons. Rond die
maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen ondernemen we actie.

We houden van methodes die verrassen en het verschil maken.
Met zowel vernieuwende experimenten als beproefde werkwijzen
maken we onze ambities waar.

VERSTERKEN

VOOR VERSCHIL

We creëren een breed gamma aan leerrijke praktijken voor volwassenen,
dat is onze expertise. We brengen mensen in hun vrije tijd samen en
versterken hen, als gemeenschap, groep en individu.

De waarde van het verschil, daarvan zijn we overtuigd. Respect
voor verschillende visies, diverse levensbeschouwingen en
uiteenlopend achtergronden zien we als basis voor een
samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Iedereen mee aan boord, dat is wat we willen. Iedereen is voor ons
gelijkwaardig. Elke volwassene moet de kans krijgen te leren en
deel te nemen aan het sociale en culturele leven.

VERANDEREN
Maatschappelijke dynamiek, daar is het ons om te doen. Daarom laten we
kritische stemmen horen en stimuleren we sociale innovatie. Altijd met
volle aandacht voor wat in de toekomst anders en beter kan.

VERBINDEN

We zijn bruggenbouwers. Onze deur staat voor iedereen open.
Netwerken en samenwerken zijn onze tweede natuur. We bundelen onze
krachten met die van organisaties, burgerinitiatieven, steden en
gemeenten, … Ieder zet zijn eigen sterktes in. Elkaar aanvullen is een
troef.
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➢ Samenwerking tussen de Vormingplus-centra
De Vormingplus-centra zijn een sterke groep die ambitie heeft om organisaties
te ontwikkelen die impact hebben op het maatschappelijke gebeuren. Hiertoe
draagt de maandelijkse bijeenkomst van alle coördinatoren bij. Op de agenda
van die bijeenkomsten staan zowel inhoudelijke als zakelijke punten. We delen
ervaringen, expertise en verhouden ons tot veranderingen in de wetgeving. De
medewerkers versterken elkaar in collega-groepen waar ruimte is voor
inspiratie, advies en feedback.
Tweejaarlijks organiseren we een medewerkersdag waarin de medewerkers
samen leren en elkaar inspireren met praktijken uit de verschillende centra. De
frequentie van de uitwisseling van praktijken willen we verder verhogen. In het
kader van het nieuwe beleidsplan versterkten we onze visie door middel van een
tweedaagse in Kortrijk in 2017 en een uitwisselingsdag in 2019, aangevuld met
de maandelijkse overlegmomenten. We bepaalden ook onze gezamenlijke missie
en visie. En ontwikkelden samen een maatschappelijke trends- en
contextanalyse.
We streven ernaar om verder te gaan in de ontwikkeling van zaken waar we
samen baat bij hebben. Naast Salesforce beogen we een verdere stap in de
samenwerking om meer impact te genereren door samenwerking op Vlaams
niveau. Hiertoe zullen we ons laten begeleiden door een procesbegeleider.
Doelstelling is te komen tot een gezamenlijk project dat regionaal uitgewerkt kan
worden en impact en uitstraling genereert op Vlaams niveau. Een gezamenlijk
project is ook ons voorstel met betrekking tot de uitrol van een
vrijwilligersacademie voor Vlaamse grondgebied waarover we verschillende
gesprekken voerden met het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en de
administratie.
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In deze verkorte Brusselse contextanalyse beperken we ons tot de essentie van
cijfers, trends en uitdagingen waarop het toekomstig beleid gestoeld is. Voor een
uitgebreidere contextanalyse (met bronverwijzing) verwijzen we u graag door
naar de bijlagen.

Immigratie van EU-onderdanen in Brussel heeft een belangrijke impact op
de bevolkingsgroei en de bevolkingsstructuur van het gewest. Sinds 2000 is er
een steeds groeiende aanwezigheid van EU-burgers. Burgers uit de nieuwe EUlanden (toetredingen sinds 2004, vnl. Oost-Europese landen en Baltische
staten) kenden de sterkste groeipercentages tussen 2000 en 2018.19

Een steeds gemengdere bevolking
Steeds meer mensen wonen in de stad. Wereldwijd woont reeds meer dan de
helft van de bevolking in steden (55%). En dit aandeel neemt toe. Brussel telde in
2018 bijna 1.2 miljoen (geregistreerde) inwoners. Kandidaat-vluchtelingen,
diplomaten en hun gezinsleden, niet-ingeschreven studenten en mensen zonder
wettige verblijfsstatus (deze laatste groep wordt geschat op zo’n 100.000 in
België, waarvan meer dan de helft in Brussel verblijft13) worden niet meegeteld
in dit cijfer.14 In totaal wordt de niet-geregistreerde bevolking geschat op
100.000 à 125.000 mensen15.

Brussel: minority/majority city
Brussel is een goed voorbeeld van een stad die niet langer gekenmerkt wordt
door één dominante culturele gemeenschap. Brussel vervelde tot een minoritymajority samenleving. De stad telt niet één dominante cultuur/gemeenschap
maar bestaat voor een meerderheid uit minderheden.
Superdiversiteit:
Brussel telt de afgelopen decennia steeds meer nationaliteiten en talen onder
haar inwoners. Toch verwijst de term superdiversiteit veeleer naar de
toegenomen interne diversiteit bij de groepen en gemeenschappen. Dit is vooral
in steden merkbaar waar je een veelheid aan talen, culturen, sociale posities,
religies, etc. vindt20. De toenemende diversiteit in de samenleving hangt ook
samen met de toenemende trend tot individualisering die al een tijd aan de
gang is. Deze trend duidt op de verdwijnende invloed van traditionele zuilen en
opvattingen, gedragspatronen, structuren en sociale verbanden en de idee
dat het individu zelf zijn pad uitstippelt en keuzes maakt. Zowel superdiversiteit
als individualisering leiden tot een grotere verscheidenheid van identiteiten,
opvattingen, gedragingen en waardepatronen. Dit maakt het des te belangrijker
om binnen superdiverse contexten ook plekken en kansen te creëren waar al
deze verschillen elkaar kunnen ontmoeten, en waar plaats is voor complexiteit
én interactie. Culturele fora en nieuwe publieke ruimtes moeten er open,
interactief en verdraagzaam zijn.

Brussel kent een heel diverse bevolking. De stad kende voorbije decennia
verschillende migratiegolven: gastarbeiders, vluchtelingen, gezinshereniging en
migraties gelinkt aan de internationale instellingen in Brussel en de uitbreiding
van de Europese Unie. Brussel is een internationale stad, kosmopolitisch en
superdivers. Onder de Brusselaars vinden we zo’n 182 verschillende
nationaliteiten. Daarmee is Brussel na Dubai de 2de meest kosmopolitische
stad.16
In Brussel is vandaag gemiddeld 71,4% van de inwoners van vreemde origine17.
Sint-Joost-ten-Node is koploper met zo’n 90%. Ook in Sint-Jans-Molenbeek, SintGillis, Stad-Brussel en Schaarbeek ligt het percentage ver boven het gemiddelde
(om en bij de 80%). Bij 43,3% van de Brusselaars ligt de origine buiten
de Europese Unie (EU) en 28,1% heeft zijn of haar origine binnen de EU. Iets
meer dan 1/3de (35%) van de bevolking heeft niet de Belgische
nationaliteit waarvan 2/3de tot de EU-28 behoort. In de gemeenten Elsene, SintGillis en Etterbeek bereikt het aandeel met buitenlandse nationaliteit de helft
van de bevolking18.

13

17

14

18

Noppe, J., Vanweddingen, M., Doyen, G., Stuyck, K., Feys, Y., Buysschaert, P. (2018)
Bruzz, Bewoners van Sint-Joost voor 90 procent van vreemde origine. 14 september 2018
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Casier, C. (2019)
20 Geldoff, D. (2013)
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Binnen de debatten over identiteit en discriminatie is het kruispuntdenken een
buzzword geworden. Het wijst op het belang van de verwevenheid en multidimensionaliteit van identiteit en kijkt vanuit een en/en perspectief. Te vaak
wordt de meervoudigheid en complexiteit van verschillen, alsook de
gelijktijdigheid waarmee ze opereren over het hoofd gezien. Wanneer men het
heeft over gender binnen een bepaald domein (werk, onderwijs, zorg, ...) wordt
vaak niet naar etniciteit gekeken. Wanneer men aandacht heeft voor etnische
verschillen blijft men genderblind. Het kruispuntdenken legt daarom de nadruk
op de samenloop van discriminatiegronden en de rol van dominante opvattingen
en privileges verbonden aan bepaalde maatschappelijke posities.21

Dualisering: ongelijke toegang tot werk, onderwijs en leren,
gezondheid, wonen, sociaal kapitaal
De Brusselse samenleving wordt ook gekenmerkt door een dualisering die zich
uit in de verschillende leefwerelden van Brusselaars. Hoewel Brussel de derde
rijkste regio in Europa is, kent de stad grote sociale en
economische ongelijkheden en deze ongelijkheden zijn ook territoriaal
zichtbaar.
Toegang tot werk:
De grote uitdaging in België en dus ook in Brussel blijft het beter integreren
van kansengroepen (ouderen, laaggeschoolden, jongeren, mensen met een
handicap…) op de arbeidsmarkt. In een rapport van de FOD werkgelegenheid en
UNIA blijkt dat personen van buitenlandse origine op de Belgische arbeidsmarkt
slechter af zijn dan in éénder welk ander EU-land. De socio-economische
monitoring 2017 stelt: “De samenloop van ongelijkheden op verschillende
domeinen van de samenleving (onderwijs, huisvesting, gezondheid,…) maakt dat
personen van vreemde origine een hogere kans hebben om in een precaire
situatie terecht te komen, wat ook gevolgen meebrengt voor hun integratie op de
arbeidsmarkt”.

Taaldiversiteit:
Het 4de en meest recente BRIO-taalbarometeronderzoek (TB4) stelt dat
meertaligheid in Brussel een realiteit is en de diversiteit in het
taalgebruik verder toeneemt. Eentaligheid (Engels, Frans of Nederlands) is sinds
TB1 sterk gedaald op de werkvloer en in informele gespreken b.v. met de buren.
Vooral op de werkvloer stijgt het gebruik van Frans/Nederlands en
Frans/Nederlands/Engels sterk. Voor deze laatste steeg het gebruik van een
combinatie van deze 3 talen van 3,5% (TB1) naar 28,1% (TB4). Net zoals de
jongeren van Arabische origine, gebruiken en mengen ook andere Brusselaars
steeds meer talen in bepaalde levensdomeinen en zelfs in
éénzelfde gesprek, ook al hebben ze slechts een passieve kennis van de taal. De
reden dat men dit doet kan zowel uit noodzaak zijn (door een gebrekkige kennis
van een bepaalde taal) als een bewuste keuze (b.v. een Brusselse versie van het
Arabisch bij jongeren).22

In Brussel liggen de werkloosheidscijfers bij jongeren, laaggeschoolden en
mensen met een niet-Europese nationaliteit ver boven het gemiddelde:
•
Jongeren (15-24j.): de werkloosheid bij Brusselse jongeren kent de
laatste jaren een dalende trend en bedroeg in 2016 30,8%. Sint Joost ten
Node en Sint-Jans-Molenbeek kennen de hoogste percentages met een
jongerenwerkloosheid van resp. 36,5% en 37,8%23
• Bij laaggeschoolden ligt de werkloosheidsgraad 13,8% boven het
gemiddelde. Zo’n 30,7% van de laaggeschoolden is werkloos24
• De werkloosheid ligt hoog bij mensen met een niet-Europese
nationaliteit (29,2%). Een groot verschil met Brusselaars die over een
Europese nationaliteit beschikken (10,4%)25
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Inkomen:
De inkomensongelijkheid is groter in Brussel dan in de rest van het land. Een
indicator voor de inkomensongelijkheid is het verschil tussen het
mediaaninkomen (€19.088) en het gemiddelde inkomen (€27.449) per aangifte.
Het gemiddeld inkomen lag op basis van inkomens 2010 1,41 keer hoger dan het
mediaaninkomen. Vijf jaar later (2015) bedroeg deze factor 1,44 voor Brussel.
Voor België was dat op basis van de inkomens 2015 factor 1,33. In Brussel ligt de
helft van alle inkomens dus onder €19.088 (mediaan). En dus ligt veel meer dan
de helft van de inkomens onder het gemiddelde inkomen.26

Armoede heeft ook invloed op gezondheid en het sociaal leven van mensen.
Sociale ongelijkheid doet zich dus ook voor met betrekking tot de
gezondheidstoestand van mensen. De sociale positie van de ouders heeft invloed
op de gezondheid van het kind. Zo ligt de levensverwachting van een kind uit een
gezin met een goede socio-economische situatie hoger. Wanneer Brusselaars
bevraagd worden over hoe het gesteld is met hun subjectieve gezondheid dan
zien we dat iets meer dan de helft van de Brusselaars met ten hoogste een
diploma lager secundair onderwijs hun gezondheidstoestand als niet goed
beschrijft. Bij de Brusselaars met een diploma hoger onderwijs is dit
een vijfde30. De frequentie en kwaliteit van sociale contacten
beïnvloeden het welbevinden. Ook hier zien we dat inkomensniveau
een invloed heeft. Op basis van cijfers uit 2013 stellen we vast dat de
armste Brusselaars (zeer laag inkomen) vaker minder tevreden zijn
(17%) over hun sociale contacten dan de rijkste Brusselaars (6%).31

Kijken we naar de groep leefloongerechtigden in Brussel dan is het aandeel van
mensen met een niet EU-28 nationaliteit het grootst (15,3%). Voor mensen uit
de EU28 ligt dat aandeel het laagst (2,2%)27
Armoede:
De Belgische bevolking die onder de armoederisicogrens leeft, blijft
stabiel (15,9% op basis van de inkomens 2016). Er zijn grote regionale
verschillen. Brussel telt het grootste aantal mensen die onder
de armoederisicogrens leven (30,9%). Vlaanderen het minste (10,5 %). Achter de
gemiddelden schuilen ook grote verschillen. Werklozen zijn opvallend kwetsbaar
(49,1%). Alsook eenoudergezinnen (39,7%) en huurders (36,4%). Voor alle
hiervoor benoemde groepen ligt het percentage vandaag hoger dan in het jaar
2012. Ook laagopgeleiden (27,2%) kunnen tot de kwetsbare groep gerekend
worden en de kloof met hoogopgeleiden wordt groter.28
Een stijgend aantal dak- en thuislozen: volgens een telling
van november 2016 (voor de start van de winteropvang) waren 3.386 mensen
thuis- of dakloos. In vergelijking met de telling van 2014 is dat een stijging van
30%.29
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Levenslang en -breed leren

Cultuurparticipatie in Brussel
Volgens de EU-SILC enquête participeren 14% van de Brusselaars (16j. of
ouder) in 2017 aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten (in Wallonië
en Vlaanderen is dit resp. 19 en 33%)35. Over het algemeen wordt aangenomen
dat verhoudingsgewijs minder Brusselaars uit gemeenten met een lagere socioeconomische status deelnemen aan een culturele activiteit dan Brusselaars uit
een gemeente met een hogere sociaal-economische status. In Brussel probeert
men zowel aan Franstalige als Nederlandstalige zijde cultuurparticipatie te
stimuleren a.d.h.v. resp. de Article27 en de Paspartoe. In 2016 maakten zo’n
22.870 mensen gebruik van de article27 en werden 46.220 tickets gebruikt. In
datzelfde jaar waren er 3329 mensen in armoede met een Paspartoe waarvan
1.669 mensen er ook gebruik van maakten.36

Leren wordt gezien als een levensbreed en levenslang ontwikkelingsproces dat
niet enkel in functie van economische inzetbaarheid, relevatie of nut staat.
‘Emancipatorisch leren’, gericht op autonomie, verantwoordelijkheidszin en
empowerment komt opnieuw meer in the picture. Zo ook groeit de interesse
voor leren in specifieke contexten, in de werkelijkheid zelf. De lerende staat
centraler en leert vanuit motivatie en engagement, op maat en via individuele
begeleiding en monitoring.
De hoogste participatiegraad in het niet-formeel leren zien we bij
jongvolwassenen (25-34 jaar). Opleidingsniveau en sociaal-economische situatie
spelen ook een rol: slechts 17,4% van de lager opgeleiden participeren tegenover
60,7% van de hoogopgeleiden. Bij werkenden (51,2%) ligt de participatie hoger
dan bij werklozen (33,6%) of inactieven (14,1%).32

In 2017 publiceerde Move-It-Kanal haar resultaten over cultuurbeleving en
participatie bij Brusselse jongeren uit de Kanaalzone. Het onderzoek stelt dat
jongeren actief aan cultuur participeren omwille van het sociale aspect of
omwille van het zoeken naar zelfontplooiing en expressie. Gebrek aan tijd,
motivatie en informatie zijn drempels die aangehaald worden. Ook sociale,
financiële en geografische (afstand) drempels spelen een rol. Wanneer het
cultuuraanbod inspeelt op hun leefwereld en interesses en er ruimte is voor
interactie zijn jongeren meer geneigd eraan deel te nemen. Het betrekken van
de jongeren in het vormgeven van dat aanbod speelt ook een belangrijke rol.37
Tot slot kunnen we ook voor het sociaal-cultureel werk stellen dat het op gebied
van participatie belangrijk is zich te richten tot de dagelijkse leefwerelden en
interesses van mensen.

Er is een toenemend belang van digitale geletterdheid. Onder meer door het
ontstaan van nieuwe mogelijkheden en tools op het vlak van leren en
kennisuitwisseling. Het blijven werken aan digitale geletterdheid blijft cruciaal
om mee te kunnen in de samenleving. Ook de informatie-overload waarmee
individuen geconfronteerd worden, vraagt ook om het leren kritisch omgaan met
informatie33. Er is ook een groeiend bewustzijn rond de werking van sociale
media. Vanwege de personalisatie en de filter-bubble tonen sociale media
vooral zaken die ons denken bevestigen en niet in vraag stellen en geeft het
vooral voorkeur aan sensationele of trendy berichten die kliks opleveren.
Jongeren zijn zich vaak ook niet bewust van de filter-bubble van facebook, dit is
vooral zo bij laagopgeleide jongeren maar ook bij bijna een kwart van jongeren
met universitaire opleiding. Ook op het gebied van fake news zijn hoogopgeleide
jongeren beter in staat om dit te herkennen dan laagopgeleiden.34
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Het netwerk van de 22 Brusselse Nederlandstalige gemeenschapscentra
(cultuurcentrum Brussel) doopte zich in 2018 om tot N22. Op deze manier
profileren ze zich gemeenschappelijk met onder meer een gezamenlijke website
en brochure met een gediversifieerd en klassiek educatief aanbod (creativiteit,
sport en beweging, muziek, voeding, e.a.). In het voorjaar 2018 telde het hele
aanbod zo’n 157 activiteiten (26 gemiddeld per maand). Het najaar 2018 kwam
op een totaal van 207 activiteiten (gemiddeld 34,5 activiteiten per maand). In
2018 pakte N22 daarenboven uit met de opening van 2 nieuwe centra in Ukkel
(GC het Huys) en Neder-Over-Heembeek (GC Nohva) en worden/werden enkele
andere centra vernieuwd.

de manier waarop en waarin mensen zich engageren beïnvloeden en
diversifiëren.
Het dalende aantal vrijwilligers en participatie in het klassieke verenigingsleven is
een belangrijke trend die al langer zichtbaar is. Burgers kiezen vaker voor
flexibele vormen en informele verbanden om zich te engageren of zetten zelf
initiatieven op. Burgers doen mee aan het maatschappelijke
debat via subpolitiek (van onderuit acties organiseren die het maatschappelijk
debat beïnvloeden), vaak ondersteund door sociale media. Door een initiatief op
te zetten rond een bepaalde kwestie willen burgers de aandacht van de overheid
op een problematiek vestigen. In dit geval spreekt men ook wel van een derde
generatie burgerparticipatie. Deze nieuwe vorm van burgerparticipatie gaat er
om een overheid te betrekken bij wat er bij burgers leeft en niet andersom. De
superdiversiteit vergroot ook de uitdaging voor de overheid om de complexe
groep van burgers te appelleren en te vertegenwoordigen en te zoeken naar
nieuwe vormen van participatie. Het is een uitdaging voor het middenveld om
hierin haar eigen positie en rol te vinden.

Klimaat
De overtuiging dat menselijke activiteit een zware en bijna uitsluitend negatieve
impact heeft op ons ecologisch systeem, wordt steeds breder gedragen. Toch
blijven de veranderingen in ons ecologisch systeem voor velen een abstract
gegeven met als gevolg dat maatregelen om de
klimaatverandering structureel te keren en een mentaliteitswijziging te
creëren moeilijk van de grond komen ondanks het urgente karakter ervan. Ook
politieke, economische en andere belangen en de impact van de
klimaatverandering naar gelang de geografische ligging spelen hierin een rol. De
lange tijdshorizon van de effecten dragen bij aan de immobiliteit.38

Burgerbewegingen in Brussel:
Deze trends rond actief burgerschap zijn ook herkenbaar in Brusselse
burgerinitiatieven. In Brussel zijn tal van voorbeelden van burgers die zich
organiseren om rond bepaalde maatschappelijke kwesties actie te ondernemen.
Door zich rond een bepaalde kwestie te organiseren ontstaat uitwisseling tussen
verschillende actoren en burgers, het sociaal weefsel versterkt, talent van
burgers ingezet en worden burgers uitgedaagd naar oplossingen te zoeken, al
dan niet mee-ondersteund door het middenveld. Zo slaagde picnic the streets
(2012) er enkele jaren geleden in om de druk op het Brusselse stadsbestuur te
verhogen om werk te maken van een autovrije zone rond het Beursplein.

Nochtans blijkt uit de 4de klimaatenquête in België dat Belgen
klimaatverandering als een probleem beschouwen dat een dringende aanpak
vereist. Voor 81% van de Belgen behoort het klimaat tot de voornaamste
bezorgdheid. Opvallend is dat veel Belgen wel goede intenties hebben en meer
willen doen maar hierin weinig of geen verdere vooruitgang boeken.39

Actueler is de burgerbeweging 1030/0. Deze burgerbeweging ontstond in de
gemeente Schaarbeek naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval in een
zone 30. Enkele burgers besloten spontaan samen actie te ondernemen om de
verkeersonveiligheid voor zwakke weggebruikers in de gemeente aan te kaarten

Burgerschap
De sterke individualisering van tijdsinvulling verandert de mogelijke solidariteit,
groepsvorming en (langdurig) engagement van burgers. Ook demografische
veranderingen en superdiversiteit in de steden zijn maatschappelijke trends die
38
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en te pleiten voor een betere mobiliteit in de gemeente. Deze groep burgers
organiseerde een 20-tal acties op één jaar tijd en mobiliseerde hiervoor telkens
60 à 200 mensen. Diversiteit binnen de betrokken burgers is een werkpunt zowel
qua afkomst als leeftijd. Onder meer via het opzetten van samenwerkingen met
lokale jeugdhuizen en andere organisaties probeert 1030/0 een bredere groep
burgers te betrekken.40

Burgers hebben het gestructureerde middenveld niet altijd nodig om deel te
nemen aan het maatschappelijke debat. Ze ontwikkelen zelf in flexibele
verbanden eigen initiatieven met een sociaal-cultureel karakter. Hierbij zijn
autonomie en het informele karakter belangrijke kenmerken. Het middenveld
wordt dus uitgedaagd om ten opzichte van deze maatschappelijke
ontwikkelingen haar positie te vinden in relatie tot de overheid en de burgers.
Alsook wat haar rol is in de relatie tussen de burger en overheid. Zo is het een
uitdaging voor middenveldorganisaties om burgerinitiatieven te detecteren en
zich ten opzichte van deze initiatieven te positioneren. Middenveldorganisaties
kunnen afhankelijk van de behoefte een stimulerende, faciliterende of
ondersteunende rol opnemen. Voor sociaal-culturele actoren ligt er in de
veranderende relaties tussen de maatschappelijke actoren een kans om burgers
en middenveldorganisaties te blijven verbinden rond deze initiatieven,
samenstromen te creëren en participatie van burgers aan het maatschappelijke
debat te blijven stimuleren.

Een gelijkaardige burgerbeweging is Filter Café Filtré. Deze ontstond naar
aanleiding van een Pano-reportage over luchtkwaliteit. Als reactie op de
reportage organiseerden ouders zich om een betere luchtkwaliteit te eisen voor
hun kinderen. Ze voeren actie tegen de dominantie van de auto, de slechte
luchtkwaliteit en verkeersonveiligheid door elke vrijdag de straat voor de school
af te sluiten en samen koffie te drinken. De acties breidden zich snel uit en
vandaag doen 111 scholen in 28 verschillende steden en gemeenten mee aan de
acties. Op hun website staan allerlei tips om nieuwe ouders en scholen die zich
aansluiten, op weg te helpen41.

Relaties tussen maatschappelijke actoren
Het middenveld wordt geconfronteerd met een terugtrekkende overheid met
financiële implicaties tot gevolg (minder subsidies) maar ook politieke. De
groeiende onzekerheid over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat zoals we
die nu kennen, leidt tot een debat over de kerntaken van de overheid en een
verscherpte formulering van beleidsprioriteiten. Ook het ‘marktdenken’ en het
gebruik van managementprincipes hebben hun intrede gedaan bij de overheid
en het middenveld. Getuige hiervan is de beheers- en beleidscyclus die bij
gemeentelijke overheden geïntroduceerd werd en de stijgende
verantwoordingsdruk bij middenveldorganisaties. Er is tevens een toenemende
druk naar verdere professionalisering van het verenigingsleven vanuit de
overheid en de participanten. Vanuit de overheid wint het stimuleren en
ondersteunen van sociale innovatie aan belang. Daarbij worden burgers,
middenveld, lokale gemeenschappen en economische actoren aangezet om mee
te zoeken naar creatieve oplossingen voor de uitdagingen van vandaag.
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Zelfevaluatie:
Citizenne
voor de spiegel

Hoofdstuk 3 : (zelf)evaluatie – Citizenne voor de spiegel
In het kader van de opmaak van het nieuwe beleidsplan werd een uitgebreide
evaluatie opgezet. Deze bestond uit vier onderdelen:

3. Inspiratie – en/of afcheckgesprekken met (potentiële) partners
met stedelijke expertise.

1. Zelfevaluatie externe werking door het team en de RVB/AV.
De zelfevaluatie van de beoordelingselementen uit het vorige beleidsplan
(KIOSK) maakt hier eveneens deel van uit.

Onze ambities, strategische doelstellingen en keuzes werden voorgelegd aan
een 10-tal experten in Brussel die in de stakeholderbevraging niet aan bod
waren gekomen. Dit door middel van interviews.
Bv. Directeur Basiseducatie, Directeur en Schepen Burgerparticipatie Stad
Brussel

Via de methodiek van de hoeden van DiBono – garantie voor verschillende
perspectieven - en door middel van scoring namen we zowel de
beoordelingselementen als onze ambities, strategische en operationele
doelstellingen van de beleidsperiode 2016-2020 onder de loep.

4. Zelfevaluatie interne werking door het team.

2. Stakeholdersbevraging van deelnemers, learning communities en
partners.

Op basis van het EFQM-model evalueerden we de belangrijkste interne

Een uitgebreide stakeholdersbevraging werd op poten gezet in het najaar
van 2018.

processen via de methodiek van de hoeden van DiBono (verschillende
perspectieven):

Doelstellingen waren:
-






Evaluatie werking
Richting geven aan de toekomst.
Informatie verzamelen in functie van de SWOART: strengths,
weaknesses, opportunities, aspirations, results, threats.
Zicht krijgen op onze sterke punten/ DNA- succes.
Zicht krijgen op verbeterpunten en (nieuwe) mogelijkheden.

De resultaten van deze 4 evaluaties werden verwerkt in een SWO-ART. De
analyse ervan zorgde voor de grote lijnen voor de strategische doelstellingen.
Deze analyse werd uitgevoerd door het team onder begeleiding van Socius. Deze
strategische doelstellingen werden verfijnd samen met het team, de bestuurders
en de leden en (potentiële) samenwerkingspartners met wie we afcheckgesprekken voerden.

Wie en hoe? 4 groepen: evenwichtig samengesteld via stakeholdermapping:
-

Leiderschap en coördinatie – beheer organisatie door RvB & AV
Interne samenwerking en communicatie
Mensen en middelen
Interne administratieve en financiële processen

Individuele deelnemers: online (180) + diepte-interviews (10-tal)
Learning Communities: in groep met specifieke methodiek
(beelden i.f.v. anderstaligen) (6-tal)
Partners in Brussel: diepte-interviews (20-tal)
Over het muurtje: diepte-interviews (8-tal)
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3.1 Resultaten van de zelfevaluatie van de werking en
de stakeholdersbevraging

❖ In deze periode hebben we niet expliciet ingezet op politiserend werken. De
output van projecten werd bijgevolg niet voldoende tot publieke zaak
gemaakt. Hier ligt een kans voor de volgende beleidsperiode.

Uit de analyse van de zelfevaluatie en de stakeholdersbevraging komen volgende
resultaten naar voren:

❖ Citizenne is een kleine organisatie in een complex en divers werkingsgebied
met vele uitdagingen en noden. Dit heeft voor- en nadelen:
- er zit een groeimarge zowel kwantitatief als kwalitatief in de externe
werking. Maar door het kleine team kan deze algemene groei niet
gerealiseerd worden. We zitten aan onze limieten wat betreft output.
- voordelen zijn wendbaarheid en flexibiliteit om in te spelen op noden en
opportuniteiten.

❖ Beleidsplan 2016 – 2021 algemeen: aan alle beleidsopties werd intensief
gewerkt gedurende deze beleidsperiode. De 4de beleidsoptie rond
levenskwaliteit werd geschrapt na de terroristische aanslagen in Brussel.
Gezien de maatschappelijke urgentie werd vooral optie 3 - rond veilige
vrijplaatsen en constructieve confrontatie - meer uitgebouwd.

❖ Zowel intern als onze partners geven aan tevreden te zijn over de
samenwerking. Deze wordt steeds opgezet vanuit gelijkwaardigheid,
verloopt waarderend en is resultaatsgericht. Een aandachtspunt is om
partners vroeger te betrekken in de samenwerking zodat projecten nog
meer in co-creatie kunnen vorm krijgen. Door samenwerking geeft Citizenne
ook erkenning aan kleine, vaak onbekende organisatie

OPTIE 1: Citizenne verbindt en creëert netwerken tussen mensen,
groepen en gemeenschappen. Score: 99%
OPTIE 2: Citizenne inspireert en stimuleert Brusselaars om te
vertrouwen op hun talenten en hun dromen na te jagen. Score: 70-75 %
OPTIE 3: Citizenne zet in op kritisch en creatief burgerschap. Score: 80 %

❖ De stakeholders associëren Citizenne met innovatief en dynamisch sociaalcultureel werk.De link met leren en vorming in de meest brede zin wordt
steeds (h)erkend en gelegd. Het is een goede invalshoek om in Brussel
complementair met anderen aan de slag te gaan.

Er werden praktijken/activiteiten, gerealiseerd rond alle strategische en
operationele doelstellingen. De goede scoring toont aan dat er tevredenheid
is met de keuzes die werden gemaakt; zowel in de opties als in de
strategische en operationele doelstellingen.

❖ Citizenne heeft in de loop der jaren ook een grote expertise opgebouwd in
het bouwen van bruggen tussen mensen en groepen met het niet-formele/
informele leren als middel.

Constructieve confrontatie is geen gemakkelijk gegeven daar het vaak gaat
over thema’s die polariseren en eerder tot conflicten leiden i.p.v. te
verbinden. Dit spanningsveld is een constante uitdaging.

❖ Het uitwerken van methodieken en opzetten van (leer)processen worden
veelvuldig aangehaald als know-how/expertise van Citizenne.

❖ De flexibiliteit om in te spelen op urgente maatschappelijke dynamieken
wordt intern gewaardeerd en dient behouden te blijven om adequaat te
kunnen inspelen op de vele Brusselse noden.

❖ De medewerkers zijn competent en gericht op samenwerking.
❖ De keuze van Citizenne om de publieke ruimte te benutten als plek voor
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sociaal-cultureel werk en interactie tussen mensen wordt als positief aangehaald
door de stakeholders en intern als belangrijk bestempeld om verschillende
doelen te bereiken (verbinding tussen inwoners)

3.2 Resultaten van de zelfevaluatie interne werking

❖ Bottom-up werken is een specialiteit van Citizenne, die ook geapprecieerd
wordt door de stakeholders. Intern zien we dat bepaalde belangrijke
maatschappelijke thema’s niet voldoende aan bod komen. Wat maakt dat
onze ambitie om een ‘school van het dagelijks leven te zijn’, de lading niet
dekt en onvoldoende werd uitgebouwd inzake bepaalde thema’s.

❖ Het intern overleg zoals het nu georganiseerd is - team, edu-team, 2-daagse,
soepmaandagen, … - wordt positief ervaren en kan behouden blijven.
❖ Citizenne is een lerende organisatie en er zijn veel groeikansen en
leermogelijkheden. Dat vertaalt zich in Opleidingsplannen op maat (POP),
coachings- en werkgesprekken, …

❖ Citizenne bereikt effectief een mix in haar publiek en groepen.
- Verschillende organisaties geven aan dat wij een divers publiek bereiken –
mensen in kwetsbare sociaal-economische posities - Zelf constateren we dat deze mix (nog) niet voorkomt in alle activiteiten.
Hier is nog groeimarge.
- Diversiteit is een belangrijk gegeven binnen de werking van Citizenne.

❖ De medewerkers hebben een gebrek aan tijd en ruimte om de effecten en
de impact van vorming op te volgen. Tijdens de beleidsperiode doen we dit
ad hoc, maar het zijn slechts speldenprikken. Dit gebeurt wel in de
stakeholdersbevraging met deelnemers, learning communities en partners
ter voorbereiding van een nieuwe beleidsperiode.

❖ Citizenne wordt gepercipieerd als een bezielde, betrokken organisatie met
een hart voor en kennis van Brussel. Haar werking is inhoudelijk en
vormelijk veelzijdig, waardoor het soms moeilijk is om een rode draad te
zien als buitenstaander. Brussel kent ook vele uitdagingen en noden,
onmogelijk om ze allemaal te capteren. Scherpere keuzes dringen zich op.
De stakeholders zien vooral kansen voor Citizenne in de toenemende
mondigheid van burgers. Er is een dualiteit wat betreft het samenleven in
Brussel: enerzijds meer bereidheid tot verbinding en zoeken naar
constructieve manieren van samenleven, anderzijds toenemende
verrechtsing en populisme. De andere dualiteiten versterken en spelen hier
op in: kloof tussen arm en rijk, juiste en foute/geen papieren, kansrijk en
kansarm. (zie Brusselse omgevingsanalyse voor uitgebreide beschrijving).

❖ De steeds toenemende (administratieve) verantwoording en regelgeving,
verhoogt de druk op de medewerkers en maakt dat er steeds minder tijd
overblijft voor de kerntaken, nl. vormingsprocessen en sociaal-culturele
praktijken opzetten in de Brusselse regio. Er is tevens een capaciteitstekort
in de ondersteunende functies communicatie en office-management.
❖ De aanhoudende besparingscontext sinds 2011, maakt dat de middelen
steeds schaarser worden. Dit dwingt ons om steeds meer naar bijkomende
middelen te zoeken. Ook daar zitten we aan onze limieten, want bijkomende
middelen zoeken betekent veel inspanningen die de kerntaak, zijnde het
opzetten van sociaal-culturele praktijken met mensen op het terrein, niet
ten goede komt.
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3.3 Vereenvoudigde SWO-ART
Hieronder vindt u de vereenvoudigde versie van de SWO-ART.
De uitgebreide versie kan u lezen in de bijlagen.

STERKTES (Strenghts)

ZWAKTES (Weaknesses)

Sterkte 1
Sterkte 2

Citizenne heeft een groot en sterk netwerk
Citizenne is een betrouwbare samenwerkingspartner

Zwakte 1
Zwakte 2

Sterkte 3
Sterkte 4
Sterkte 5
Sterkte 6
Sterkte 7

Citizenne bereikt een gemengd publiek
Diversiteit in ontmoeting
Citizenne zorgt voor een veilige context
Citizenne heeft een ruim en divers aanbod
Citizenne is methodisch sterk

Zwakte 3
Zwakte 4
Zwakte 5
Zwakte 6
Zwakte 7

Sterkte 8
Sterkte 9
Sterkte 10

Superdiversiteit is een wezenlijk deel van de werking van Cz
Citizenne heeft een sterke zichtbaarheid
Citizenne werkt complementair

Zwakte 8
Zwakte 9

Citizenne heeft een brede werking
Citizenne doet geen gerichte inspanningen om mensen met een beperking
te bereiken
Citizenne is een kleine organisatie (in een complex werkingsgebied)
Citizenne heeft beperkte financiële middelen
Diversiteit in het team
Risico op inhoudelijke flou
Citizenne hanteert geen structurele uitbouw van spreiding over de
Brusselse gemeenten
Het netwerk van Citizenne kent haar beperkingen
Er is geen kwantitatieve groeimarge in de werking van Cz mogelijk

KANSEN (Opportunities)

ASPIRATIES (Aspirations)

Kans 1

Aspiratie 1

Kans 2
Kans 3
Kans 4
Kans 5
Kans 6
Kans 7
Kans 8
Kans 9
Kans 10

Veranderende bevolking in Brussel = kans tot verbinden
verschillende leefwerelden
Nieuwe vormen van stedelijk burgerschap in Brussel
Voortschrijdend inzicht rond diversiteit en sociale
ongelijkheid
Ligging: deel van de Kanaalzone
Duurzaamheid, ecologie, klimaat
Toenemende digitalisering van de samenleving en het
dagelijks leven
Belang van niet-formeel leren neemt toe
Public spaces = connecting spaces
Sterk georganiseerd Nederlandstalig SCW
Inburgering verplicht vanaf 2020 in Bxl

Aspiratie 2
Aspiratie 3

Citizenne draagt bij tot een grotere sociale mix in de stad door op een
kwaliteitsvolle manier te verbinden
Citizenne creëert een Brussels burgerschap
Leren toegankelijk maken

Aspiratie 4
Aspiratie 5
Aspiratie 6

Citizenne is een netwerkorganisatie
Citizenne vertaalt maatschappelijke urgenties naar een collectief belang
Citizenne werkt bottom-up

Aspiratie 7
Aspiratie 8
Aspiratie 9
Aspiratie 10
Aspiratie 11

Citizenne kiest voor een mensgerichte werking
Kritisch denken stimuleren en verschil waarderen
Zet verrijkende leerprocessen op
Een meertalige werking
Brxssll als vertrekpunt
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BEDREIGINGEN
Bedreiging 1
Bedreiging 2
Bedreiging 3
Bedreiging 4
Bedreiging 5
Bedreiging 6
Bedreiging 7
Bedreiging 8
Bedreiging 9
Bedreiging 10
Bedreiging 11
Bedreiging 12

RESULTATEN
Jongeren die in geen enkele structuur zitten
Opgejaagdheid en complexiteit van de samenleving
Fenomeen van sociale ongelijkheid in Brussel
Individualisering
Maatschappelijke polarisering
Racisme en xenofobie
Fake news & fast news
Logge institutionele context van Brussel
Publieke ruimte = verdrukte ruimte
Levenskwaliteit is geen evidentie in Brussel
Concurrentie voor SCW
‘Leren’ staat onder druk

Resultaat 1
Resultaat 2
Resultaat 3
Resultaat 4
Resultaat 5
Resultaat 6
Resultaat 7
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Precaire stemmen worden gehoord
Samenleven in diversiteit in Brussel
De stad als uitgangspunt
Sterke netwerking en samenstromen in de stad
(Brussels) burgerschap
Positief alternatief in de stad t.a.v. moeilijke maatschappelijke kwesties
Positionering is belangrijk voor Citizenne

Hoofdstuk 3 : (zelf)evaluatie – Citizenne voor de spiegel
3.4 Analyse SWO-ART: resultaten
Verschillende elementen uit de SWO-ART werden gecombineerd tot 4 clusters
die hebben geleid tot 4 strategische doelstellingen, 8 keuzes en 15
operationele doelstellingen.

Gezien onze sterkte dat Cz een groot en sterk netwerk heeft en de bedreiging van
het fenomeen van de sociale ongelijkheid in Brussel versterkt Cz individuen en
groepen in precaire omstandigheden door ze te integreren in haar breed en sterk
netwerk en zo nieuwe verbindingen te creëren.

-----

Cluster 2 => strategische doelstelling II
Gezien onze sterkte (S8) dat superdiversiteit een wezenlijk deel van de werking van
Cz is en gezien de kans (K3) dat er een voortschrijdend inzicht is rond diversiteit en
sociale ongelijkheid en de kans (K2) dat er nieuwe vormen van stedelijk burgerschap
in Brussel zijn INVESTEERT Cz in het diverser en toegankelijker maken van stedelijk
burgerschap in verschillende vormen.
Gezien onze sterktes (S3 en S4)dat Cz een gemengd publiek bereikt en diversiteit in
ontmoeting realiseert; gezien de resultaten rond de tendens tot (Brussels)
burgerschap en het samenleven in diversiteit in Brussel ZET Citizenne in op een
inclusief burgerschap. #wijzijnallemaalzinnekes

De analyse van de SWO-ART was een intensief proces. In een eerste fase werden
34 beleidsuitdagingen gedetecteerd waaruit 29 strategische doelstellingen
werden geformuleerd door het team.
Dit is het logische gevolg van de vele maatschappelijke noden en uitdagingen in
Brussel. Uit de evaluaties bleek echter ook dat Citizenne scherpere keuzes dient
te maken aansluitend op maatschappelijke noden binnen de regio. Deze gerichte
keuzes moeten zorgen voor een scherp profiel in een complexe regio met veel
organisaties en overheden.
Deze 34 beleidsuitdagingen en 29 strategische doelstellingen werden dan ook
door het team en de RVB verder verfijnd aan de hand van enkele criteria:
-

Gezien onze zwakte (Z6) dat er een risico is op inhoudelijk flou bij Cz en het resultaat
(R6) een positief alternatief in de stad t.a.v. moeilijke maatschappelijke kwesties
plaatsen, staat Citizenne voor de uitdaging zich co-creatief te richten op positieve
alternatieven/oplossingen voor samenlevingskwesties die onze kansengroepen in de
stad beroeren.

Decretaal kader
Specificiteit van de regio
Urgentie van de maatschappelijke uitdagingen
Expertise en capaciteit team

Cluster 3 => keuze 8
Gezien onze sterkte (S3) dat Cz een gemengd publiek bereikt en gezien de kans (K5)
dat er een toenemende aandacht van onderuit komt voor duurzaamheid, ecologie
en klimaat INVESTEERT Cz in het aanwakkeren van bewustzijn/awareness rond
klimaatverandering als urgente kwestie en collectief belang.

-----Cluster 1 => strategische doelstelling I en IV
Gezien de sterktes dat Cz een gemengd publiek bereikt (S3) en dat Cz diversiteit in
ontmoetingen realiseert (S4); gezien de kans (K1) van een veranderende (en
superdiverse) bevolking in Brussel INVESTEREN we volop in het verbinden van
verschillende leefwerelden om zo het sociale weefsel van de stad te versterken.

Cluster 4 => strategische doelstelling III
Gezien onze aspiratie (A8) om het kritisch denken te stimuleren en verschil te
waarderen gecombineerd met de kans (K7) dat het belang van niet formeel leren toe
neemt REALISEREN we leerinhouden, settings en processen die kritisch denken
stimuleren.

Gezien de sterkte dat CZ bijdraagt tot een grotere sociale mix in de stad door op een
kwaliteitsvolle manier te verbinden en de kans dat er een voortschrijdend inzicht
rond diversiteit en sociale ongelijkheid) is, kent het de UITDAGING om het
voortschrijdend inzicht te concretiseren en zo verbindingen op te zetten die de
sociale mix in de stad verhogen.
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Ambities, Strategische
en Operationele Doelstellingen

STRATEGISCHE DOELSTELLING I

Onze ambitie: een stad waar mensen zich verbinden met elkaar en zich verbonden voelen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING I

Het sociaal weefsel van onze deelnemers is versterkt door het
verbinden van mensen uit verschillende leefwerelden.
#durfontmoeten #osezrencontrer
Operationele doelstellingen
•

Citizenne organiseert jaarlijks ontmoetingspraktijken, stimuleert mensen met verschillende
achtergronden om ervaringen en verhalen te delen en zo elkaar te versterken.

•

Citizenne zet samenwerkingen op met organisaties/groepen die een eigen (ander) netwerk hebben.

•

Citizenne versterkt het sociaal kapitaal van mensen in precaire omstandigheden door hen - via
activiteiten - te connecteren met het netwerk van Citizenne. Mensen worden zo deelgenoot en actor
van dit netwerk.

•

Citizenne organiseert feestelijke, toegankelijke en leerrijke bijeenkomsten (knooppuntmomenten)
waarop verschillende groepen/netwerken elkaar ontmoeten en elkaar inspireren. Zo verbreden ze
tevens hun eigen netwerk.

•

Citizenne ontwikkelt nieuwe werkvormen om de interactie tussen mensen met verschillende
achtergronden te stimuleren. We werken minimaal één toolbox uit en stimuleren het gebruik ervan
bij andere Brusselse organisaties/groepen.

STRATEGISCHE
DOELSTELLING II
Onze ambitie: een stad waar

minder gehoorde stemmen
versterkt worden en iedereen
betrokken is op het samen leven

STRATEGISCHE DOELSTELLING II

Stedelijk burgerschap* is diverser en toegankelijk
voor iedereen. Citizenne werkt inclusieve
burgerschapspraktijken uit rond samenlevingskwesties
in co-creatie met groepen en gemeenschappen.
Citizenne faciliteert en stimuleert bestaande
burgerschapspraktijken. #inclusief burgerschap
#wijzijnallemaalzinnekes
Operationele doelstellingen
•

Citizenne detecteert kwesties die dicht op het vel zitten van Brusselaars en
samenhangen met het samenleven en de leefbaarheid van de stad.

•

Citizenne zet experimenten en acties op waarbij methodieken & good practices
worden uitgetest om tot een inclusieve burgerschapspraktijk; een wij-verhaal te
komen.

•

Citizenne gaat op zoek naar good practices (internationaal) van inclusieve
burgerschapsprojecten. Zo wint Citizenne aan expertise in dit domein.

•

Citizenne ontwerpt leerprocessen en traint deelnemers in de nodige vaardigheden
om stemmen te versterken en burgerschapspraktijken op te zetten.

•

Citizenne maakt burgerschapspraktijken zichtbaar en schaalt ze op.

* stedelijk burgerschap = iedere bijdrage die geleverd wordt aan het verbeteren van het samen leven in de Brusselse
stedelijke context

STRATEGISCHE
DOELSTELLING III
Onze ambitie: een stad waar

nieuwsgierigheid en openheid de
norm zijn en burgers verschillende
perspectieven (h) erkennen

STRATEGISCHE DOELSTELLING III

Citizenne empowert mensen door het kritisch denken
te stimuleren. Hiervoor zetten we sociaal-culturele
praktijken op rond thema’s die Brusselaars beroeren.
Operationele doelstellingen
•

Citizenne verbreedt perspectieven zodat mensen eigenaarschap kunnen opnemen
rond hoe ze zich verhouden tot deze perspectieven. Hiervoor tonen we films, bezoeken
musea, lezen we boeken, nodigen we experten uit, delen we persoonlijke verhalen…
Jaarlijkse werking.

•

Citizenne versterkt Brusselaars in het omgaan met de tsunami aan info.

STRATEGISCHE
DOELSTELLING IV
Onze ambitie: samen met partners
bouwen aan een lerende stad

STRATEGISCHE DOELSTELLING IV

Citizenne ontwikkelt zich verder als netwerkorganisatie
#vergrootjeimpact
Operationele doelstellingen
•

Citizenne houdt de vinger aan de pols en vernieuwt haar netwerk voortdurend door
op zoek te gaan naar sparringpartners/bondgenoten, ruimer dan het Nederlandstalige
socio-culturele Brusselse werkveld. Jaarlijks voeren we minstens 8 gesprekken
met organisaties, groepen en Brusselse sleutelfiguren die we nog niet kennen.
Dit voedt ons en kan leiden tot samenwerkingen.

•

Citizenne ontwikkelt minstens 80% van haar
sociaal-culturele praktijken in samenwerking.

•

Citizenne is aanwezig op netwerkevents, evenementen
van partners en beweegt zich actief in het
Brussels sociaal-culturele werkveld.

Hoofdstuk 4 : ambities, strategische en operationele doelstellingen
Onze ambitie: een stad waar mensen zich verbinden met elkaar en zich verbonden voelen
STRATEGISCHE DOELSTELLING I Het sociaal weefsel van onze deelnemers is versterkt
door het verbinden van mensen uit verschillende leefwerelden.
#durfontmoeten #osezrencontrer
- Cz organiseert jaarlijks ontmoetingspraktijken, stimuleert mensen met verschillende
achtergronden om ervaringen en verhalen te delen en elkaar zo te versterken. Indicator:
jaarlijkse werking - minstens 12 praktijken
- Cz zet samenwerkingen op met organisaties/groepen die een eigen (ander) netwerk
hebben. Indicator: jaarlijkse werking - minstens 5 nieuwe organisatie per jaar
- Cz versterkt het sociaal kapitaal van mensen in precaire omstandigheden door hen - via
activiteiten - te connecteren met het netwerk van Citizenne. Mensen worden zo
deelgenoot en actor van dit netwerk. Indicator: jaarlijkse werking - rapportering
- Cz organiseert feestelijke, toegankelijke en leerrijke bijeenkomsten
(knooppuntmomenten) waarop verschillende groepen/netwerken elkaar ontmoeten en
elkaar inspireren. Zo verbreden ze tevens hun eigen netwerk. Indicator: minimaal 1x per
jaar.
- Cz ontwikkelt nieuwe werkvormen om de interactie tussen mensen met verschillende
achtergronden te stimuleren. We werken minimaal één toolbox uit en stimuleren het
gebruik ervan bij andere Brusselse organisaties/groepen.

Onze ambitie: een stad waar minder gehoorde stemmen versterkt worden en iedereen
betrokken is op het samenleven
STRATEGISCHE DOELSTELLING II Stedelijk burgerschap* is diverser en toegankelijk voor
iedereen. Citizenne werkt inclusieve burgerschapspraktijken uit rond samenlevingskwesties
in co-creatie met groepen en gemeenschappen. Citizenne faciliteert en stimuleert bestaande
burgerschapspraktijken. #inclusiefburgerschap #wijzijnallemaalzinnekes
- Cz detecteert kwesties die dicht op het vel zitten van Brusselaars en samenhangen met het
samenleven en de leefbaarheid van de stad. Indicator: jaarlijkse werking - rapportering
- Cz zet experimenten en acties op waarbij methodieken & good practices worden uitgetest
om tot een inclusieve burgerschapspraktijk, een wij-verhaal te komen. Indicator: jaarlijkse
werking - rapportering
- Cz gaat op zoek naar good practices (internationaal) van inclusieve burgerschapsprojecten.
Zo wint Citizenne aan expertise in dit domein. Indicator: rapportering - timing 2021-2022
- Cz ontwerpt leerprocessen en traint deelnemers in de nodige vaardigheden om stemmen te
versterken en burgerschapspraktijken op te zetten. Indicator: jaarlijkse werking - rapportering
- Cz maakt burgerschapspraktijken zichtbaar en schaalt ze op. Indicator: zichtbaarheid in
communicatie - vanaf 2023
*stedelijk burgerschap = iedere bijdrage die geleverd wordt aan het verbeteren van het samen
leven in de Brusselse stedelijke context

-----------Onze ambitie: een stad waar nieuwsgierigheid en openheid de norm zijn en burgers
verschillende perspectieven (h)erkennen

-----------Onze ambitie: samen met partners bouwen aan een lerende stad

STRATEGISCHE DOELSTELLING III Citizenne empowert mensen door het kritisch denken te
stimuleren. Hiervoor zetten we sociaal-culturele praktijken op rond thema's die
Brusselaars beroeren. #criticalthinkin
gtotherescue

STRATEGISCHE DOELSTELLING IV Citizenne ontwikkelt zich verder als netwerkorganisatie.
#vergrootjeimpact

- Cz verbreedt perspectieven zodat mensen eigenaarschap kunnen opnemen rond hoe ze
zich verhouden tot verschillende perspectieven. Hiervoor tonen we films, bezoeken musea,
lezen we boeken, nodigen we experten uit, delen we persoonlijke verhalen… Indicator:
jaarlijkse werking - rapportering
- Cz versterkt Brusselaars in het omgaan met de tsunami aan info
2021: Onderzoeksfase - 2022: Experimentele fase - Vanaf 2023: Ontplooiingsfase
Indicator: rapportering

- Cz houdt de vinger aan de pols en vernieuwt haar netwerk voortdurend door op zoek te gaan
naar sparringpartners/bondgenoten, ruimer dan het Nederlandstalig socio-culturele Brusselse
werkveld. Jaarlijks voeren we minstens 8 gesprekken met organisaties, groepen en Brusselse
sleutelfiguren die we nog niet kennen. Dit voedt ons en kan leiden tot samenwerkingen.
- Cz ontwikkelt minstens 80% van haar sociaal-culturele praktijken in samenwerking.
- Cz is aanwezig op netwerkevents, evenementen van partners en beweegt zich actief in het
Brussels sociaal-culturele werkveld.

Zakelijk plan:
mensen en middelen

Hoofdstuk 5 : mensen en middelen
5.1 Professioneel beleid

* Sinds 2011 zitten we in besparingsmodus die zijn grootste weerslag

Citizenne kiest voor een duurzame werking met groeiperspectief, maar … *.

kent in het personeelsbestand.

We zijn een continu lerende organisatie waarbij de mensen die het werk
verzetten het belangrijkste kapitaal van de organisatie zijn. Zij vormen dé
kritische succesfactor voor de kwaliteit en het resultaat van onze werking. Het is
belangrijk dat zij zelf kunnen zien wat hun bijdrage is en kan zijn, dat ze feedback
krijgen op die bijdrage en dat ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen.

Met de besparingen die werden opgelegd bij de start van de
beleidsperiode 2011 moesten twee educatieve mensen (1,3 VTE)
worden ontslaan, aan anderen werd gevraagd tijdelijk tijdskrediet of
deeltijds te gaan werken. Reserves/voorzieningen werden
aangesproken, maar de aanhoudende besparingen blijven roet in het
eten gooien. In 2017 moesten we opnieuw een medewerker laten
gaan (1 VTE).

We kiezen er dan ook voor te investeren in mensen en in onze educatieve
werking. De (verdere) professionalisering van de organisatie behelst
verschillende thema’s:

We trachten ons personeelbestand zoveel mogelijk te
vrijwaren/behouden door het zoeken van extra middelen en
aanwenden van reserves.
De ambitie uit het vorige beleidsplan om een team van minimaal 8,4
VTE aan te houden, werd niet gehaald wegens de beperkte budgetten.

➢ Organisatieontwikkeling en medewerkers
Sinds haar ontstaan ontwikkelen we binnen Citizenne een cultuur van zelfsturing
en empowerment en schuwen we het experiment hierin niet. Wat betreft
organisatieontwikkeling steunen we op de principes van Waarderend Werken of
Appreciative Inquiry en bouwen we de organisatie uit vanuit onze sterktes.

Bij een volledige uitvoering van de financiering zoals voorzien in het
nieuwe decreet, kan een team van 7,4 VTE worden aangehouden

Dit resulteert in een stabiele personeelsploeg van 9 mensen verdeeld over 7,4
VTE.

Coördinator:
1VTE

•
•

4,8 VTE educatieve medewerkers
2,6 VTE ondersteunende medewerkers: coördinatie (1VTE),
boekhouding en personeelsadministratie (1VTE), communicatie
(0,6 VTE)
Het blijft een onwaarschijnlijke situatie dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
een gebied met de grootste bevolking en de uitdagende grootstedelijke
problematiek, slechts kan rekenen op het minst aantal decretale middelen en
bijgevolg ook een bijzonder kleine personeelsploeg voor een complexe regio.

Educatief
team: 4,6
VTE
Communicatie
0,6 VTE
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Administratie
/
boekhouding:
1VTE
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➢ Deskundigheidsbevordering
•

Onze visie op deskundigheidsbevordering van de medewerkers vertrekt vanuit
hun specifieke talenten, capaciteiten en interesses, hun takenpakket en de
noden op organisatieniveau. Citizenne stimuleert elke medewerker, ongeacht
zijn/haar basisopleiding, om bijscholing te volgen. Voor elke medewerker wordt
een traject uitgestippeld, waarin het VTO-beleid kadert. Dit traject wordt
besproken tijden het jaarlijks functioneringsgesprek. Bijscholingen gebeuren
zowel individueel als in teamverband42, intern zowel als extern43.

•
•
•

Bij Citizenne staan we zelf in voor het begeleiden van onze activiteiten. Enkel
waar we een meerwaarde zien doen we een beroep op freelancers en andere
experten. Onze educatieve medewerkers zijn dan ook allen specialisten in het
opzetten en begeleiden van vormingsprocessen. Het zijn sociaal-cultureel
werkers in de grootstedelijke context en realiteit van Brussel. De
deskundigheidsbevordering is dan ook in deze zin uitgebouwd: expertise in het
opzetten van groepsprocessen, sociaal-culturele methodieken, kennisvergaring
rond participatie en andere maatschappelijke thema’s, … enz.

Deskundigheidsbevordering blijft ook in deze beleidsperiode belangrijk voor de
professionele uitbouw van Citizenne. Er wordt dan ook ieder jaar een VTObudget vrijgemaakt.
Waar nodig worden ook coachingstrajecten opgezet voor (nieuwe)
medewerkers. Deze kunnen intern begeleid worden door de coördinator of
collega’s of een externe coach. Het opzetten van deze trajecten maakt ook deel
uit van de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

We bieden onze medewerkers systematisch kansen en ondersteuning om hun
competenties aan te scherpen, hun interesses te voeden en inspiratie op te
doen. Op die manier werken we ook aan de constante kwaliteitsverbetering van
onze werking en dienstverlening.
•
•
•
•

werkgerelateerde thema’s, het intern doorgeven van interessante
inzichten, vaardigheden, methodieken, … kortom, kennisdeling.
Collegiaal leren: driewekelijks nemen we met de educatieve
medewerkers onze educatieve praktijk onder de loep. Ook hier staat
kennisdeling centraal.
Teamdagen met externe en/of interne begeleiding en een jaarlijkse
tweedaagse i.f.v. evaluatie en planning.
Werk- en/of coachingsgesprekken met de coördinator
Jaarlijks houden we met iedereen een functioneringsgesprek

➢

Citizenne als netwerkorganisatie

De (educatieve) werking van Citizenne wordt mee gemaakt en ondersteund door
vrijwilligers, sleutelfiguren, freelancers, experten en partnerorganisaties. Deze
actoren garanderen een bottom-up werking met thema’s en praktijken die
aansluiten bij het dagelijks leven van mensen. Tevens zorgen zij ervoor dat de
werking van Citizenne als kleine organisatie, via hen verder kan uitdeinen en de
impact ervan verder resoneert. Zoals een steen die men in het water werpt…

Formele bijscholing: het volgen van extern opleidingen en
bijscholingen.
Het volgen van studie- en inspiratiedagen.
Zelfscholing door lectuur en andere mediabronnen die door Citizenne
ter beschikking worden gesteld.
Collegiaal leren: driewekelijks stemmen we met elkaar af tijdens de
teamvergaderingen. Er wordt tijd voorzien om door te praten over

42

Bijvoorbeeld: in 2018 werd onder het motto ‘Citizenne digitaal’ geïnvesteerd in een jaartraject rond de
kennis en het gebruik van sociale media.

gedeeld in het team of wordt doorgegeven door de kennis toe te passen op het team.’ [verslag
visitatiecommissie 9/11/2013]
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‘
De organisatie [Citizenne] schenkt veel aandacht aan kennisdeling, zowel intern als extern. In dit
kader heeft zij een kwalitatief kennisdelingssysteem uitgewerkt; kennis opgedaan via opleidingen wordt
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Vrijwilligers- en freelancersbeleid44: het bestaande vrijwilligersbeleid van
Citizenne zal verder worden uitgebouwd. Onze vrijwilligers zijn deelhebbers van
Citizenne. Ze zijn inhoudelijk betrokken bij de uitbouw en de uitvoering van
verschillende projecten. We zetten de vrijwilligers in volgens hun talenten,
ervaringen, noden en behoeften. Dit vereist maatwerk, telkens weer.

opgebouwd. En dat we eveneens niet alle gegevens kunnen verzamelen en
ontsluiten, daar dit zeer tijdsintensief is voor een klein team zonder
ondersteuningsfuncties.

➢ Infrastructuur

Via onze jaarlijkse knooppuntmomenten brengen we de
vrijwilligers/deelhebbers uit verschillende projecten samen en verrijken zo
sociale en culturele netwerken van mensen.
➢

Al van bij het ontstaan van Citizenne werd geopteerd om geen leercentrum uit te
bouwen, maar wel zelf naar mensen toe te stappen en zo de
toegankelijkheidsdrempel te verlagen. We bouwen dicht bij de dagelijkse
contexten van mensen onze werking uit. En maken dan ook intensief gebruik van
de infrastructuur aanwezig in de stad: ruimtes bij partners (bv
gemeenschapscentra), openbare ruimte zoals pleinen en metrostations, …

Kennis en Informatiemanagement

In een sociaal-culturele werking zit heel veel kennis, informatie en ervaring bij de
medewerkers. We proberen deze zoveel mogelijk te borgen door deze door te
geven aan elkaar in de overlegorganen (teams, edu-teams) en door onderlinge
samenwerking. Het systeem van een back-up per project is het ideaal, maar is
door de inkrimping van het team onder druk komen te staan.

Onze huisvesting bestaat dan ook uit een aangename en inspirerende
kantoorruimte met vergaderfaciliteiten van waaruit we ons snel doorheen de
stad kunnen bewegen. De zoektocht naar een betaalbare plek blijkt een
constante uitdaging in Brussel.

Om deze informatie te bergen, beschikt Citizenne over een centrale server.
Naast een gemeenschappelijk deel beschikt elke medewerker over een
persoonlijk gedeelte. Sinds 2017 zijn we overgeschakeld naar Office 365, een
cloud-systeem. Dit programma beschikt eveneens over een gezamenlijke ruimte
en heeft het voordeel dat medewerkers gelijktijdig aan hetzelfde document
kunnen werken. Daarnaast hebben we voor interne communicatie het SLACKplatform. Om gegevens inzake de werking te verzamelen en te ontsluiten,
investeerde Citizenne in een hedendaags CRM-systeem (Civicrm).

➢ Meertaligheid binnen Citizenne
Uit de maatschappelijke contextanalyse blijkt dat het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest 1,2 miljoen inwoners telt die meer dan 100 verschillende talen spreken.
Brussel is daarmee, na Dubai, de meest kosmopolitische regio van de wereld. Om
die kosmopolitische grootstad beter te laten functioneren, om de sociale cohesie
tussen de bewoners te stimuleren en om hen sterker te maken, is meertaligheid
bij zowel inwoners als organisaties een asset.

We beseffen echter goed dat we niet alle kennis kunnen borgen die via
contacten en ervaringen met partners, deelnemers, overheden wordt
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‘
Citizenne heeft een kwalitatief freelancersbeleid. De organisatie doet een beroep op freelancers die
zich kunnen vereenzelvigen met de manier van werken van Citizenne (waarderend werken,

learning communities)’ [verslag visitatiecommissie 19/11/2013]
42

Hoofdstuk 5 : mensen en middelen
Meertaligheid maakt bovendien deel uit van de Brusselse identiteit en dit zal in
de toekomst enkel toenemen.
In een superdiverse en meertalige stad, maar ook daarbuiten, is meertaligheid
belangrijk voor een gedeeld burgerschap, waarin iedereen zich verstaanbaar kan
maken en elkaar kan begrijpen.

STRATEGISCHE DOELSTELLING IV
Citizenne onderzoekt hoe en in hoeverre meertaligheid een
meerwaarde kan zijn in haar werking. Meertaligheid is de
norm in Brussel.

Citizenne heeft al heel wat expertise opgebouwd om binnen haar sociaalculturele werking flexibel om te gaan met taal. Dit is een absolute voorwaarde
om mensen met andere achtergronden en/of kansengroepen te bereiken en
verrijkende ontmoetingen te realiseren met mensen die niet tot je reguliere
sociale omgeving behoren.

We brengen de huidige situatie (flexibel omgaan met taal)
binnen Citizenne in kaart. We evalueren wat werkt en wat
niet. We onderzoeken het extern beleidskader.
We laten ons inspireren door andere Brusselse organisaties
die meertalig werken.
We bepalen onze eigen visie op meertaligheid binnen
Citizenne en maken een actieplan.
We zetten stappen/nemen initiatieven in de organisatie
rond meertaligheid.

Nederlands is steeds onze vertrekbasis, maar in het vormingsproces voorzien we
vaak vertalingen naar Frans, Engels, Arabisch, ... of maken we gebruik van niettalige methodieken om te communiceren.
We willen hier echter een stap verder in gaan omdat we botsen op de grenzen
van dit beleid op het terrein en in functie van de communicatie. Nederlands blijft
de basis, maar we willen uitzoeken hoe we d.m.v. het hanteren van contacttalen
op het terrein en in de communicatie onze impact op het terrein kunnen
vergroten.
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5.2 Integraal kwaliteitsbeleid
Citizenne is erop gericht om de kwaliteit van haar werking, zowel intern als extern,
voortdurend te verbeteren. We bekijken de kwaliteit en de performantie van onze
werking vanuit twee invalshoeken:

Onze instrumenten in functie van evaluatie en bijsturing PCDA-cirkels:
•
•

1. structureel resultaatsgericht
Hierbij kiezen we voor Kwaliscoop, een IKZ-systeem ontwikkeld op maat van de
sociaal-culturele sector gebaseerd op het EFQM-model, omdat het ons gelijktijdig
een organisatie breed overzicht en een inzicht in het samenspel van de
organisatieonderdelen geeft. Daarnaast hanteren we de PDCA-cirkel (of het
Demming wheel) voor een kwaliteitsgerichte blik binnen processen en projecten,
hun resultaten en randvoorwaarden.

•
•
•
•

2. organisatiecultuur
Naast het hanteren van deze kwaliteitsstructuren werken we ook aan een open
waarderende cultuur in het team gebaseerd op het organisatieontwikkelingssysteem Appreciative Inquiry.

Beleidsplanning: zelfevaluatie van alle domeinen ter voorbereiding van elke
nieuwe beleidsperiode
Beleidsplanning: stakeholdersbevraging van deelnemers, partners, learning
communities en vrijwilligers ter voorbereiding van elke nieuwe
beleidsperiode
Beleidsuitvoering: tussentijdse evaluatie mid-term evaluatie per
beleidsperiode
Beleidsuitvoering: jaarlijkste evaluatie van de ambities, strategische en
operationele doelstellingen in functie van de voortgangsrapporten
Permanente monitoring: projectevaluatie in teams en edu-teams
Permanente monitoring: financiële middelen

Enkele kwaliteitsinvesteringen in de afgelopen jaren (niet exhaustief):
•
•

Ons doel is Citizenne verder te ontwikkelen als lerende organisatie. We willen steeds
beter worden in het leren uit ervaring en van elkaar. We kiezen voor dit
organisatiemodel, niet alleen omdat de waarden waarop het stoelt stroken met de
waarden die wij nastreven, maar ook omdat het voor ons de enige mogelijkheid is
om op een efficiënte en effectieve wijze onze doelstellingen te kunnen realiseren in
onze regio.

•
•
•

Onze resultaten en processen worden permanent geëvalueerd en zijn beschreven
binnen volgende domeinen:
Beleid en strategie, Bestuur en beheer, Leiderschap, Externe
werking en resultaten, Samenwerking met externe partners en
vrijwilligers, Medewerkers en deskundigheidsbevordering,
Financiën en beheer van de middelen, Organisatie van het
werk/interne samenwerking, Communicatie.

werkcontext/infrastructuur verbeteren - domein: Organisatie van het Werk
onthaal- en inschrijvingsprocedure herbekeken ifv digitalisering - domein:
Organisatie van het Werk
implementatie nieuwe website en verdere differentiëring - domein:
Communicatie
teamcoaching: bewust keuzes maken - domeinen:
Deskundigheidsbevordering en Interne Samenwerking
interne overlegstructuur herbekeken: team, edu-teams, werkgesprekken,
projectgroepen - domein: Interne Samenwerking

To do volgende beleidsperiode (niet exhaustief):
•
•
•
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inzetten op digitalisering boekhouding domein: Organisatie van het werk
herbekijken office management - domein: Organisatie van het werk
verdere uitbouw Citizenne als netwerkorganisatie – domein: Samenwerking
Externe Partners en vrijwilligers
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5.3 De financiële situatie
➢ Besparingscontext sinds 2011

• Besparen op personeel met vrijwaring van de sociaal-culturele en educatieve
kernopdrachten
Aangezien meer dan 80% van de werkingsmiddelen in onze organisatie besteed
worden aan personeel, is het logisch dat grote besparingen ook de medewerkers
treffen. De genomen maatregelen, namelijk 2 mensen minder tijdens de
beleidsperiode 2011-2015, waren structureel nog onvoldoende om de
beleidsperiode 2016-2020 te overleven.

Citizenne zit sinds 2011 in een voortdurende besparingscontext. De investering
van de Vlaamse regering via decretale middelen zijn t.a.v. 2011 met meer dan
40% procent afgenomen.

In 2017 werd onze onthaalmedewerkster ontslagen wegens besparingen.
Met als gevolg ook de hertekening van ondersteunende diensten en processen
binnen Citizenne. Zo is er geen permanent fysiek noch telefonisch onthaal meer.
Inschrijvingen gebeuren volledig digitaal en online.
• Zoeken naar bijkomende (project)middelen om de werking haalbaar te houden.
Dit zorgt voor een mix aan inkomsten en bijkomend zorgvuldig beheer van de
middelen om geen dubbele subsidiëring te hebben. De bijkomende
projectmiddelen bedragen momenteel tussen 15% en 20% van het budget.
• Aanwending van reserves die Citizenne de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
Deze reserves zijn uiterst beperkt daar wij in 2003 met een lege bankrekening
zijn gestart, en niet konden rekenen op kapitaalsoverdracht van andere
organisaties bij de fusie.
Dankzij deze maatregelen en de permanente opvolging en bijsturing van de
financiële situatie door de Raad van Bestuur, is Citizenne een financieel gezonde
organisatie.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen en maakt dat Citizenne in een voortdurend
precaire financiële situatie zit die nauwlettend wordt gemonitord door de Raad
van Bestuur.
Overzicht van de genomen maatregelen in de beleidsperiode 2016 – 2020:
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➢ Financiële situatie in de beleidsperiode 2021-2025
Het bestuur zorgt voor een financieel gezonde organisatie ook in de komende beleidsperiode ondanks de precaire financiële positie. Dit betekent een constante
monitoring om een gezond evenwicht tussen mensen, middelen en werking te garanderen.
STRATEGISCHE DOELSTELLING VI : Citizenne kiest voor een gezond evenwicht tussen mensen, middelen en werking.
Operationele doelstellingen
1)
2)
3)
4)

Projecten en kansen maandelijks in het eduteam in kaart brengen, op teamniveau keuzes maken en opvolging verzekeren.
Digitalisering boekhouding. Start in 2020 met verkennende gesprekken.
Budget per project als instrument voor educatieve medewerkers.
Constante opvolging budget. Kwartaalafrekeningen worden opgevolgd en bijgestuurd waar nodig in RvB.

We leggen een begroting in evenwicht voor gedurende de beleidsperiode 2021 – 2025.
We gaan daarbij uit van een volledige uitvoering van de financiering zoals voorzien in het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk voor de volwassenenorganisaties met
een werking binnen specifieke regio’s.
Het is evenwel geen groeiscenario, laat staan een investeringsscenario in mensen. Citizenne werkt in deze begroting verder met het huidige team van 7,2 VTE. Belangrijke
voorwaarden zoals hierboven al beschreven blijven van kracht:
•
•
•

Vrijwaring van de sociaal-culturele en educatieve kernopdracht.
Een jaarlijkse zoektocht naar bijkomende middelen ten bedrage van 25.000 €.
Aanwending reserves in de periode 2023 - 2025 ten bedrage van 9.680,00 €.
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➢ Impact van mogelijke bijkomende besparingen: 2 scenario’s
SCENARIO 1: Er komt een kaasschaafbesparing van 6% over de gehele beleidsperiode maar men behoudt de ondergrens van 600.000 €.
Deze ondergrens is voorzien in het decreet omdat dit door de decreetgever werd gezien als de minimaal benodigde subsidie om een werking als sociaal-culturele
volwassennenorganisatie met een werking binnen specifieke regio’s uit te bouwen.
Citizenne zou in dit scenario een geaccumuleerd verlies laten optekenen van 165.282,5 €.
Dit kan onmogelijk met reserves worden opgevangen en zou o.m. een drastische vermindering van het personeelsbestand betekenen.
UITGAVEN

2024

2025

Diensten en diverse goederen
Huisvestingskosten
Secretariaatskosten
Andere Organisatiekosten
Opleidingen, informatie, documentatie, abonnementen
Sociaal-culturele werking
Promotie
Vergoedingen aan derden
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

153.800,00
33.500,00
11.800,00
12.000,00
3.250,00
26.000,00
11.750,00
55.500,00
601.900,00

2021

155.800,00
33.800,00
12.000,00
12.250,00
3.250,00
26.500,00
12.000,00
56.000,00
623.700,00

157.850,00
34.200,00
12.150,00
12.500,00
3.500,00
27.000,00
12.000,00
56.500,00
643.900,00

159.900,00
34.600,00
12.300,00
12.750,00
3.500,00
27.500,00
12.250,00
57.000,00
628.000,00

162.250,00
35.000,00
12.500,00
13.000,00
3.750,00
28.000,00
12.500,00
57.500,00
639.150,00

Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten
Financiële kosten
Belastingen

4.000,00
300,00
1.000,00
761.000,00

4.000,00
300,00
1.000,00
784.800,00

4.000,00
300,00
1.000,00
807.050,00

4.000,00
300,00
1.000,00
793.200,00

4.000,00
300,00
1.000,00
806.700,00

2024

2025

TOTAAL
INKOMSTEN

2021

Omzet
Lidgeld, schenkingen, legaten en subsidies
Exploitatiesubsidies
Meerjarige structurele werkingssubsidie Vlaamse Gemeenschap
73700 (Dep. CJM - afdeling Sociaal-cultureel werk)
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2022

2022

2023

2023

10.000,00
744.550,00
720.000,00

10.000,00
745.430,00
720.400,00

10.000,00
746.340,00
720.800,00

10.000,00
747.260,00
721.200,00

10.000,00
753.887,50
727.312,50

600.000,00

600.000,00

600.000,00

600.000,00

605.712,50
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VIA-middelen
73711 Subsidie VGC
73714 Andere subsidies
Compenserende bedragen ter vermindering van de loonkost
TOTAAL

40.000,00
55.000,00

40.400,00
55.000,00

40.800,00
55.000,00

41.200,00
55.000,00

41.600,00
55.000,00

25.000,00
24.550,00
754.550,00

20.000,00
25.030,00
755.430,00

20.000,00
25.540,00
756.340,00

20.000,00
26.060,00
757.260,00

20.000,00
26.575,00
763.887,50

Scenario: uitvoering decreet, besparing 6%, behoud ondergrens
2021
2022
2023
2024
2025
UITGAVEN
761.000,00
784.800,00
807.050,00 793.200,00 806.700,00
INKOMSTEN
TOTAAL

754.550,00
-6.450,00

755.430,00
-29.370,00

Geaccumuleerd
verlies

756.340,00
-50.710,00

757.260,00

763.887,50

-35.940,00

-42.812,50

-165.282,50

SCENARIO 2: Er komt een kaasschaafbesparing van 6% over de gehele beleidsperiode en men laat de ondergrens los.
Citizenne zou in dit scenario een geaccumuleerd verlies laten optekenen van 199.358,90 €.
Dit kan onmogelijk met reserves worden opgevangen en zou o.m. een daling van het personeelsbestand betekenen.
Scenario: uitvoering decreet, 6% besparing, geen ondergrens
2021
2022
2023
2024
UITGAVEN
761.000,00
784.800,00
807.050,00
793.200,00
INKOMSTEN
741.335,60
742.215,60
752.516,20
753.436,20
TOTAAL
Geaccumuleerd
verlies
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-19.664,40

-42.584,40

-54.533,80

-199.358,90

-39.763,80

2025
806.700,00
763.887,50
-42.812,50

Hoofdstuk 5 : mensen en middelen
Communicatiemiddelen

5.4 Communicatie

Een goeie mix tussen gedrukte en digitale kanalen blijft voor Citizenne een must.

Vraagt een nieuw beleidsplan een nieuwe communicatie-aanpak? Wat kunnen
en willen we behouden? Waar willen we vanaf? En tot slot. Waar willen we meer
in investeren?

Website
Zoals hierboven vermeld blijft de website een belangrijke uitvalsbasis voor de
communicatie. Hier kan je terecht voor contactgegevens, ons aanbod en kan je
online inschrijven. Content in de vorm van blogberichtjes en filmpjes vind je hier
ook terug. In de komende beleidsperiode willen we inzetten op het gelijktijdig
aanbieden van deze content op sociale media zonder dat er moet doorgeklikt
worden naar onze website.

Om tot antwoorden te komen op deze vragen namen we intern onze huidige
communicatie onder de loep en voerde de communicatiemedewerker een aantal
verkennende gesprekken met communicatie-experts zoals I like media,
deelnemers en gelijkaardige organisaties in belendende sectoren zoals Zinnema.
Globaal kunnen we stellen dat onze communicatie wordt gesmaakt.
▪
▪

▪
▪

Sociale media
We zien de sociale media als een unieke opportuniteit om de real-life
communities ook online verder uit te bouwen. We zetten in op Facebook en
Instagram én houden de vinger aan de pols m.b.t. de evoluties binnen het
domein van de sociale media.
Het produceren van content blijft een gedeelde verantwoordelijkheid van de
communicatiemedewerker en de educatieve medewerkers.
In de komende beleidsperiode werkt de communicatiemedewerker een strategie
en richtlijnen uit die de impact van de sociale media moeten verhogen.

Onze communicatie is hands-on en gebruiker-gecentreerd.
Ons taalgebruik wordt omschreven als eenvoudig zonder simplistisch te zijn,
duidelijk, bondig en prikkelend. Het geeft de mensen goesting om mee te
doen, om deel uit te maken van de Citizenne-familie.
Ook onze dynamische en kleurrijke huisstijl draagt hier aan bij. Wie we zijn
en wat we uitstralen zijn in overeenstemming.
Er werd fors geïnvesteerd in een duidelijke, toegankelijke website die veel
ruimte biedt aan storytelling. Dit platform blijft voor ons de ideale uitvalbasis
om het verhaal van Citizenne en vooral haar deelnemers, Brusselaars, te
vertellen.

•

Facebook: heeft als voornaamste doel om mensen te inspireren m.b.t.
de thema’s die binnen de werking van Citizenne belangrijk zijn en het
bekendmaken van activiteiten. In de komende beleidsperiode zal elke
medewerker in minstens 1 online Facebook community infiltreren om zo
als een soort ambassadeur van Citizenne te interveniëren in die
specifieke communities.

•

Instagram: moet in de eerste plaats het imago van Citizenne versterken
en vertelt d.m.v. foto’s, quotes, korte verhaaltjes en stories wie we zijn
en wat we doen. In de komende beleidsperiode zetten we in op het
actief in dialoog gaan om het aantal volgers en dus ook onze
zichtbaarheid te verhogen. Concreet betekent dit dat we consequent
reageren op comments bij onze eigen posts maar ook dat we veel
frequenter reageren op posts van anderen.

Prioritaire communicatiedoelstellingen
In functie van het realiseren van de inhoudelijke strategische doelstellingen:
I.
II.
III.
IV.

Bekendmaken van en werven voor activiteiten
Uitbouwen van de Citizenne Community, off- en online
Imago versterken
Zichtbaar maken van burgerschapspraktijken
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E-zine: een maandelijkse update van het reilen en zeilen binnen de Citizennecommunity.
Print
Tot op heden brengen we 2 keer per jaar een brochure uit met een overzicht van
al onze activiteiten. Dit is een grote hap uit ons communicatiebudget zonder de
beoogde return on investment omdat blijkt dat 80% van de inschrijvingen via
andere kanalen komen. Daarom zoeken we in de komende beleidsperiode naar
goedkopere en effectievere alternatieven. Dit kunnen postkaarten, flyers en
andere zijn die eerder een beknopt overzicht geven met steeds een duidelijk call
to action om ons te volgen via Instagram, Facebook en onze site.
Print is eveneens een belangrijke ondersteuning bij de persoonlijke (mondelinge)
communicatie die onze educatieve medewerkers actief voeren.
SMS & Whatsapp
SMS, Whatsapp en informele real-life communicatie op feesten, een babbel, …
zijn evenzeer een belangrijk onderdeel van onze communicatiestrategie.
In functie van onze doelgroep die niet altijd even geletterd is, zullen we in de
toekomst ook meer audioberichten delen via Whatsapp.

Storytelling en contentcreatie
Storytelling en contentcreatie is meer dan een buzz. Want door verhalen te
vertellen, maak je sterkere connectie met je doelpubliek. En een sterkere
connectie zorgt er dan weer voor dat mensen ook meer geneigd zijn om je
content te delen. De expertise in storytelling zal de komende beleidsperiode
aangescherpt worden.
We streven naar kwalitatieve content in de vorm van foto’s, korte filmpjes en
verhalen. In de komende beleidsperiode willen we nog meer inzetten op onze
deelnemers als ambassadeurs. Via portretten, quotes, getuigenissen en tagging
beogen we ons bereik te verhogen.
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De bevoegdheden en delegatie tussen deze organen worden als volgt afgebakend:

Vormingplus Citizenne onderschrijft de principes van goed bestuur en past ze toe
sinds haar ontstaan:

De Algemene Vergadering is bevoegd voor

Rol en bevoegdheden dienen om missie en doelen te realiseren.
De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar volgens het
principe ‘checks and balances’.
De bestuursorganen werken transparant en informeren elkaar.
De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van
de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de
bestuursorganen binnen de organisatie vervullen
De bestuursorganen erkennen het belang van stakeholders onder meer bij
strategische beslissingen.

-

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naar aanleiding van het nieuwe decreet staan we stil bij de principes van goed
bestuur.

6.1 De bestuursorganen: rol en bevoegdheden

De Raad van Bestuur roept de algemene vergadering 2 keer per jaar samen. Eén
vergadering vindt plaats in het voorjaar voor de goedkeuring van de begroting, de
rekeningen (en kwijting van bestuurders), de verslagen van de voorbije periode en
de plannen voor de komende periode. In het najaar wordt er ingezoomd op een
inhoudelijk aspect. Veelal in functie van de opmaak van voortgangsrapporten en/of
beleidsplannen.

De rol en bevoegdheden van de bestuursorganen staan ten dienste van de
doelstellingen en de missie van de organisatie. Ieder orgaan heeft eigen, duidelijk
afgebakende taken.
A. De bestuursorganen werden gekozen in functie van de
rechtspersoonlijkheid (een vzw) van de organisatie. Naast de decretale
taken, krijgen de bestuursorganen ook een duidelijke rol binnen de
organisatie mee. Deze rol staat ten dienste van de doelstellingen en missie
van de organisatie.

De Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering steeds bijkomend bijeenroepen
in de gevallen dat ze dit nodig acht of op verzoek van minstens één vijfde van de
leden. De agenda van de Algemene Vergadering wordt opgesteld door de voorzitter
van de Raad van Bestuur in samenspraak met de coördinator.

Er is een algemene vergadering en een raad van bestuur en een
professioneel orgaan bevoegd voor het dagelijks reilen en zeilen in de
organisatie, de coördinator.
B.

de wijziging van de statuten;
de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van
hun eventuele bezoldiging;
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
de goedkeuring van de begroting en van de rekeningen;
de ontbinding van de vzw;
de uitsluiting van een lid;
de omzetting van de vzw in een vennootschap met sociaal oogmerk;
de goedkeuring van de beleidsplannen, de jaarplanning en het jaarverslag;
de goedkeuring van het arbeidsreglement en huishoudelijk reglement;
alle gevallen waarin de statuten dit vereisen.

De Raad van Bestuur bestuurt de vzw.
De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, benoemd uit de leden van de
Algemene Vergadering, samengesteld uit ten minste 3 bestuurders. Het aantal
bestuurders is in elk geval altijd lager dan het aantal leden, maar er is geen maximum
aantal bepaald. De Raad van Bestuur stelt de voorzitter, de secretaris en de

Er worden duidelijke afspraken gemaakt in verband met taakafbakening en
bevoegdheden van de verschillende bestuursorganen. Deze afspraken zijn
gebaseerd op een transparante scheiding tussen algemene vergadering,
raad van bestuur en coördinator (ook wel de governance triptiek genoemd).
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o

penningmeester aan. De bestuurders nemen hun mandaat onbezoldigd en vrijwillig
op.

o
De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te
verrichten die nodig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vzw, met
uitzondering van de handelingen waarvoor volgens artikel 4 van de vzw-wet of
volgens deze statuten de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

o

6.2 De bestuursorganen leggen verantwoording af aan
elkaar: het principe van checks and balances staat
hierbij centraal

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste een
gewone meerderheid van de bestuurders aanwezig is op de vergadering. De
besluiten binnen de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van
stemmen van de aanwezige bestuurders. Bij gelijkheid van stemmen, wordt het
voorstel geacht verworpen te zijn.
C.

De Algemene Vergadering is bevoegd voor de benoeming en de afzetting van de
bestuurders.
De Raad van Bestuur rapporteert aan de algemene vergadering.
De Raad van Bestuur ziet toe op het functioneren van de coördinator.
De coördinator legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering en Raad van Bestuur overleggen en beslissen
minstens eenmaal per 5 jaar over de missie en het algemeen kader voor het
beleid en de strategie.

D. De financiële stand van zaken, waartoe behorend de begroting en de
jaarrekening, wordt minstens driemaal per jaar opgevolgd en besproken in
de Raad van Bestuur.

Om een effectieve controle op de Raad van Bestuur mogelijk te maken, zijn er
voldoende leden van de Algemene Vergadering die geen lid zijn van de Raad van
Bestuur. Er zetelen momenteel 15 mensen in de algemene vergadering en 5 mensen
in de Raad van Bestuur. De Algemene Vergadering komt tevens tweemaal per jaar
bijeen om een goede opvolging en controle mogelijk te maken.

Voor de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur gaan we regelmatig op zoek
naar nieuwe mensen. Dat doen we op basis van een algemeen profiel, dat we
aanpassen aan de noden die zich op dat moment voordoen:
o

o
o
o

o

en een mix van achtergrond en affiniteit: mensen met linken met
armoedebestrijding, integratie, …
of concrete ervaring met non-profit management:
marketing/communicatie, financiën, …
mensen zonder politiek mandaat en/of politieke functie

De coördinator neemt deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur, zij het
zonder stemrecht. De coördinator informeert de Raad van Bestuur tijdig en op een
adequate manier over de werking van de organisatie.

mensen die zich willen engageren om vanuit onze missie en visie, onze
doelstellingen mee waar te maken als bestuurslid van Citizenne. Dit
betekent dat ze in het belang van deze organisatie denken en handelen.
mensen die zich kunnen vrijmaken voor een 5-tal vergaderingen per jaar
(2 vergaderingen/jaar voor de Algemene Vergadering)
mensen met een hart voor niet-formele volwasseneducatie en/of sociaalcultureel werk
mensen die inzicht hebben over wat dit soort werk inhoudt of bereid zijn
die inzichten op te doen

we streven naar een mix van leeftijden en gender
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6.3 Bevoegdheidsverdeling, transparantie en
samenspel tussen de verschillende niveaus

6.4 Betrekken van stakeholders bij strategische
beslissingen

Die bevoegdheidsverdeling binnen Citizenne steunt op 3 uitgangspunten waarmee
we tevens transparantie willen garanderen:

In de werking van Vormingplus Citizenne is het betrekken en de participatie van
interne en externe stakeholders een essentieel schakel in het radarwerk:
medewerkers, bestuursorganen, partners, sleutelfiguren, lerende gemeenschappen
en deelnemers.

Citizenne is een lerende organisatie, gebaseerd op zelfsturing en
verantwoordelijkheid
Dit is nodig, gezien de missie en opdrachten van Citizenne en de aard van de
grootstedelijke regio waarin we actief zijn. Citizenne moet constant in beweging
kunnen zijn: kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen en kansen, experimenteren
met methodieken, lanceren van innovatieve projecten, … In de SWOART kwam dit
trouwens als één van de sterktes van Citizenne naar boven.
Het beleidsplan vormt het kader waarbinnen de werking flexibel en dynamisch vorm
krijgt in samenspraak en gebaseerd op professionele overwegingen tussen bestuur,
directie en medewerkers. Zelfsturing en verantwoordelijkheid zijn daarbij belangrijke
principes in de werking van Citizenne.
Consistentie
De verschillende soorten beslissingen die in onze organisatie genomen moeten
worden staan niet los van elkaar. We willen dat ze consistent zijn. Institutionele
beslissingen zijn voorwaardenscheppend voor alle andere, strategische dan weer
voor structurele en operationele. Maar gezien we een lerende organisatie willen zijn
is ook een omgekeerde beweging mogelijk: operationele of strategische kwesties (of
patronen erin) kunnen op den duur de institutionele keuzes beïnvloeden enz.

Zo worden er regelmatig, formeel en informeel, momenten georganiseerd om
stakeholders te betrekken bij de werking, het opzetten van projecten en het
nastreven van de doelen van de organisatie (cfr. doelstellingen:
knooppuntmomenten)
Bij elke beleidsperiode worden de stakeholders nauw betrokken bij de opmaak van
het nieuwe beleidsplan, en dus de ambities, de strategische en operationele
doelstellingen. Zij worden bevraagd en betrokken op heel uiteenlopende manieren
gedurende het beleidsplanningsproces.
Daarnaast is Vormingplus Citizenne een netwerkorganisatie en bijgevolg continu in
gesprek met alle mogelijke stakeholders in Brussel. (Zie strategische doelstelling IV
'Citizenne ontwikkelt zich verder als netwerkorganisatie').
Projecten en activiteiten komen tot stand door samenwerking met stakeholders.
Nog een belangrijke stakeholder is en blijft de overheid. Deze wordt regelmatig en
correct geïnformeerd over de werking van de organisatie via het voortgangsrapport
en de gegevens en informatie op de platformen Siska en Kiosk.

Het belang van inspraak
Binnen Citizenne hechten we veel belang aan inspraak. Het organiseren ervan is een
belangrijke voorwaarde om een lerende organisatie, gebaseerd op zelfsturing en
verantwoordelijkheid, te kunnen zijn. Het doel van inspraak is:
•De juiste mensen bij de juiste dingen betrekken i.f.v. betere beslissingen
•Gedragen beslissingen te kunnen nemen. Dan kunnen ook meer mensen
ze uitleggen, zal de implementatie efficiënter verlopen, zal er een meer éénduidig
profiel van onze organisatie worden gecommuniceerd.
•De diversiteit aan competenties, overwegingen, invalshoeken, … beter aanwenden
i.f.v. betere beslissingen.
•Medewerkers en hun expertise erkennen, waarderen en aanwenden om de
organisatie te versterken. Het zal tevens de veerkracht bij zowel individuele
medewerkers als op organisatieniveau, verhogen.
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maar ook om zakelijke redenen: zo kunnen we immers meer en betere processen,
producten en diensten leveren, dan wanneer we alles alleen zouden doen. Zoals een
steen die men in het water werpt en steeds wijdere kringen maakt.

7.1 Relatie tussen financiën, mensen, middelen en de
strategische en operationele doelstellingen

Daarnaast investeren we in mensen die zorgen voor optimale randvoorwaarden voor
onze werking met name:
• Cathelyne (0,6 VTE) die onze promotie en communicatie op een professionele
wijze verzorgt
• Magda (1 VTE) die de boekhouding en administratie verzorgt => in 2023 gaat
Magda met pensioen, we herdenken op dat moment dit takenpakket i.f.v.
inhoudelijke noden en beschikbare financiële middelen
• An (1 VTE) die het geheel op elkaar afstemt en samen met de vrijwillige
bestuurders het leiderschap op zich neemt

We hanteren het EQFM-model om de verbinding te maken tussen het
inhoudelijke en het zakelijke binnen Citizenne

Ongeveer 80% van onze middelen wordt geïnvesteerd in mensen zoals hierboven
beschreven.
We begroten jaarlijks welke financiële middelen we voor de inhoudelijke sociaalculturele werking ter beschikking kunnen stellen. Wanneer mogelijk (en in de
toekomst willen we dit nog vaker doen) werken we met specifieke projectbudgetten,
waarbinnen medewerkers autonoom keuzes kunnen maken.
We investeren ook beperkt maar doelgericht in organisatorische middelen zoals
website, een CRM-systeem, aangename bureauruimte, … die de corebusiness
mogelijk maken.

Onze (inhoudelijke) corebusiness en strategie staan centraal. Dit is het geheel van
keuzes, strategische en operationele doelstellingen (zie hoofdstuk 4). Ze zijn de
vertaling van hoe we in de Brusselse grootstedelijke context onze missie en visie
realiseren. Deze strategie staat centraal omdat ze richting geeft aan alle andere
hefbomen. Om onze strategie waar te maken besloten we het overgrote deel van
onze middelen te investeren in mensen:

Een gezond evenwicht tussen mensen, werking en middelen is een blijvende
uitdaging en strategische doelstelling binnen Citizenne.
De Raad van Bestuur waakt hierover zorgzaam en zorgvuldig.

Het voltallig educatief team (4,6 VTE) focust op inhouden die van belang zijn voor
onze strategie. Deze mensen ontwikkelen en leveren onze primaire (educatieve)
processen, producten en diensten.

Hierna vind je een tabel waarbij we pogen middelen en mensen te koppelen aan de
strategische en operationele doelen. Het geeft slechts een indicatie weer van de
jaarlijkse werking en verdeling. In deze beleidsperiode zullen jaarlijks gedetailleerde
budgetten en werkverdelingen worden opgesteld:

We doen dit steeds in partnerschap met andere organisaties, dit is niet alleen
inhoudelijk relevant, maar ook zakelijk interessant omdat we soms de kosten kunnen
delen, bijvoorbeeld door gratis middelen zoals infrastructuur ter beschikking te
stellen. Zo kunnen we ook de (deelname)prijs drukken.
Naast partnerschappen met organisaties werken we ook samen met sleutelfiguren,
informele groepen, gemeenschappen, freelancers, … niet alleen om inhoudelijke,
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Sociaal-culturele werking
SD I - Durf Ontmoeten

Jaarlijks budget Dagen
26.500,00
255

° Cz organiseert jaarlijks ontmoetingspraktijken
° Cz zet samenwerkingen op met organisaties/groepen
° Cz versterkt het sociaal kapitaal van mensen in precaire omstandigheden door hen - via
activiteiten - te connecteren met het netwerk van Citizenne.
° Cz organiseert feestelijke, toegankelijke en leerrijke bijeenkomsten (knooppuntmomenten)
° Cz ontwikkelt nieuwe werkvormen om de interactie tussen mensen met verschillende
achtergronden te stimuleren. Minstens 1x toolbox

12.500,00
3.000,00

135
50

1.000,00
5.000,00

15
25

SD II - Stedelijk Burgerschap

22.000,00

350

2.500,00
5.000,00
2.500,00

45
100
45

7.000,00
5.000,00

135
25

15.000,00

200

° Cz versterkt Brusselaars in het omgaan met de tsunami aan info.

10.000,00
5.000,00

155
45

SD IV - Netwerking

2.500,00

95

1.000,00
500,00

45
20

1.000,00

30
90
60

5.000,00

° Cz detecteert kwesties die dicht op het vel zitten van Brusselaars en samenhangen met het
samenleven en de leefbaarheid van de stad.
° Cz zet experimenten en acties op waarbij methodieken & good practices worden uitgetest
° Cz gaat op zoek naar good practices (internationaal) van inclusieve burgerschapsprojecten.
° Cz ontwerpt leerprocessen en traint deelnemers in de nodige vaardigheden om stemmen te
versterken en burgerschapspraktijken op te zetten.
° Cz maakt burgerschapspraktijken zichtbaar en schaalt ze op.

SD III - Kritisch Denken
° Cz verbreedt perspectieven. Hiervoor tonen we films, bezoeken musea, lezen we boeken, nodigen
we experten uit, delen we persoonlijke verhalen…

° Cz houdt de vinger aan de pols en vernieuwt haar netwerk voortdurend door op zoek te gaan naar
sparringpartners/bondgenoten.
° Cz ontwikkelt minstens 80% van haar praktijken in samenwerking.
° Cz is aanwezig op netwerkevents, evenementen van partners en beweegt zich actief in het
Brussels sociaal-culturele werkveld.

Algemene teamwerking
Educatieve witruimte
Totaal sociaal-culturele werking
Communicatie
Totaal

20.000,00
86.000,00

7.2 Opvolging, evaluatie en eventuele bijsturing van de
afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk plan

VTE

Voor de opvolging en de eventuele bijsturing focussen we eerst op de rechterzijde
van het EFQM-model en analyseren we onze resultaten: jaarlijks evalueren we in het
team onze sleutelresultaten aan de hand van de aantallen en beschrijvingen van de
gerealiseerde praktijken, deelnames en de kwaliteit van onze partnerschappen. We
sturen bij waar nodig. Aan de hand van onze voortgangsrapporten bespreken we
jaarlijks deze resultaten met de Raad van Bestuur en rapporteren we naar de AV en
de overheid.

30

Resultaten bij klanten meten we na ieder gerealiseerd aanbod aan de hand van
tevredenheidsmetingen over verschillende aspecten van het aanbod. We doen dit
aan de hand van een stakeholdersbevraging naar aanleiding van de ontwikkeling van
onze beleidsplannen.
Resultaten bij medewerkers gaan we na en bespreken we aan de hand van
coachings- en functioneringsgesprekken.
Resultaten in de samenleving: voor ieder aanbod of project bepalen we wat we
willen bereiken met en/of voor wie. Na afloop (of halverwege indien zinvol)
evalueren we hoe en met welk resultaat we die beoogde impact hebben
gerealiseerd.

1050 4,6 VTE
130 0,6 VTE
1180 5,2 VTE

Met deze resultaten in het achterhoofd bekijken we of we hefbomen moeten
bijsturen, waar we kunnen innoveren en of de verschillende hefbomen elkaar
optimaal versterken (dit is de feedbackpijl in het EFQM-schema).
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8.1 Kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode

INKOMSTEN
Subsidie Vlaamse Gemeenschap

Begroting 2017

Resultaat
2017

Begroting
2018

Resultaat
2018

456.773,00

460.670,68

Subsidie VGC

72.500,00

72.500,00

72.500,00

72.500,00

DAC-regularisatie

44.152,00

33.114,00

33.775,00

33.776,25

Andere subsidies

124.000,00

98.877,14

Sociaal-Cultureel Werk

20.000,00

27.358,23

27.000,00

29.924,01

Diverse inkomsten

23.250,00

25.076,43

24.250,00

24.889,29

740.675,00

717.596,48

Totaal

UITGAVEN
Personeelskosten

Begroting 2017

Resultaat
2017

468.000,00 467.384,41

139.000,00 148.825,50

764.525,00 777.299,46
Begroting
2018

Resultaat
2018

591.575,00

567.802,84

Werkingskosten

68.300,00

67.577,23

Sociaal-Cultureel Werk

84.200,00

72.268,42

Investeringen

-3.400,00

3.540,38

740.675,00

711.188,87

764.525,00 774.960,20

6.407,61

2.339,26

Totaal
RESULTAAT

582.200,00 563.450,86
49.550,00

55.133,50

106.300,00 126.062,57
26.475,00

30.313,27

Zowel in 2017 als in 2018 werd een zeer beperkt overschot gerealiseerd.
Hoewel we in de begroting 2017 een verlies hadden begroot werd dit gecounterd door het ontslag van 1 VTE.
Het gevolg is ook een daling in de personeelskost van 80% in 2017 naar 73% in 2018.
In 2018 werd opnieuw verhuisd, wat de investeringen van 4% verklaart in o.m. de inrichting van de nieuwe werkplek.
Net zoals in de volledige beleidsperiode werden om de financiële haalbaarheid te garanderen, heel wat projectmiddelen binnen gehaald: respectievelijk 14% in 2017 en 19% in
2018. De bedrijfsrevisor keurde in beide jaren de rekeningen goed zonder voorbehoud.
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8.2 Kerngegevens en cijfers over het personeel voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode
Functie

Medewerkers
1
6
1
1
1
10
9
8

Coördinatie
Educatie en training
Communicatie
Boekhouding en personeelsadministratie
Onthaal
Totaal 2017
Totaal 2018/2019
Totaal 2020

Medewerkers in VTE
1
4,6
0,6
1
1
8,2
7,2
6,6

Door de constante besparingsmodus waar Citizenne zich in bevindt, worden we gedwongen om het team steeds verder af te slanken: in 2017 zien we nog 10 medewerkers
verdeeld over 8,2 VTE, de besparingen van 2020 dwingen ons naar 8 mensen verdeeld over 6,6 VTE. Wanneer de bijkomende projectgelden het toelaten vullen we het vaste team
aan met tijdelijke projectmedewerkers.
De Raad van Bestuur probeert de educatieve kernopdrachten van Citizenne zoveel mogelijk te vrijwaren, door de ondersteunende functies waar mogelijk af te slanken.
In 2018 werd de onthaalmedewerkster wegens een dreigend cashflow-tekort ontslagen.
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8.3 Kerngegevens en cijfers over de werking voor het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode

NB: 2019 is een prognose
We zien in de beleidsperiode 2016 – 2020 een relatief stabiele werking.

Partners: onze kracht

Het aantal activiteiten schommelt rond de 240 op jaarbasis. Ook in 2018 en 2019.
Wat betreft het aantal uren is het streefdoel om jaarlijks 1.000 uren te realiseren. De
geschiedenis leert ons dat het aantal uur aan praktijken nauw samenhangt met het
aantal educatieve medewerkers: meer collega’s betekent meer uren en omgekeerd.

In 80% van onze activiteiten worden samengewerkt met één of meerdere partners.
In 2018 werd meer dan 403 keer samengewerkt met partners. Dit zijn zowel formele
organisaties uit onze eigen sector of belendende sectoren, als informeel
georganiseerd groepen die deel uitmaken van de grootstedelijke Brusselse context.
Grote projecten zoals het Hospitality Festival hebben veel en veel verschillende
soorten partners daar dit bottom-up is ontstaan.

De grootste groei van Citizenne zit hem in het kwantitatieve en kwalitatieve
publieksbereik. Globaal zien we een stijging doorheen de jaren. 2017 met een totaal
van 7.331 deelnames was een uitzonderlijk jaar dankzij vele grote projecten met een
groot publieksbereik: Hospitality Festival, Forumtheater, … In 2018 en 2019 zien we
een stabiel kwantitatief publieksbereik tussen de 5.000 en 5.500 deelnames.
Belangrijker voor Citizenne is het kwalitatieve publieksbereik, waarin we streven
naar een mix van mensen binnen onze activiteit die de diversiteit aan sociaaleconomische en etnisch-culturele achtergronden weerspiegelt. Dit is in meer dan
75% van onze activiteiten het geval. Een cijfer waar we trots op zijn.

Enkele partners: Brusselleer-centrum voor Basiseducatie, Nasci vzw, Huis van de
Mens Brussel, Muntpunt en andere Brusselse bibliothelen, etnisch-culturele
verenigingen zoals FMDO en VOEM, lokale dienstencentra, armoedeverenigingen
zoals Welzijnszorg, Hogescholen zoals Erasmus en Odisee, …

Werking 2018 – 2019
Binnen Citizenne zijn er open activiteiten waar iedereen zich kan op inschrijven, een
projectwerking waarin we vaak samen met lerende gemeenschappen een leerproces
vorm geven en een luik op maat van organisaties (vaak train-the-trainers of
teambegeleidingen).
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De werking concentreerde zich rond de strategische en operationele doelstellingen
zoals vooropgesteld in het Jaarplan 2018 en 2019. Evenwel de centrale rode draad in
de werking van Citizenne is de ontmoeting en verbinding tussen mensen als opstap
voor gemeenschapsvorming en sociale cohesie in Brussel.
I.

Met ‘Brussels most empathic city of BMEC’ verspreiden we het aanstekelijke
empathievirus onder de Brusselaars. Empathie = de kunst je te verplaatsen in
andermans schoenen. Met interventies, installaties, activiteiten en speelse
acties op straat boosten we het empathisch vermogen van de Brusselaars.
De interventie Time2Connect zorgt voor onverwachte ontmoetingen (vaak) in de
publieke ruimte. We creëerden settings voor één op één gesprekken tussen
onbekenden. Geen small talk over koetjes en kalfjes maar een écht gesprek.
https://www.citizenne.be/interventie-time2connect

Strategische doelstelling: Cz verhoogt de sociale en culturele rijkdom van
Brusselaars door lerende gemeenschappen (LC) te creëren

Verschillende en diverse LC werden ondersteund: De Bezige Bijtjes i.s.m. Brusselleer,
La 20ième = vrouwengroep in Laken i.s.m. GC Nekkersdal, LC Dada Mama’s = groep
moeder uit Schaarbeek i.s.m. GC De Kriekelaar, LC Forumtheater = groep
amateurkunstenaars i.s.m. GC De Vaartkapoen, LC Boekbabbel = interculturele
leesgroep i.s.m. Muntpunt.

In 2019 organiseerden we onder meer een D-day Empathie op 7 december.
Samen met tientallen bondgenoten liet Citizenne de nietsvermoedende Brusselse
passant ervaren wat het oplevert om je te verplaatsen in de gevoelens van de ander.
De ‘Levende Boeken’ in de bib van Schaarbeek, het groepje Free Listeners in de
Kliniek Sint-Jan of de begeleiders van het Eye Contact Experiment, allemaal hadden
ze hetzelfde doel die dag. Meer begrip, meer luisterbereidheid en meer connectie
brengen in tijden waar polarisering en versnippering heersen.

In Op zwier door cultureel Brussel nemen we gemengde groepen mensen (inclusief
mensen in precaire omstandigheden) mee op pad in de stad om te laten proeven van
cultuur in de brede zin van het woord. We wijzen ze de weg in het zeer ruime
aanbod, zorgen voor een speelse toets (methodiek), breien een leuke workshop aan
een voorstelling of initiëren een gezellige babbel achteraf. In 2018 gingen we naar
verschillende markten zagen we films en docu’s over maatschappelijke thema’s,
gingen we naar de Klimt tentoonstelling en het museum van de Nationale Bank, …
enz. In 2019 was er het project Hammam, Steaming Stories, bezochten we
prestigieuze tentoonstellingen en organiseerden we workshops o.m. in het kader van
Europalia Roemenië.
II.

https://www.citizenne.be/d-day-empathie
-----In het project #Lets Meetro gebruiken we de ondergrondse als setting voor
onverwachte ontmoetingen. Dagelijks nemen duizenden mensen de metro, elk met
hun eigen verhaal. #lets meetro vangt de hoop, dromen, angsten en passies van deze
reizigers en deelt ze ter plekke en online.
De poëten van “Poète public” installeren zich in een Brussels metrostation om er de
passanten een gedicht te schenken. Een kort gesprekje, wat gegoochel met woorden
en hop ze laten anekdotes rijmen of slammen vol vuur.

Strategische doelstelling: Cz organiseert knooppunten en is de referentie voor
onverwachte ontmoetingen
•

•

In deze knooppuntmomenten worden verschillende delen van het netwerk van
Citizenne, bestaande uit individuen, niet-formeel georganiseerde groepen en
organisaties, met elkaar verbonden.

De passant krijgt zijn of haar gedicht mee. Een kopietje blijft in het station hangen,
lectuur voor andere nieuwsgierigen. Het leven zoals het is... alleen poëtischer.
https://www.citizenne.be/letsmeetro

De onverwachte ontmoetingen werden dan weer gerealiseerd in de projecten
LetsMeetro en BMEC.
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III.

Strategische doelstelling: Citizenne is expert in het opsporen van talenten en in
het stimuleren van dromen.

Het project Hospitality Brussels grijpt de periode van de ramadan en haar unieke
vibe aan om mensen samen te brengen rond de gedeelde waarden van solidariteit en
gastvrijheid. De ramadan is een periode van ontmoeting. Van open deuren en
feestvieren. Van geven en delen. Van (innerlijke reflectie) ook.

Zowel op individueel niveau als binnen lerende gemeenschappen en organisaties
werden verschillende acties opgezet. Zo waren er de Mama’s Talentcafés bij Nasci,
de vorming ‘hoe zet ik een activiteit op?’ voor de vrijwilligers van GC De Vaartkapoen
(train-the-trainer), het maandelijkse Brussels Coach Café in open aanbod en de
proeverijen rond talent, communicatie en waarderend samenwerking voor
organisaties. Daaruit vloeiden teambegeleidingen voort bij o.a. het Huis van de
Mens.
IV.

We startten met het Hospitality Festival begin mei 2018 op de ‘Vismet’ en in 2019 op
het Muntplein, centraal in de stad ! We toverden het plein telkens om in een
feestelijke en culturele markt, geïnspireerd op het Djemaa El Fna plein in Marrakech.
Al eeuwenlang zijn marktplaatsen een ontmoetingsplek voor diverse
gemeenschappen. Hier ontmoeten families, bewoners, handelaars, artiesten …
elkaar. Een markt met muziek, performances, acrobatie, workshops, culinaire
specialiteiten …

Strategische doelstelling: Citizenne ontpopt zich tot een school van het
dagelijks leven

De hele ramadan lang kon je zowat overal in Brussel deelnemen aan een iftar. De
iftar is de maaltijd na zonsondergang waarmee moslims dagelijks de vasten breken.
Je was er welkom om samen met moslims en niet-moslims aan tafel te schuiven.

Binnen de GC’s van Nekkersdal, De Kriekelaar en De Platoo werd geëxperimenteerd
met het oprichten van Stadsacademies. Deze komen tot volle ontwikkeling in 2019.
https://www.citizenne.be/stadsacademie
V.

Belangrijk is dat dit festival vorm krijgt door een learning community/netwerk van
een 30-tal partners met daarin sleutelfiguren uit de moslimgemeenschap, kleinere
zelforganisaties en grote culturele instellingen. In iedere activiteit wordt ook ruimte
gemaakt om samen te reflecteren/praten over stedelijk samenleven.
https://www.citizenne.be/project/hospitality-brussels/editie-2018-in-beeld

Strategische doelstelling: Citizenne organiseert veilige vrijplaatsen voor
constructieve confrontatie rond stedelijk samenleven en kritisch burgerschap.
Het Ramadanfeest, in 2018 omgedoopt tot Hospitality Brussels ontstond in 2017 als
reactie op de toenemende polarisering in de samenleving. Vele Brusselse moslims en
niet-moslims staken de handen uit de mouwen om een tegengewicht te bieden en
de meerwaarde van de Brusselse sociale en culturele diversiteit op een feestelijke
manier te benadrukken. Citizenne bracht deze mensen samen om van het
Ramadanfeest een verhaal te maken dat de Brusselse diversiteit omarmt. Als
pluralistische organisatie benadert Vormingplus Citizenne de Brusselse diversiteit als
bron van sociale en culturele rijkdom die de stad, de samenleving en het individu
verrijkt.

➢
➢
➢
➢
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De editie 2018 en ook die van 2019 kende meer dan 2000 bezoekers.
Een mix van moslims en niet-moslims,
Een mix van mensen met verschillende sociale en culturele achtergronden
Brusselaars, Vlamingen (uit Vlaanderen), toeristen (door de locatie)

BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
INHOUDELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
1° De bijdrage van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie aan het doel van het decreet.
a. De organisatie heeft een duidelijke en geëxpliciteerde missie en visie;
Vormingplus Citizenne onderschrijft de gemeenschappelijke missie en visie van de 13 vormingplus-centra. In alle aspecten van de werking vertrekken we vanuit deze missie en de
beschreven waarden: Zie 1.6 'Citizenne als deel van de vormingpluscentra'
We vertaalden deze ook in een specifiek regionale visie en missie: Zie 1.3 'Onze missie & visie'
Deze visie en missie worden geschraagd door een aantal keuzes of handelingsprincipes: Zie 1.4 'Keuzes of handelingsprincipes'
b.

De organisatie toont haar (gerealiseerde) bijdrage aan de emancipatie van mensen en groepen, en aan de versterking van een democratische, duurzame, inclusieve en solidaire
samenleving aan en expliciteert haar ambities daarin voor de toekomst:
2. Door aan te geven hoe ze sociaal-culturele participatie van volwassenen zal bevorderen, welke samenlevingsvraagstukken ze tot publieke zaak zal maken en welke praktijken ze
zal ontwikkelen en verspreiden die daarop een werkend antwoord bieden.
Sinds haar ontstaan draagt Citizenne bij aan het democratisch gehalte van de hoofdstad door burgerschapsvorming en door persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing van mensen en
groepen. Het doel is (stedelijk) burgerschap stimuleren, participatie en inspraak bevorderen en het sociale weefsel versterken en vernieuwen. Dit met het oog op een democratische,
solidaire, open en diverse samenleving. Dit engagement werd reeds in de Startnota van Citizenne – ‘Visie en uitgangspunten van de Volkshogeschool Brussel‘ uit 2004 - geëxpliciteerd.
De Brusselse context is daarbij tot op vandaag hét fundament van Citizenne. Het grootstedelijke karakter van de stad bepaalt ook grotendeels het onze en bepaalt bijgevolg de
samenlevingsvraagstukken waarmee we aan de slag gaan: diversiteit, stedelijke dynamiek gekenmerkt door permanente en steeds snellere verandering, sociaal-economische en
culturele spanningsvelden, …
De samenlevingsvraagstukken en praktijken worden bottom-up ontwikkeld en bepaald samen met inwoners, sleutelfiguren, organisaties, groepen en gemeenschappen, … in de stad.
Wat doen we?
• We creëren niet-formeel/informele leercontexten en -processen die inspelen op samenlevingsvraagstukken die dicht op het vel van de Brusselaars zitten.
• We ontwikkelen sociaal-culturele praktijken die bottom-up vorm krijgen en waaraan een mix van publieken deelneemt vanuit de overtuiging dat mensen van en met elkaar
leren.
• We werken met learning communities en brengen mensen samen in hun vrije tijd en versterken hen als groep, gemeenschap en als individu.

2° De relatie van de missie en de visie van de sociaal-culturele organisatie tot de actuele maatschappelijke context die de organisatie heeft omschreven.
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b.

De organisatie expliciteert in een maatschappelijke contextanalyse welke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie, welke ontwikkelingen ze als uitdaging wil
aangrijpen om een toekomstige werking errond te ontplooien en welke impact ze daarbij nastreeft.
De gemeenschappelijke omgevingsanalyse of maatschappelijke contextanalyse opgemaakt door de 13 vormingpluscentra vormt de basis. Deze werd vertaald in een specifiek Brusselse
regionale contextanalyse die aan de basis ligt van onze missie en visie: BIJLAGEN.
Belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen relevant voor onze missie en visie en bij uitbreiding onze werking kan je vinden in Hoofdstuk 2 : maatschappeliijke contextanalyse van
Brussel'. Een synthese:
•

De uitdagingen in de grootstad Brussel zijn veelvuldig en complex.

•

Brussel is een goed voorbeeld van een stad die niet langer gekenmerkt wordt door één dominante culturele gemeenschap. Brussel vervelde tot een minority-majority
samenleving en bestaat voor een meerderheid uit minderheden. Superdiversiteit is er de realiteit. De term verwijst ook naar de toegenomen interne diversiteit bij groepen en
gemeenschappen met een veelheid aan talen, culturen, sociale posities, religies, …

•

Toenemende diversiteit in de samenleving hangt samen met de toenemende trend tot individualisering. Deze trend duidt op de verdwijnende invloed van traditionele zuilen en
opvattingen, gedragspatronen, structuren en sociale verbanden en de idee dat het individu zelf zijn pad uitstippelt en keuzes maakt. Zowel superdiversiteit als individualisering
leiden tot een grotere verscheidenheid van identiteiten, opvattingen, gedragingen en waardepatronen.

•

De Brusselse samenleving wordt ook gekenmerkt door een sterke dualisering die zich uit in de zeer verschillende leefwerelden van Brusselaars. Hoewel Brussel de derde rijkste
regio in Europa is, kent de stad grote sociale en economische ongelijkheden en deze ongelijkheden zijn ook territoriaal zichtbaar. Er is een ongelijke toegang tot werk, onderwijs
en leren, gezondheid, wonen en sociale netwerken.

•

Het dalende aantal vrijwilligers en participatie in het klassieke verenigingsleven is een belangrijke trend die al langer zichtbaar is. Burgers kiezen vaker voor flexibele vormen en
informele verbanden om zich te engageren of zetten zelf initiatieven op. Burgers doen mee aan het maatschappelijke debat via subpolitiek: van onderuit acties organiseren die
het maatschappelijk debat beïnvloeden en zo participeren aan het politiek-publieke debat. Burgerbewegingen en -initiatieven schieten in Brussel als paddenstoelen uit de grond.

•

Daarnaast zijn er in Brussel uiteraard ook dezelfde tendensen en urgenties als elders in Vlaanderen: het zoeken naar nieuwe evenwichten tussen mens en milieu, de supersnelle
digitalisering en technologische ontwikkelingen en de toenemende (sociale) armoede.

Creatie van sociaal-culturele praktijken waarmee we maatschappelijke verandering beogen staat centraal. Of onze praktijken daadwerkelijk maatschappelijke verandering teweeg
brengen, is moeilijk meetbaar. We kiezen dan ook voor een contributiebenadering als het gaat over impactmeting. Deze benadering gaat ervan uit dat onze praktijken een betekenisvolle
bijdrage leveren aan de beoogde maatschappelijke verandering. Het is evenwel onmogelijk om een eenduidige oorzaak-gevolgrelatie aan te tonen. Onze praktijken, samen met vele
andere, dragen bij aan het tot stand brengen van de verandering.
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3° De bijdrage van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie aan de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen.
a.

De organisatie expliciteert haar visie op de drie sociaal-culturele rollen;

De wijze waarop wij deze rollen begrijpen en invullen bepaalt, naast onze missie en de specifieke kenmerken van onze regio, ons DNA.
Onze visie en invulling van de drie sociaal-culturele rollen vindt je onder Hoofdstuk 1, zie 1.5 Rollen en functies
b.

De organisatie geeft aan hoe ze in de toekomst wil inzetten op de realisatie van de drie sociaal-culturele rollen.

VERBINDENDE ROL : 3 componenten zijn belangrijk in de realisatie :
Citizenne creëert kansen om ervaringen en verhalen met elkaar te delen, naast andere niet-talige methodieken, zoals doe-formats, het samen ervaren, het samen dingen doen in de
stad. Dit stimuleert de betrokkenheid op elkaar en op de omgeving en geeft vorm aan een relationeel burgerschap. Het zorgt ervoor dat mensen actief deelnemen en zich als betrokken
burger verbonden weten in een stad en een samenleving waar zij zelf mee vorm aan geven. Het sociaal weefsel van de stad en onze deelnemers wordt zo versterkt.
Citizenne hecht eveneens belang aan kleine1 en niet-evidente2 ontmoetingen. Mensen met verschillende achtergronden en leefwerelden ontmoeten elkaar vluchtig doch niet
vrijblijvend in een veilige context met als opzet referentiekaders te verbreden, andere perspectieven aan te reiken, anonimiteit te doorbreken, … De (semi)publieke ruimte (pleinen,
parken, stations, musea, …), knooppunten en transitplekken zijn een belangrijke troef als setting om deze kleine en niet-evidente ontmoetingen tussen mensen te creëren.
Een andere belangrijke component is het opzetten van activiteiten om het netwerk van mensen, groepen, gemeenschappen en organisaties te verbreden. Dit verhoogt de slagkracht
en de maatschappelijke impact van deelnemende actoren in de samenleving. Citizenne organiseert hiervoor knooppuntmomenten waarbij verschillende groepen/netwerken elkaar
ontmoeten en inspireren.
KRITISCHE ROL
Via sociaal-culturele praktijken stimuleert Citizenne het kritisch denken van mensen rond kwesties die hen beroeren. De rol van Citizenne zit in het verbinden van de individuele
belangen van mensen met anderen en met de bredere maatschappelijke context en in het aanreiken van verschillende perspectieven. Zo wordt het perspectief van mensen verbreed en
nemen mensen meer eigenaarschap op in hoe ze zich verhouden tot een maatschappelijke kwestie en tot andere perspectieven. Citizenne creëert hiervoor veilige contexten waarin
mensen op een constructieve manier met elkaar in dialoog kunnen gaan.
De waarden, ideeën, belangen enz. kunnen ontstaan vanuit de private sfeer of vanuit een persoonlijke betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties die een gevoelige snaar raken. Door
het verbinden van individuele belangen met de bredere samenleving wordt het individueel belang overstegen en een groter draagvlak en zichtbaarheid gecreëerd. Deze processen en
praktijken, die Citizenne ontgint, ontwikkelt en faciliteert, ontstaan bottom-up en zijn gebaseerd op de noden, vragen, behoeftes van inwoners, groepen, gemeenschappen en
organisaties in Brussel en worden niet top-down thematisch bepaald door Citizenne.
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LABORATORIUM ROL
Citizenne zet experimenten op die mensen goesting geven in het op zoek gaan naar alternatieven, hun verbeelding de vrije loop te laten en out-of-the-box te denken in functie van
maatschappelijke kwesties en stedelijke uitdagingen. Hiervoor brengt Citizenne kwesties in kaart die Brusselaars beroeren en die verbonden zijn aan het samenleven en de leefbaarheid
van de stad.
Citizenne gaat op zoek naar methodieken en good practices rond inclusief stedelijk burgerschap. We testen hiervoor good practices en methodieken uit die bij dragen aan een stedelijk
burgerschap dat divers is en toegankelijk is voor iedereen.
Het kosmopolitische karakter van Brussel draagt bij tot deze laboratoriumrol. Citizenne heeft de stad als canvas en gaat aan de slag met dynamieken in de onderstroom van Brussel:
informele netwerken/groepen, ad hoc initiatieven, subculturen… Op deze manier versterkt ze de minder gehoorde stemmen en de betrokkenheid van alle burgers op het
samenleven. Citizenne ontwerpt hiervoor leerprocessen en traint deelnemers in de nodige vaardigheden om stemmen te versterken en burgerschapspraktijken op te zetten.

4° De strategische en operationele doelstellingen van de sociaal-culturele volwassenenorganisatie.
a. De werking van de organisatie is gestoeld op een onderbouwd en samenhangend geheel van strategische en operationele doelstellingen.
Op basis van de maatschappelijke en regionale contextanalyse, de stakeholdersbevraging en de (zelf)evaluatie werden samen met het team en de algemene vergadering een geheel van
4 ambities voor de stad geformuleerd waarop 4 inhoudelijke strategische doelstellingen of uitdagingen inspelen. 15 operationele doelstellingen geven kader aan de uitvoering van deze
strategische doelstellingen in de beleidsperiode 2021-2025. Je vindt ze volledig uitgewerkt in Hoofdstuk 4 : ambities, strategische en operationele doelstellingen
Onze ambitie: een stad waar mensen zich verbinden met elkaar en zich verbonden voelen.
1) Citizenne staat voor de uitdaging het sociale weefsel te versterken door het verbinden van mensen uit verschillende leefwerelden.
Citizenne verbindt en bouwt bruggen tussen mensen, groepen en gemeenschappen met verschillende achtergronden.
#durfontmoeten #osezrencontrer
Onze ambitie: een stad waar minder gehoorde stemmen versterkt worden en iedereen betrokken is op het samenleven.
2) Citizenne staat voor de uitdaging het stedelijk burgerschap te stimuleren, toegankelijker en diverser te maken.
We zien stedelijk burgerschap als iedere bijdrage die geleverd wordt aan het verbeteren van het samen leven in de Brusselse grootstedelijk context #inclusiefburgerschap
#wijzijnallemaalzinnekes
Onze ambitie: een stad waar nieuwsgierigheid en openheid de norm zijn en burgers verschillende perspectieven (h)erkennen.
3) Citizenne staat voor de uitdaging het kritisch denken te stimuleren en zo mensen te empoweren. #criticalthinkingtotherescue
Onze ambitie: samen met partners bouwen aan een lerende stad.
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4) Citizenne staat voor de uitdaging haar netwerk blijvend te vernieuwen. #vergrootjeimpact
Onze samenwerkingen met zowel formele als informele organisaties, groepen, vrijwilligers en sleutelfiguren in Brussel zijn belangrijke (f)actoren in de werking van
Citizenne. Het opzetten van vernieuwende en inspirerende sociaal-culturele praktijken, steeds complementair met wat reeds gebeurt, maakt van ons een graag geziene
partner.
Naast deze inhoudelijk uitdagingen formuleerden we nog 2 strategische doelstellingen en 8 operationele doelstellingen in functie van het zakelijk beleid en communicatie.
5° De uitwerking van de vier sociaal-culturele functies op de volgende wijze:
a. De organisatie heeft een onderbouwde visie op de vier functies en op de werkwijzen die de organisatie hanteert om de gekozen functies te realiseren;
CULTUURFUNCTIE
Citizenne hanteert een brede visie op cultuur. We bieden Brusselaars de kans om samen cultuur te beleven, te delen en te creëren.
Brussel is een stad in continue transformatie waarbij internationale gebeurtenissen en het komen en gaan van inwoners het culturele profiel van de stad mee bepalen. Brussel is een stad
van culturele minderheden. Dit betekent dat cultuur in Brussel onvermijdelijk hybride is en het gedeelde repertoire moeilijk vast te pakken is.
Binnen sommige projecten van Citizenne staat het beleven/delen/creëren van cultuur centraal en wordt het als een expliciet doel geformuleerd. We zetten in op een sterke inhoudelijke
omkadering waardoor we niet alleen cultuur consumeren maar actief inzetten op het creëren van een gedeelde ervaring die uitnodigt om te delen, te reflecteren en ook zelf te
creëren. Het delen van cultuur (op basis van individuele ervaringen, achtergrond) binnen onze sociaal-culturele praktijken is ook een soort fond die altijd aanwezig is en richting geeft aan
het leerproces: leren van elkaar, leren over de bredere context en de eigen culturele achtergrond/geschiedenis.
Het deelnemen aan cultuur is een leerproces waarbij deelnemers inzichten verwerven en andere perspectieven aangereikt krijgen. Het delen van ervaringen binnen de groep stimuleert
het kritisch reflecteren over eigen ervaringen en standpunten die mee bepaald worden door de culturele context waar men deel van uitmaakt. Tegelijk nodigt het de deelnemers ook uit
om zich te verhouden ten aanzien van maatschappelijke kwesties en de omgeving waarin ze leven.
De verschillende contexten en ervaringen van deelnemers vormen voor Citizenne steeds de basis voor een sociaal-culturele praktijk waarbij cultuur kan geproefd, gedeeld en gecreëerd
wordt. Het samen beleven van/deelnemen aan cultuur versterkt de connectie tussen Brusselaars met diverse achtergronden. Vaak is het ook een opstap om binnen de diverse groep
deelnemers cultuur te delen op basis van de eigen achtergrond, leefwereld en ervaringen. De interactie tussen de deelnemers is een proces waarbij enerzijds cultuur gedeeld wordt
en anderzijds ook nieuwe betekenissen op basis van parallellen in elkaars individuele geschiedenis, culturele referentiekaders, vorm krijgen.
LEERFUNCTIE
‘Education is the most powerful weapon to change the world’.
Deze uitspraak van Nelson Mandela is het fundament van de leer- en vormingsprocessen bij Citizenne: vorming en educatie als middel om verandering te brengen in de persoonlijke
context van Brusselaars en in de Brusselse samenleving. Een middel om burgerschap en empowerment te stimuleren in een superdiverse omgeving waar nood is aan nieuwe
verbindingen en manieren van leren.
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Hoewel in onze samenleving veel belang gehecht wordt aan formele educatie en leervormen, zijn deze formele leervormen vaak ontoereikend en voor vele groepen in de Brusselse
samenleving onvoldoende toegankelijk. Drempels zijn onder andere ontoereikende taal- en andere kennis, onaangepaste leercontexten, kostprijs, …. Het belang van het niet-formele
leren stijgt in een samenleving die steeds flexibeler en diverser wordt, zeker in de Brusselse grootstedelijke context. Citizenne speelt hierop in door het zorgvuldig ontwerpen van
leercontexten ‘op maat’ en het initiëren van niet-formele leerprocessen. Bovendien zoeken we naar duurzame samenwerkingsverbanden tussen formele en niet-formele educatie.
Hoe we als samenleving omgaan met kennis evolueerde sterk in de laatste decennia. De massale beschikbaarheid van kennis en de overload aan informatie vraagt om een nieuw soort
geletterdheid. Mensen evolueerden tot homo digitalis mobilis: ze hebben constante toegang tot het internet en bewegen zich binnen een resem van netwerken. Kennis is nog nooit zo
toegankelijk geweest als vandaag. De kunst zit hierbij in het kunnen kaderen, het selecteren en kritisch en verantwoord inzetten van deze kennis en informatie in functie van het
algemeen of gemeenschapsbelang.
Citizenne heeft jarenlange ervaring in het opzetten van en werken met learning communities6. Leercontexten, settings en methoden zijn zodanig ontworpen dat ze de leer- en
vormingsprocessen optimaliseren. Dit betekent drempelverlagende vormingsprocessen en randvoorwaarden creëren zodanig dat iedereen toegang heeft tot onze werking en tot
burgerschap. Citizenne inspireert zich hiervoor op de learning community-gedachte.
•

Het leren sluit aan bij de leefomgeving en behoeftes van Brusselaars. We werken rond stedelijke samenlevingsuitdagingen en thema’s die dicht op het vel van de Brusselaars
zitten. We gaan op zoek naar nieuwe antwoorden op kleine en grote levensvragen. Eigen ervaringen en situaties uit het dagelijks leven zijn het vertrekpunt bij het leren. Het
leren is tastbaar, praktijkgericht en verbonden met de dagelijkse context van het individu.

•

Het leren is een participatief proces. Leren van elkaar en uit elkaars ervaringen staat centraal. In die zin is het werken met een mix van publieken (verschillende socioeconomische achtergronden) een belangrijk speerpunt in de werking daar de uitwisseling tussen verschillende leefwerelden/achtergronden/ervaringen het leerproces verrijkt,
de verbinding stimuleert en het Brussels burgerschap voedt.

•

De leerdoelen en -processen krijgen van onderuit en samen met de groep(en) vorm. We benutten de kennis, vaardigheden en energie die aanwezig zijn in de groep en bouwen
hier stap voor stap op verder. We inspireren en halen expertise binnen waar nodig in de leerprocessen. Geen knip- en plakwerk, maar maatwerk, telkens weer!

•

Het leren gebeurt in uitdagende contexten en settings.
Leren gebeurt bij ons niet in een klaslokaal. We zijn er van overtuigd dat vorming en educatie in het (dagelijkse) leven, in de stad en vooral in het zelf doen, ervaren en
experimenteren zit. Zo leren we uit wat werkt en wat niet, en zoeken we samen naar nieuwe antwoorden op stedelijke en maatschappelijke uitdagingen.
Een belangrijke setting voor het leren is de publieke en stedelijke ruimte omdat ze de directe leefomgeving van de Brusselaars is. We gebruiken de stad als canvas en dat
betekent ook dat we aanwezig zijn in de stedelijke publieke ruimte. We zien de stad als een rijke omgeving voor uitwisseling en ontmoeting tussen Brusselaars. De ideale plek
voor het leren van elkaar, voor experiment en voor constructieve confrontaties tussen Brusselaars.

•

Citizenne vertrekt ook steeds vanuit de kracht, de sterktes en de talenten van mensen en groepen. We gaan er waarderend mee aan de slag.
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GEMEENSCHAPSVORMENDE FUNCTIE
In de huidige omgevingsanalyse zien we een tendens tot het vormen van een Brusselse gemeenschap. Citizenne draagt bij tot deze ontwikkeling door het opzetten en
versterken van learning communities. Een lerende gemeenschap is een netwerk van personen verbonden door gemeenschappelijke doelen, bepaalde waarden, praktijken, interesses,
overtuigingen of achtergronden. Of ze zijn territoriaal gelinkt aan een buurt, wijk of stad. Mensen leren er van elkaar, formuleren als groep leerkansen en geven vorm aan hun eigen
leerproces. De rol die Citizenne opneemt in het werken met learning communities kan zeer variabel zijn: stimulator, inspirator, facilitator, ondersteuner, coach, partner,
adviseur, toeleider, …enz.
Citizenne hanteert 2 strategieën in het werken met groepen en gemeenschappen:
Enerzijds intervenieert Citizenne door bestaande gemeenschappen te versterken d.m.v. het opzetten van sociaal-culturele praktijken/leerprocessen of nieuwe gemeenschappen op te
richten (bonding). Anderzijds verbinden we ook verschillende gemeenschappen en groepen in zogenaamde ‘knooppuntmomenten’ (bridging). Dit zijn plekken, momenten waar
Brusselaars met diverse achtergronden elkaar ontmoeten en uitwisselen. Zo worden nieuwe linken en samenstromen gecreëerd in functie van een solidair en veerkrachtig Brussel.
MAATSCHAPPELIJKE BEWEGINGSFUNCTIE
Kritisch en actief burgerschap stelt burgers in staat om maatschappelijke beweging te maken en engagement in de samenleving op te nemen. Het dagelijks (samen)leven van Brusselaars
vormt het vertrekpunt. Door het verbinden van persoonlijke kwesties met anderen en met het functioneren van de samenleving, zorgt Citizenne ervoor dat het individueel belang wordt
overstegen en deze kwesties tot publieke zaak worden gemaakt, er een draagvlak wordt gecreëerd en maatschappelijke verandering mogelijk is. Dit houdt in dat burgers beschikken
over de ruimte om deze kwesties onder elkaar te bespreken en deel te nemen aan het publieke debat. Dit is het politiserende proces dat Citizenne opneemt.
b.

De organisatie kan aangeven wat haar ambities met betrekking tot de vier functies zijn voor de toekomst:

1.

Voor de cultuurfunctie:
i. De visie op cultuur in relatie tot de
missie van de organisatie en de
verantwoording van de werkwijze van
de organisatie om praktijken op te
zetten die erop gericht zijn cultuur te
creëren, te bewaren, te delen en
eraan deel te nemen;

De cultuurfunctie hangt voor Citizenne ook nauw samen met de leerfunctie en de verbindende rol alsook met de missie
van Citizenne om Brusselaars van diverse pluimage samen te brengen en te bouwen aan een duurzaam, solidair en lerend Brussel.

2. Voor de leerfunctie:
i. De visie op leren in relatie tot de
missie van de organisatie en een
verantwoording van de werkwijze om
leeromgevingen op te zetten;

Citizenne maakt leren plezant! Zo begon sinds 2011 de missie van Citizenne. En zo eindigt de vernieuwde missie van Citizenne sinds
2020.

Het beleven, deelnemen, delen en maken van cultuur zorgt ervoor dat Brusselaars aan een gedeeld verhaal schrijven en werken aan
een gemeenschappelijke identiteit. Het verhoogt de betrokkenheid op elkaar en op een gedeelde cultuur die ervoor zorgt dat mensen
zich deel voelen van een groter geheel, een stadsgemeenschap, de ‘Urban Family’. Tegelijk worden deelnemers door het delen, beleven
en creëren van cultuur uitgedaagd en geprikkeld om kritisch te reflecteren over hun eigen referentiekaders.

Leren loopt als een levensader doorheen de gehele werking en dat uit zich ook in onze missie. Citizenne gebruikt haar expertise in
het opzetten van kwalitatieve en participatieve leerprocessen als middel tot emancipatie/empowerment en het versterken van de
sociale cohesie in de grootstedelijke diversiteit van de Brusselse samenleving. Het opzetten van niet-formele en informele
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leeromgevingen en -processen die het leren door individuen, groepen en gemeenschappen mogelijk maken en bevorderen, zit in het
DNA en vormt de expertise van Citizenne.5

3. Voor de gemeenschapsvormende functie:
i. De visie op groepen en
gemeenschappen en interacties
daartussen in relatie tot de missie van
de organisatie en een verantwoording
van de werkwijze om processen te
ondersteunen en te faciliteren die
leiden tot het vormen van groepen en
gemeenschappen of tot interacties
tussen groepen en gemeenschappen;

4. Voor de maatschappelijke
bewegingsfunctie:
i. De visie op engagement en
politisering en op relevante
samenlevingsvraagstukken in relatie
tot de missie van de organisatie en
een verantwoording van de werkwijze
om praktijken op te zetten waarin
ruimte voor engagement en
politisering wordt gecreëerd in relatie
tot samenlevingsvraagstukken;

Het blijft onze ambitie om vorming in te zetten om mensen en groepen te versterken als opstap naar maatschappelijk engagement.
Het is een rode draad doorheen onze werking en sluit aan bij onze ambitie om het maatschappelijk weefsel van Brussel te
versterken en aan alle Brusselaars de tools aan te reiken om daartoe bij te dragen. Citizenne zet daarom in op emanciperende
leerprocessen waarbij groepen hun stemmen versterkt worden.
De gemeenschapsvormende functie sluit nauw aan bij de missie van Citizenne, nl. het versterken van de sociale cohesie en het bouwen
aan een democratische, solidaire en inclusieve samenleving.
Uit de missie: ZO bouwt Citizenne samen met de Brusselaars aan een duurzame en lerende stad
waar iedereen welkom is en mensen zich verbinden. Citizenne bouwt aan een solidair en lerend Brussel, samen met andere
organisaties, groepen en gemeenschappen. Een stad waar bewoners bondgenoten zijn en samen de stad vormgeven.
De gemeenschapsvormende functie is in deze ook sterk verweven met de verbindende rol. Daar het in essentie gaat over het creëren
van verbinding tussen mensen, groepen, gemeenschappen en organisaties en de versterking van het netwerk van deze actoren een
belangrijk deel is van de werking van Citizenne (cfr. verbindende rol).
Het is onze ambitie om te werken aan een stadssamenleving waar iedereen zich een deel van voelt, betrokken op is en
verantwoordelijkheid opneemt in het samenleven. Een Brussel waar een wij-gevoel heerst, waar een Brussel-identiteit ontstaat met
sterke verbindingen tussen mensen en groepen.
In haar missie en visie stelt Citizenne burgerschap en participatie centraal. Citizenne bouwt samen met Brusselaars aan de stad en het
dagelijks (samen)leven is daarbij het vertrekpunt. We zetten leerprocessen en burgeschapspraktijken op waarbij groepen hun
stem versterkt worden en bouwen zo aan een duurzaam, solidair en lerend Brussel.
Vele groepen en bewegingen slagen er reeds in hun plaats en zichtbaarheid in het publieke debat te verwerven om maatschappelijke
kwesties aan te kaarten. Citizenne kiest ervoor om die groepen en bewegingen te ondersteunen die hun plaats en zichtbaarheid in het
publieke debat nog niet hebben verworven of ervan uitgesloten zijn. Citizenne richt zijn aandacht op het ondersteunen en stimuleren
van burgerschapspraktijken die behoren tot de onderstroom van de samenleving en op groepen die geen aansluiting vinden of een
ongelijke toegang hebben tot hun rechten.
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6° De werking met een relevantie en uitstraling voor de regio in kwestie, afgestemd op de culturele en maatschappelijke context van de regio en complementair aan de werking van
andere spelers in de specifieke regio.
a.

In een regionale contextanalyse expliciteert de organisatie welke maatschappelijke ontwikkelingen specifiek relevant zijn voor de regio, verantwoordt ze en toont ze aan hoe ze in de
werking daar specifiek op inspeelt en wat de resultaten zijn;

Details:
1. Omgevingsanalyse: zie BIJLAGE 1 : BIJLAGEN
2. Ontwikkelingen en uitdagingen: Hoofdstuk 2 : maatschappelijke contextanalyse van Brussel.
3. Hoe we er op inspelen zie ? Zie 'Hoofdstuk 4 : ambities, strategische en operationele doelstellingen'.
b.

De organisatie staaft haar relevantie en uitstraling in de regio aan de hand van kerngegevens en cijfers over de aanwezigheid, de zichtbaarheid, het bereik of het effect van haar
werking;

Aan het uitgangspunt van dit beoordelingselement, namelijk dat iedere burger recht heeft op vorming in zijn nabijheid, wordt in Brussel voldaan door de compactheid van de regio met
een hoge mobiliteit van haar inwoners en de 22 gemeenschapscentra die een uitstekend en divers aanbod niet-formele vorming hebben. Citizenne werkt complementair met wat er al
bestaat aan SCW in Brussel. Aangezien de geografische spreiding in het grootstedelijk gebied Brussels Hoofdstedelijk Gewest minder van toepassing is, blijft Citizenne kiezen voor een
spreiding van het vormingsaanbod over de doelgroepen in de Brusselse regio (zie beoordelingselement 1 en 2 hierboven) en de introductie van nieuwe settings nog onontgonnen door
het sociaal-cultureel werk.
Reeds van bij het ontstaan van Citizenne kozen we voor deze eigenzinnige invulling van dit beoordelingselement. En we blijven er achter staan omdat dit werkt voor de Brusselse regio.
We blijven wel inspanningen doen om in zoveel mogelijk gemeenten aanwezig te zijn, partners te zoeken, deelnemers te bereiken… enz. Maar territoriale gemeentegrenzen vallen niet
altijd samen met de verschillende biotopen waarin mensen zich in de stad bewegen. Veel van onze sociaal-culturele praktijken gaan dan ook voorbij aan die fysieke grenzen en bevinden
zich op het snijvlak tussen wijken, gemeentegrenzen, op knooppuntplekken, in de publieke ruimte …
➢
➢

➢
➢
➢

Citizenne zette in de voorbije beleidsperiode jaarlijks educatieve activiteiten op in meer dan de helft van de 19 gemeenten.
Citizenne blijft door haar keuze voor mensen met een vaak kwetsbare sociaal-economische achtergrond, ook vooral actief in die wijken en gemeentes waar deze mensen wonen:
Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek, deel van Brussel-Stad, Laken. Verder hadden we in 2019 ook activiteiten in Sint-Gillis, Sint Lambrechts Woluwe, Elsene, Evere, Jette en
Etterbeek…
We gingen ook op uitstap naar Antwerpen, Hasselt, Leuven, Rotterdam, Den Haag, Parijs, …
Met het project ‘Op zwier door cultureel Brussel’ trachten we mensen ook te brengen naar minder gekende culturele hotspots buiten de vijfhoek.
Wat betreft het gebruik van nieuwe settings zetten we vooral in op de openbare ruimte. Pleinen, parken, (winkel)straten, metrostations, … We kiezen plekken in de publieke ruimte
die een knooppunt zijn voor diversiteit van publiek. Jong, oud, gezinnen, zwart, blank en alles daartussen, …. Iedereen gebruikt de publieke ruimte.

Kerngegevens: Zie 'Hoofdstuk 8: kerngegevens'
Uit de stakeholdersbevraging blijkt de relevante uitstraling van Citizenne.
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c.

De organisatie toont aan dat ze een werking ontplooit die complementair is aan de werking van andere spelers in de regio.

Wij volgen hierin de visie en de uitgangspunten die op het coördinatorenoverleg van de 13 regionale Vormingpluscentra werd afgesproken: elk Vormingpluscentrum vertrekt vanuit een
civiel perspectief en vanuit haar missie, omgevingsanalyse en doelstellingen om een dynamische en regio-specifieke invulling te geven aan het begrip complementariteit. We
beschouwen het als een keuze en handelingsperspectief, een basishouding die de inzet van Citizenne toetst aan een veelheid aan factoren.
We houden permanent overleg met relevante actoren in de regio (vb. 22 gemeenschapscentra, Samenlevinsgopbouw, Brusselleer, …) en toetsen onze werking en onze opdracht in
samenwerkingsverbanden voortdurend af aan de bevindingen en positionering van onze stakeholders.
Zie ook onze Keuze 2: Citizenne werkt complementair met wat er al is in de stad.
Brussel telt talloze sociaal-culturele (vormings)initiatieven zowel op lokaal als regionaal vlak. Zowel formeel, als niet-formeel en informeel georganiseerd door verschillende overheden,
taalgemeenschappen, wijkcomités, groepen… (Zie ook Brusselse contextanalyse).Citizenne streeft ernaar complementair te werken zowel wat betreft inhouden als publiek/deelnemers.
Als netwerkorganisatie stemt Citizenne voortdurend af met partners in de regio en werkt samen om deze complementariteit te realiseren.
Uit de stakeholdersbevraging blijkt dat Citizenne een gewaardeerde samenwerkingspartners is en dat onze complementaire positie (h)erkend wordt door de bevraagde organisaties en
groepen.
7° Een gesubsidieerde werking die zich grotendeels afspeelt binnen de vrije tijd.
a.

De organisatie toont aan dat de regio-werking waarvoor de organisatie wordt gesubsidieerd, zich aantoonbaar en hoofdzakelijk zal afspelen binnen de vrije tijd van volwassenen,
gestaafd aan de hand van kerngegevens en cijfers over de financiën, het personeel en de werking;
De volledige werking van Citizenne is erkend door het decreet op sociaal-cultureel volwassenenwerk. Er zijn geen verdere deel- of regiowerkingen. Alle personeelsleden worden bijgevolg
ook ingezet voor de sociaal-culturele werking erkend op het decreet.
In het zakelijk deel van het beleidsplan, Hoofdstuk 8: kerngegevens, geven we kerngegevens en cijfers over de financiën 2017 en 2018, over het personeel 2018 en 2019 en over de
werking 2018 en 2019.
b. Het eventuele gedeelte van de werking dat zich uitzonderlijk buiten de vrije tijd zal afspelen, omschrijft en verantwoordt de organisatie vanuit haar missie en visie.
Citizenne organiseert per jaar enkele inspiratiemomenten voor praktijkwerkers in de brede sociaal-culturele sector. Hierin worden good practices voorgesteld en/of inhoudelijke thema’s
belicht. Hieraan nemen zowel professionals, freelance-medewerkers als vrijwilligers deel.
Daarnaast ondersteunt Citizenne concullega’s en dus praktijkwerkers in de sociaal-culturele sector op maat rond bepaalde thema’s: hoe… maatschappelijke kwesties bespreekbaar
maken met theater? …talent ontdekken en inzetten? …communiceren? …een activiteit opzetten en begeleiden? …Brusselse cultuur opsnuiven? Dit om onze expertise te delen en zo de
impact in de samenleving te vergroten samen met partners. Dit beperkte aandeel 2 de lijnswerk kadert eveneens in de ontwikkeling van Citizenne als netwerkorganisatie en in de ambitie
van complementariteit.
8° De werking voor het brede publiek en de keuzes daarin op het vlak van gemeenschappen, doelgroepen of kansengroepen.
a. De organisatie expliciteert haar werking voor het brede publiek en de keuzes die ze daarin maakt op het vlak van doelgroepen, gemeenschappen of kansengroepen;
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b.

binnen de gemaakte keuzes expliciteert en verantwoordt de organisatie haar beleid en aanpak om sociaal-culturele participatie van iedereen, met specifieke aandacht voor
kansengroepen, in de regio na te streven, de resultaten die ze bereikte en hoe ze dat beleid opvolgt en desgewenst bijstuurt;
In de Brusselse grootstedelijke context is het zeer moeilijk om ‘breed publiek’ en ‘kansengroepen’ los van elkaar te zien. De verantwoording voor deze keuze zit vervat in de realiteit van
de regio. Brussel is een stad van minderheden, een majority-minority city: de meerderheid bestaat uit een waaier van minderheden. 70% heeft andere dan de Belgische roots, er worden
minstens 104 talen gesproken en er zijn minstens 182 verschillende nationaliteiten. De achtergronden van mensen zijn etnisch-cultureel en sociaal-economisch zeer divers.
Superdiversiteit is een dagelijkse realiteit. Dit impliceert dat een breed publiek en kansengroepen in Brussel één geheel zijn.
Citizenne kiest voor een inclusieve werking en dus voor een mix aan publiek(en).
De werking van Citizenne maakt sociaal-culturele participatie mogelijk van zoveel mogelijk Brusselaars met bijzondere aandacht voor kansengroepen. Het is onze ambitie om in onze
praktijken de sociologische realiteit van de Brusselse bevolking weerspiegeld te zien. Een mix van Brusselaars met diverse etnisch-culturele achtergrond en/of diverse sociaaleconomische achtergrond. Een mix van mensen is belangrijk ook vanuit de overtuiging dat mensen van en met elkaar leren en dit bijdraagt tot verbinding en een betere sociale cohesie.
Een inclusieve werking is de doelstelling die we bereiken door een exclusieve werking waar nodig.
Citizenne definieert kansengroepen als mensen die vormingsdrempels ervaren.
Citizenne geeft toegang tot vorming en participatie aan mensen die drempels ervaren of uitgesloten worden uit het bestaande vormingslandschap en/of socio-cultureel werkveld. Een
preciezere afbakening is moeilijk en niet wenselijk voor onze werking op het terrein daar Brusselaars vaak meervoudige en samengestelde identiteiten hebben. Deze kan men - zeker in
een grootstedelijke context - niet verengen tot etnisch-culturele achtergrond of gelijk welke andere enkelvoudige identiteit. Welke strategieën hanteren we om kansengroepen te
bereiken?
-

We gaan naar mensen toe, infiltreren in hun netwerken en creëren bottom-up een aanbod dat aansluit bij hun noden en dagelijkse leefwereld. We gebruiken ook de techniek
van de ‘learning communities’ om deze kansengroepen te bereiken.
We werken zoveel mogelijk drempels weg: locatie, prijs, taal, inschrijvingsbeleid…
Het aanreiken van netwerken ('urban family') en het van elkaar leren door gemengde/gemixte groepen te creëren is daarin een essentiële succesfactor (zie keuze 4).
Daarnaast werken we ook samen met organisaties die werken met kansengroepen: armoedeorganisaties, lokale dienstencentra, centrum basiseducatie (Brusselleer), talrijke
zelforganisaties, ... We streven een multiplicatoreffect na door soms ook op de tweede lijn te werken.
Het werken met sleutelfiguren binnen bepaalde gemeenschappen blijft essentieel om kansengroepen te bereiken (zie ook keuze 6).

c. De organisatie toont aan welke processen en praktijken ze heeft opgezet om haar publiek te bereiken en welke vorm deze in de praktijk krijgen.
Citizenne rapporteerde tijdens deze en vorige beleidsperioden in de voortgangsrapporten, zowel kwalitatief als kwantitatief, over welke processen en praktijken ze heeft opgezet. Zoals
de kerncijfers en -gegevens aantonen (8.3 Kerngegevens en cijfers over het derde en vierde jaar van de lopende beleidsperiode) van het beleidsplan, kende Citizenne in de aflopende
beleidsperiode een stabiele werking in het aantal activiteiten/praktijken en een sterke groei in de deelnames.
De werking van Citizenne kan je globaal opdelen in 3 vormen:
1) Projecten: vaak thematische uitwerkingen, waarrond een learning community van mensen wordt opgebouwd die dan weer activiteiten voor het open aanbod genereert.
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2) Open aanbod: een gevarieerd aanbod waarop iedereen kan inschrijven. Ook hier streven we naar gemengde groepen. We werken zoveel mogelijk drempels weg: bv. gevarieerd
en laag prijzenbeleid, aangepaste methodieken, … Door te werken met partnerorganisaties garanderen we het bereik van kansengroepen.
3) Ondersteuning op maat van groepen en organisaties. Zowel op de eerste als tweede lijn.
De expertise van Citizenne binnen deze 3 vormen:
-

We creëren een optimale leeromgeving en kiezen een geschikte aanpak voor de groep
Kwaliteit en maatwerk staan centraal
We werken interactief en ervaringsgericht
De talenten en sterktes van de deelnemers zijn altijd het vertrekpunt
Leren is voor ons geen abstract begrip maar iets wat je doet met de beide voeten op de grond, in de dagdagelijkse realiteit

9° De plaats van vrijwilligers in de organisatie en de manier waarop ze betrokken en ondersteund worden.
a. De organisatie geeft aan welke rollen en taken vrijwilligers effectief zullen opnemen in de organisatie of de regio-werking;
Vrijwilligers maken integraal deel uit van het Citizenne-netwerk.
Zoals vermeld in onze keuzes, kiest Citizenne ervoor om vrijwilligers in de eerste plaats als ‘deelhebber’ te beschouwen. Dit houdt in dat deelnemers binnen bepaalde projecten mee
vorm geven aan projecten en praktijken, ons inspireren en/of een begeleidende rol kunnen opnemen. Op deze manier evolueren deelnemers naar ‘deelhebber’ of vrijwilliger. Deze
vrijwilligers spelen een essentiële rol binnen deze projecten. Vaak gaat het dan ook over mensen die een rol van sleutelfiguur opnemen binnen een bepaalde gemeenschap.
Waar nodig kunnen vrijwilligers ook mee praktisch ondersteunen tijdens activiteiten of evenementen.
b.

De organisatie expliciteert haar ondersteuningsbeleid ten aanzien van vrijwilligers en hoe ze betrokkenheid, inspraak en participatie van vrijwilligers in de organisatie vorm zal
geven.

We kiezen ervoor om per project na te gaan hoe vrijwilligers op maat het best ondersteund kunnen worden. Zo spelen we in op specifieke behoeftes van vrijwilligers binnen een bepaald
project. Zoals in het verleden reeds gebeurde kan het gaan om een train the trainers-traject (zoals b.v. in het Hamamproject) waar sleutelfiguren uit een bepaalde gemeenschap getraind
werden om een rol als begeleider op te nemen. Ook worden binnen bepaalde projecten specifieke opleidingen op maat aan vrijwilligers aangeboden (b.v. opleiding i.s.m. teleonthaal binnen het project van de Free-Listeners).
Vrijwilligers zijn een essentiële schakel in het Citizenne-netwerk. Citizenne organiseert jaarlijks knooppunt -en netwerkmomenten. Knooppuntmomenten zijn toegankelijke, feestelijke
en leerrijke momenten waarop verschillende delen van het diverse Citizenne-netwerk samenvloeien en crossovers ontstaan binnen ons netwerk. Deze knooppuntmomenten
zorgen ervoor dat vrijwilligers kennismaken en geïnspireerd worden door andere actoren binnen ons netwerk. Zo ontstaan weer nieuwe verbindingen en worden zij sterker ingebed in
het netwerk. Hier ontstaan nieuwe kansen voor onze vrijwilligers en wordt ook hun netwerk versterkt.

73

BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
Samen met het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in Brussel (http://www.kenniscentrumwwz.be/steunpunt-vrijwilligerswerk-brussel) wordt tijdens de beleidsperiode 2021-2025 ook
onderzocht hoe Citizenne het vrijwilligerswerk in Brussel mee kan ondersteunen. Bijvoorbeeld door de oprichting van een Vrijwilligersacademie (in onderhandeling met Vlaams
Steunpunt Vrijwilligerswerk).

ZAKELIJKE BEOORDELINGSELEMENTEN EN -CRITERIA
1° Een geïntegreerd zakelijk kwaliteits- en financieel meerjarenbeleid
a.

De organisatie expliciteert haar professioneel beleid en geeft aan welke verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen en welke ze nog wil nemen;

Hoofdstuk 5 : mensen en middelen - 5.1 Professioneel beleid beschrijft het professioneel beleid van de organisatie op vlak van organisatieontwikkeling en medewerkers,
deskundigheidsbevordering, kennis- en informatiemanagement en infrastructuur. Tevens vormt de communicatie, pp. 47-48 , een belangrijk onderdeel van het professioneel beleid van
Citizenne.
Door het hanteren van een kwaliteitssysteem en de PDCA-cirkel in de werking wordt de werking continue geëvalueerd en bijgestuurd. We blijven kiezen voor een waarderende
organisatiecultuur en Appreciative Inquiry als ontwikkelingssysteem binnen Citizenne. In de komende beleidsperiode zal het onderzoek naar een meertalige werking binnen Citizenne
een belangrijke actie worden, evenals de verdere digitalisering van de ondersteunende processen binnen de organisatie.
b.

De organisatie expliciteert haar integrale kwaliteitsbeleid en geeft aan welke verbeteracties ze daarrond heeft ondernomen en verbeteracties welke ze nog wil nemen;

‘Hoofdstuk 5 : mensen en middelen - 5.2 Integrale kwaliteitszorg’ beschrijft het integrale kwaliteitsbeleid binnen Citizenne en de verbeteracties daarrond . Door het hanteren van een
kwaliteitssysteem en de PDCA-cirkel in de werking wordt de werking continue geëvalueerd en bijgestuurd.
c.

De organisatie is transparant over haar financiële situatie, de genomen maatregelen in het kader van haar financiële meerjarenbeleid en de effecten ervan;

Citizenne zit sinds 2011 in een voortdurende besparingscontext. De investering van de Vlaamse regering via decretale middelen zijn t.a.v. 2011 met 40% procent afgenomen. Dankzij
deze maatregelen en de permanente opvolging en bijsturing van de financiële situatie door de Raad van Bestuur, is Citizenne een financieel gezonde organisatie. Kerngegevens over de
financiën 2017 en 2018 vind je in ‘8.1 Kerngegevens en cijfers over de financiën voor het tweede en derde jaar van de lopende beleidsperiode’
Overzicht van de genomen maatregelen in de beleidsperiode 2016 – 2020:
▪ Besparen op personeel met vrijwaring van de sociaal-culturele en educatieve kernopdrachten
Aangezien meer dan 80% van de werkingsmiddelen in onze organisatie besteed worden aan personeel, is het logisch dat grote besparingen ook de medewerkers treffen. De
genomen maatregelen, namelijk 2 mensen minder tijdens de beleidsperiode 2011-2015, waren structureel nog onvoldoende om de beleidsperiode 2016-2020 te overleven. In 2017
werd onze onthaalmedewerkster ontslagen wegens besparingen.
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Met als gevolg ook de hertekening van ondersteunende diensten en processen binnen Citizenne. Zo is er geen permanent fysiek noch telefonisch onthaal meer. Inschrijvingen
gebeuren volledig digitaal en online.
▪

Zoeken naar bijkomende (project)middelen om de werking haalbaar te houden.
Dit zorgt voor een mix aan inkomsten en bijkomend zorgvuldig beheer van de middelen om geen dubbele subsidiëring te hebben. De bijkomende projectmiddelen bedragen
momenteel 15 tot 20% van het budget.

▪

Aanwending van reserves die Citizenne de afgelopen jaren heeft opgebouwd.
Deze reserves zijn uiterst beperkt daar wij in 2003 met een lege bankrekening zijn gestart, en niet konden rekenen op kapitaalsoverdracht van andere organisaties bij de fusie.

d. De organisatie legt financiële afrekeningen voor en maakt een prognose van de evolutie van haar financiële situatie voor de komende beleidsperiode.
In Hoofdstuk 5 : mensen en middelen - Financiële situatie beschrijven we de financiële situatie aan de hand van meerjarenbegroting 2021-2025 en de genomen maatregelen.
Het blijft een strategische doelstelling van Citizenne om een gezond evenwicht tussen mensen, middelen en werking te garanderen.
De aflopende beleidsperiode 2016-2020 was enkel financieel haalbaar dankzij bijkomende (project)middelen en het bijpassen van middelen door andere overheden. In de komende
beleidsperiode 2021-2025 kunnen we verder werken met het huidige team van 7,2 VTE indien de financiering van het nieuwe decreet integraal wordt uitgevoerd. Het nieuwe decreet
betekent voor Citizenne geen groei- noch inkrimpingsscenario, maar een status quo. We ontwikkelden bijkomend 2 mogelijke scenario’s om het effect van mogelijke besparingen in
kaart te brengen: Zie 'Hoofdstuk 5 : mensen en middelen'.
Het is duidelijk dat beide scenario’s, dus elke mogelijke bijkomende besparing, Citizenne in zeer zwaar weer brengt.

2° De toepassing van de principes van goed bestuur
a.

De organisatie geeft aan hoe ze transparantie in en verantwoording van haar bestuur organiseert

De Raad van Bestuur rapporteert tweemaal per jaar aan de Algemene Vergadering. Zie ‘Hoofdstuk 6 : goed bestuur - 6.2 De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar’
b.

De organisatie expliciteert, vanuit haar missie en doelen, de samenstelling van de bestuursorganen en hun rol- en bevoegdheidsverdeling

'Hoofdstuk 6 : goed bestuur - 6.1 De bestuursorganen: rol en bevoegdheden' beschrijft de rol, de bevoegdheidsverdeling en de samenstelling van de bestuursorganen.
c.

Het bestuur geeft aan hoe het interne en externe stakeholders bij strategische beslissingen betrekt;
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Zie 'Hoofdstuk 6 : goed bestuur - 6.4 Betrekken van stakeholders bij strategische beslissingen'
d.

De organisatie toont aan hoe ze de principes van goed bestuur in de organisatie toepast, waar ze eventueel verder in wil groeien en welke initiatieven ze daarvoor heeft genomen of
zal nemen.
Vormingplus Citizenne onderschrijft de principes van goed bestuur en past ze toe sinds haar ontstaan (Hoofdstuk 6 : principes van goed bestuur'):
- Rol en bevoegdheden dienen om missie en doelen te realiseren.
- De bestuursorganen leggen verantwoording af aan elkaar volgens het principe ‘checks and balances’.
- De bestuursorganen werken transparant en informeren elkaar.
- De samenstelling van de bestuursorganen gebeurt zorgvuldig in functie van de doelen en de missie van de organisatie en van de rol die de bestuursorganen binnen de
organisatie vervullen.
- De bestuursorganen erkennen het belang van stakeholders onder meer bij het nemen van strategische beslissingen.
3° De afstemming tussen het voormelde inhoudelijke en zakelijke deel van het beleidsplan
a. De organisatie verantwoordt hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van de strategische en operationele doelstellingen;
‘Hoofdstuk 7 : afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk deel’ beschrijft hoe ze haar financiën, mensen en middelen zal inzetten ter realisatie van onze strategie – zijnde missie, visie en
het geheel aan strategische en operationele doelstellingen.
b.

De organisatie geeft aan hoe ze de afstemming tussen haar inhoudelijke en zakelijke plan opvolgt, evalueert en eventueel bijstuurt.

7.2 Opvolging, evaluatie en eventuele bijsturing van de afstemming tussen inhoudelijk en zakelijk plan beschrijft de afstemming tussen het inhoudelijk en zakelijk plan en mogelijke
bijsturingen.
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1. INLEIDING
Deze contextanalyse van Brussel is gebaseerd op de maatschappelijke contextanalyse
opgesteld
door
de
13
Vormingpluscentra.
Het sociaal-cultureel werk wil zich enten op de veranderingen in onze samenleving én
wil mee de motor zijn van beweging en dynamiek in de samenleving. In onderstaande
maatschappelijke contextanalyse worden trends en evoluties op verschillende niveaus
en verschillende samenlevingsdomeinen beschreven. Deze maatschappelijke
contextanalyse is geïnspireerd op de gemeenschappelijke maatschappelijke
contextanalyse van de 13 vormingplussen en zoomt dieper in op de regio-specifieke
Brusselse context. Diverse bronnen werden gebruikt: de toekomstverkenning
(eindrapport) van Idea Consult, contextanalyses uit de beleidsplannen 2016–2020 van
de 13 vormingplussen en aanvullingen/suggesties door coördinatoren. Alsook talrijke
andere bronnen die terug te vinden zijn in de bibliografie. De Sustainable Develoment
Goals (SDG’s) gaven mee richting aan deze contextanalyse. We baseerden ons op de
DESTEP-methode voor de uitwerking van deze maatschappelijke contextanalyse.

2. DE BEVOLKING
2.1.

Evolutie bevolkingsaantallen

De wereldbevolking neemt toe en blijft dat ook op lange termijn doen. Waren we in
1950 nog met 2,5 miljard dan was dat tegen 2017 ongeveer verdrievoudigd tot 7,6
miljard inwoners. In 2055 wordt het symbolische aantal van 10 miljard inwoners
bereikt. Het aandeel Europeanen in de totale wereldbevolking verkleint de komende
decennia verder. De mediaanleeftijd ligt dan op 45 jaar (in Afrika op 21 jaar) 1. Het
merendeel van de mensen (55%) woont vandaag in stedelijke gebieden en hun
aandeel blijft groeien.

1
2

3

Europese Commissie (2017)
STATBEL, Loop van de bevolking, 17 juni 2019

De laatste jaren groeide de Belgische bevolking (2019: 11,431 miljoen inwoners) met
ongeveer 0,5 % per jaar. Het is voornamelijk het positieve migratiesaldo (immigratie
versus emigratie) dat bijdraagt tot de bevolkingsgroei (87,5%) en in mindere mate het
natuurlijke saldo (12,5%) dat in België laag ligt.2
Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest telt 1 198 726 inwoners (2018). Daarnaast telt het
gewest ook een aanzienlijk aantal inwoners die hier wonen maar niet ingeschreven
zijn en dus niet verschijnen in de cijfers. Volgens de welzijnsbarometer (2018) waren
er op 1 januari 2018 7.140 personen (kandidaat-vluchtelingen) ingeschreven in het
wachtregister. Ook diplomaten en hun gezinsleden worden niet meegeteld (13.272
personen). De studenten die niet gedomicilieerd zijn maar hier wel wonen (geschat op
25.000 in 2014). Tot slot is er nog een aanzienlijke groep mensen zonder wettige
verblijfsstatus (geschat op zo’n 100.000 in België in 20143 en op 56.500 in Brussel in
2009). In totaal wordt de niet-geregistreerde bevolking geschat op 100.000 à 125.000
mensen4.
Tussen 2017 en 2018 lag de relatieve groei (0,6%) van de Brusselse bevolking iets
hoger dan in Wallonië (0,3%) en Vlaanderen (0,5%). De bevolkingstoename ligt iets
hoger dan in 2016 maar blijft sterk onder het gemiddelde van voorbije jaren. Deze lage
groei is voornamelijk te wijten5:
een negatief intern migratiesaldo (zie hieronder voor meer uitleg)
afname van het internationaal migratiesaldo
De bevolkingsgroei verschilt sterk tussen gemeenten. De zuidoostelijke gemeenten
(Sint-Pieters-Woluwe, Ukkel, Watermaal-Bosvoorde) kenden de voorbije 10 jaar de
zwakste groei (+/- 5%) . De sterkste stijgingen deden zich voor in Anderlecht en
Brussel-Stad (+/- 20%). De Brusselse bevolking blijft de komende jaren wel groeien.
Over de periode 2018 en 2025 met zo’n 5%6.
Brussel kent een negatief intern migratiesaldo. Net zoals voorgaande jaren verlieten
in 2017 meer mensen de stad (39.430) om zich elders in België te vestigen dan dat er
mensen waren die in de stad kwamen wonen (25.129). In 2017 bedroeg het saldo 14.301 personen. Een stijgend aantal mensen die Brussel verlaat vestigt zich in de
nabije rand rond Brussel (Vlaams-Brabant). Deze peri-urbanisatie bestaat niet
6

Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad (2018)

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2014)

4

Corijn, E. & Vloeberghs, E. (2009)
5 Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad (2018)
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uitsluitend uit een middenklasse die de stad verlaat. Ongeveer een derde behoort tot
de lagere inkomensklasse die voornamelijk emigreert vanuit de centrale wijken. Het
totale migratiesaldo (intern en extern) is negatief. Sinds 2016 compenseert het
positieve externe migratiesaldo niet langer het negatieve interne migratiesaldo 7.
Internationale migratiestromen zijn onderhevig aan verschillende factoren zoals
klimaatverandering, politieke conflicten, ongelijkheid, bevolkingsgroei, enz. In 2015
had 3,3%8 van de wereldbevolking de grens van zijn geboorteland overgestoken om
zich in een ander land te vestigen. Europa telt zo’n 78 miljoen internationale
migranten (goed voor bijna 1/3de van het totale aantal internationale migranten). Het
merendeel hiervan (41 miljoen) zijn migranten geboren binnen Europa. Het aantal
niet-Europese migranten schommelt rond de 35 miljoen. Zo’n 72% van de
internationale migranten behoren tot de actieve bevolking (op arbeidsleeftijd). Van de
internationale migranten in België komt zo’n 31% in de hoofdstad terecht9. Brussel
kent een positief internationaal (extern) migratiesaldo. Voor het hele gewest
bedroeg het positieve saldo 12.580 mensen. Het zijn vooral de achtergestelde wijken
(de vijfhoek, de eerste kroon en vooral de arme sikkel) die een sterkere migratieintensiteit kennen i.t.t. de zuidoostelijke gemeenten.

2.2.

Een internationale bevolking

Brussel ontwikkelde zich de laatste decennia tot een stad waar een enorme diversiteit
heerst. De stad kende voorbije decennia verschillende migratiegolven: gastarbeiders,
vluchtelingen, gezinshereniging en migraties gelinkt aan de internationale instellingen
in Brussel en de uitbreiding van de Europese Unie. Brussel is een internationale stad,
kosmopolitisch en superdivers. Onder de Brusselaars vinden we zo’n 182 verschillende
nationaliteiten. Daarmee is Brussel na Dubai de 2de meest kosmopolitische stad10.

ligt de origine buiten de Europese Unie (EU) en 28,1% heeft zijn of haar origine binnen
de EU. Iets meer dan 1/3de (35%) van de bevolking heeft niet de Belgische nationaliteit
waarvan 2/3de tot de EU-28 behoort. In de gemeenten Elsene, Sint-Gillis en Etterbeek
bereikt het aandeel met buitenlandse nationaliteit de helft van de bevolking12. Bij de
niet-Belgische bevolking blijven de Fransen de belangrijkste groep. Roemenen staan
op de tweede plaats en hun aantal stijgt sterk sinds de toetreding tot de EU.
Marokkanen zijn de 3de grootste groep. Hun aantal daalde lichtjes de voorbije jaren
omdat velen onder hen de Belgische nationaliteit verwerven. Opvallend is ook de
lichte stijging in de recente jaren van Zuid-Europese landen die te verklaren valt door
de gevolgen van de financiële en economische crisis in deze landen (vooral Spanje en
in mindere mate Portugal en Italië). Het aandeel Syriërs staat niet in de top 10. Toch
vermelden we deze groep vanwege de sterke toename van minder dan 1000 in 2013
naar meer dan 6000 in 201713.
Immigratie van EU onderdanen in Brussel heeft een belangrijke impact op de
bevolkingsgroei en de bevolkingsstructuur van het gewest. Sinds 2000 is er een steeds
groeiende aanwezigheid van EU-burgers. Burgers uit de nieuwe EU-landen
(toetredingen sinds 2004, vnl. Oost-Europese landen en Baltische staten) kenden de
sterkste groeipercentages tussen 2000 en 2018. In 2000 waren zij quasi afwezig in
Brussel en in 2018 vertegenwoordigden zij 7,2% van de Brusselse bevolking en
maakten zij 62% uit van de groei van de Europese bevolking. Het zijn de Roemenen,
Polen en Bulgaren die de grootste groepen uitmaken. De Fransen die de grootste
groep EU-onderdanen in Brussel zijn maakten 22% van de groei uit van EUonderdanen in Brussel14

2.3. Bevolkingsstructuur

In Brussel is vandaag gemiddeld 71,4% van de inwoners van vreemde origine (ter
vergelijking bedraagt dit in Vlaanderen 20,5%)11. Sint-Joost-ten-Node is koploper met
zo’n 90%. Ook in Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Gillis, Stad-Brussel en Schaarbeek ligt het
percentage ver boven het gemiddelde (om en bij de 80%). Bij 43,3% van de Brusselaars

Het toenemende aantal Belgische huishoudens en dalende grootte van deze
huishoudens (gemiddelde 2,29 in 2017) zijn twee trends die zich verderzetten. Het
kleiner worden van huishoudens is een gevolg van het aantal
éénpersoonshuishoudens dat blijft toenemen (34,4% van de Belgische huishoudens in
2017)15. In Brussel ligt de grootte van de huishoudens (2,16) lager dan het Belgische
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gemiddelde maar kent sinds enkele jaren een stijgende trend. Het aandeel
éénpersoonshuishoudens ligt er een stuk hoger (46%). En ook het aandeel
éénoudergezinnen is er groter (11,7% t.o.v. 9,9% voor België)16.
De vergrijzing in België is nog steeds een actuele trend al zwakken de effecten hiervan
af vanaf 2040 (uitdoven van effecten babyboomgeneratie). In de periode 2023 – 2033
zal de Belgische bevolking op arbeidsleeftijd dalen. Dit leidt tot grote uitdagingen voor
de financiering van de sociale zekerheid (pensioenen, gezondheidszorg,..) en de
economie (arbeidsmarkt). Voor één 67plusser telt men vandaag 4 personen tussen de
18 en 66 jaar. In 2040 telt men één 67plusser voor 2,6 personen op beroepsleeftijd. In
Brussel daarentegen verjongt de bevolking. Brussel heeft in vergelijking met België
een groter aandeel jonge kinderen (0-9 jaar) en volwassenen op vruchtbare leeftijd
(25 – 39 jaar). Het aandeel ouderen (65+) stijgt wel opnieuw sinds 2009 en dit zal de
komende decennia zo blijven17.

3. WELVAART
3.1.

Economie

De groei van de wereldeconomie trekt aan. Deze bedroeg 3,8% in 2017. Vanaf 2020
zal deze terug afzwakken. Het is afwachten wat de effecten zullen zijn van politieke
ontwikkelingen op de wereldeconomie: de BREXIT-onderhandelingen, evolutie van de
handelsrelaties, de prijs van ruwe olie, politieke onzekerheid in sommige eurolanden,
enz.18 Het aandeel van de EU-27 in de wereldeconomie bedroeg in 2015 22% en zal
afnemen. Verwacht wordt dat dit tegen 2030 een stuk onder de 20% ligt. BRIC-landen
zoals China en India vergroten stelselmatig hun aandeel19.
Kijken we naar de Belgische economie groeide het BBP in 2017 met 1,7%. De inflatie
bedroeg 2,1% in 2017 en zal ook in 2018 rond de 2% liggen. De groei van het reële
beschikbare inkomen (1,3% in 2017) van particulieren trekt verder aan sinds 2015. Ook
de particuliere consumptie (bestedingen) van particulieren kende een gelijkaardige
16
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groei. De spaarquota van gezinnen daalde voorbije jaren van 17,7% in 2009 naar 11,2%
in 2016 en is nu stabiel20.
De Brusselse economie heeft een sterk tertiaire karakter en evolueerde de laatste
decennia meer en meer naar een diensteneconomie. Zo’n 90,5% van de
werkgelegenheid in Brussel bevindt zich in de diensteneconomie. Dit zorgt er voor dat
de arbeidsmarkt in het gewest ook een aantal specifieke kenmerken vertoont zoals
het hoger aantal arbeidsplaatsen voor hoogopgeleiden: 60% (t.o.v. 40% en 45% in de
andere 2 gewesten)21.

3.2.

Alternatieve modellen

Deeleconomie en commons zijn al enkele jaren aan een opmars bezig. Ze zijn nauw
verbonden met elkaar en ontstaan beide uit een behoefte naar een meer
(sociaal-ecologisch) duurzaam economische model. Talrijke commonsinitiatieven ontstaan in Brussel en Vlaanderen. Het kenmerk van een common is
dat het een gemeenschappelijk eigendom is van een groep of gemeenschap
of dat het gemeenschappelijk beheerd wordt. Dat kan gaan over software (Linux),
virtuele zaken (Wikipedia), maar ook een gemeenschappelijke tuin, een auto die
gedeeld wordt of een gemeenschapsmunt22.
De voorbije jaren ontwikkelde de deeleconomie zich verder (ook in de richting van
commerciële platformen). De deeleconomie draagt bij tot een meer duurzame
economie vanwege het ‘deel’-aspect. Er blijft een gebrek aan regulering voor deze
‘deelplatforms’ en worden soms aanzien als oneerlijke concurrentie t.a.v. klassieke
spelers. De oorspronkelijke gedachte van de deeleconomie blijft dat de initiatieven
een maatschappelijk doel voor ogen moeten hebben. Voorbeelden hiervan zijn het
Gentse autodeel-initiatief ‘Dégage’ of ‘couchsurfing’23.

3.3. Werk
Er is steeds meer werk in Brussel. De interne werkgelegenheid stijgt jaar na jaar. In
2016 telde Brussel 716.554 arbeidsplaatsen, goed voor zo’n 16% van de nationale
22
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werkgelegenheid. Een kleine meerderheid van deze arbeidsplaatsen wordt ingevuld
door Brusselaars. Het aantal pendelaars dat in Brussel komt werken nam de laatste
10 jaar af met 2,4%. Zo’n 348.000 mensen die in Brussel werken, wonen in
Vlaanderen (64%) of Wallonië (36%)24.
De werkgelegenheidsgraad geeft het aandeel weer van de actieve bevolking dat aan
het werk is. Deze stijgt lichtjes in België en bedroeg in 2017 68,5%. Ook in Brussel
stijgt deze licht hoewel deze een stuk lager ligt (58,2%). In vergelijking met andere
West-Europese landen ligt de werkgelegenheidsgraad in België laag. Voornamelijk in
de hogere leeftijdscategorieën (55-64j). De positieve evolutie van de
werkgelegenheidsgraad voor België is vooral te merken bij vrouwen waar de
werkgelegenheidsgraad sneller stijgt dan bij mannen25.
Ten opzichte van 2008 daalde de werkloosheid het meest in Brussel (naar 15% in
2017). Toch blijft deze in vergelijking met de EU en Vlaanderen zeer hoog. Vlaanderen
kent in vergelijking met andere EU-landen een van de laagste percentages (4,4%) 26.
De grote uitdaging in België blijft het beter integreren van kansengroepen (ouderen,
laaggeschoolden, jongeren, mensen met een handicap…) op de arbeidsmarkt. In een
rapport van de FOD werkgelegenheid en UNIA blijkt dat personen van buitenlandse
origine op de Belgische arbeidsmarkt slechter af zijn dan in éénder welk ander EUland. De socio-economische monitoring 2017 stelt: “De samenloop van ongelijkheden
op verschillende domeinen van de samenleving (onderwijs, huisvesting, gezondheid,…)
maakt dat personen van vreemde origine een hogere kans hebben om in een precaire
situatie terecht te komen, wat ook gevolgen meebrengt voor hun integratie op de
arbeidsmarkt”. Een andere belangrijke uitdaging is de grote groep langdurige
werklozen (minstens één jaar) in Brussel. Meer dan de helft van de Brusselse
werklozen (56%) is minstens 1 jaar werkloos en voor 37% is dat 2 jaar27.

➢

Jongeren (15-24j.): de werkloosheid bij Brusselse jongeren kent de laatste
jaren een dalende trend en bedroeg in 2016 30,8%. Sint Joost ten Node en
Sint-Jans-Molenbeek kennen de hoogste percentages met een
jongerenwerkloosheid van resp. 36,5% en 37,8%28
➢ Bij laaggeschoolden ligt de werkloosheidsgraad 13,8% boven het gemiddelde.
Zo’n 30,7% van de laaggeschoolden is werkloos29.
➢ De werkloosheid ligt hoog bij mensen met een niet-Europese nationaliteit
(29,2%). Een groot verschil met Brusselaars die over een Europese
nationaliteit beschikken (10,4%)30.
Algemene trends op de Belgische arbeidsmarkt
1. Meer zelfstandigen waaronder het toenemend aantal freelancers in
Vlaanderen31 (120.000 in 2015 in Vlaanderen).
2. Er worden vooral banen in de profitsector gecreëerd. In de non-profit en de
overheidssector daarentegen vertraagt de groei 32
3. Moeilijke invulling van de openstaande vacatures beperkt het
groeipotentieel - mismatch tussen aanbod en vraag arbeid33
4. flexijobs werden in 2015 ingevoerd in de horecasector. Sinds 2018 ook in de
detailhandel. En ook gepensioneerden kunnen van het systeem
gebruikmaken om tegen gunstige voorwaarden bij te verdienen
5. Onbelast bijklussen: hieronder valt ook het verenigingswerk waarbij mensen
tot max. 6130€ per jaar en 510,83€ per maand mogen bij verdienen. Aan het
onbelast bijverdienen zijn bepaalde voorwaarden verbonden. het geldt enkel
voor een beperkt aantal diensten en taken34
6. Robotisering en automatisering in de zorg- en welzijnssector en andere
sectoren. De verdere digitalisering en het gebruik van artificial intelligence in
het algemeen zullen een disruptieve impact hebben op de arbeidsmarkt.

3.4.

Inkomen

In Brussel liggen de werkloosheidscijfers bij jongeren, laaggeschoolden en mensen
met een niet-Europese nationaliteit ver boven het gemiddelde:

Een klassieke (en achterhaalde) economische indicator om de welvaart te berekenen
is de waarde van alle goederen en diensten gedeeld door het aantal inwoners
(bbp/inwoner). Kijken we specifiek naar Brusselse bbp, dan is Brussel een economisch

24

30

Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad (2017)
Hoge Raad voor Werkgelegenheid (2018)
26 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Statistieken van de Brusselse
arbeidsmarkt. Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad
27 Observatorium voor gezondheid en welzijn van Brussel-Hoofdstad (2018)
28 BISA (2018) Bevolking op beroeps actieve leeftijd
29 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Statistieken van de Brusselse
arbeidsmarkt. Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad
25

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, Statistieken van de Brusselse
arbeidsmarkt. Activiteitsgraad, werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad
31 Penne, K. (2017)
32 Hoge Raad voor Werkgelegenheid (2018)
33 Hoge Raad voor Werkgelegenheid (2018)
34 Vlaanderen.be, Onbelast bijverdienen

6

rijke regio. Het bbp per inwoner bedroeg er in 2016 €63.790 tegenover €38.288 in
Vlaanderen en €27.220 in het Waals Gewest 35 . Maar dit betekent niet dat de
gemiddelde Brusselaar rijk is. De volgende grafiek geeft het gemiddeld inkomen per
inwoner weer in 201536:

Gemiddeld totaal netto belastbaar inkomen per inwoner (2015)
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3.4.1. Vervangingsinkomen en bijstandsuitkering
Het aantal Brusselaars met een werkloosheidsuitkering of een inschakelingsuitkering
daalt. Daar tegenover staat dat het aantal personen met een ander type
vervangingsinkomen of bijstandsuitkering stijgt. De daling van het aantal
uitkeringsgerechtigden in de voorbije jaren kan deels verklaard worden door een
tewerkstellingstoename maar ook door de verstrenging m.b.t. de toegang en het
behoud van werkloosheids- en inschakelingsuitkering. Bijna 6% van de Brusselse
bevolking ontving in 2017 een leefloon tegenover gemiddeld 2% voor België. De
significante stijging die zich vanaf 2015 voordoet is te wijten aan het beëindigen van
het recht op een inschakelingsuitkering en het aantal erkende vluchtelingen die een
uitkering van het OCMW ontvangen. In Brussel zijn het vooral jongvolwassenen die
recht hebben op een (equivalent) leefloon (bijna 1 op 8 jongeren). Bijna de helft van
deze jongvolwassenen zijn voltijdse studenten. Ook op basis van origine zijn er
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duidelijke verschillen. Het aandeel leefloongerechtigden bij Brusselaars met een niet
EU-28 nationaliteit is het hoogst (15,3%). Voor mensen uit de EU28 ligt dat aandeel
het laagst (2,2%)37.

Armoede en ongelijkheid (SDG’s 1.4, 1.5)

Eric Corijn schetst sociale ongelijkheid als één van de belangrijke planetaire
uitdagingen. De sociale ongelijkheid neemt mondiaal toe en bereikt onmenselijke
hoogten: “veertig procent van de mensheid moet het met 5% van de rijkdom stellen!
De helft van de wereldbevolking leeft op 2,5$ per dag, 80% zit onder de 10 $. De acht
rijkste mensen bezitten evenveel als de armste 3,6 miljard!39”.
België maakt een kleine uitzondering met betrekking tot inkomensongelijkheid. Ive
Marx bestudeerde de inkomensevolutie tussen 1985 en 2014 en kwam tot de
vaststelling dat de (inkomens)ongelijkheid in België niet toeneemt. Een van de
belangrijkste redenen hiervoor is het sociaal overlegmodel en de rol weggelegd voor
de sociale partners. Maar ook de automatische indexkoppeling. De
inkomensongelijkheid in België blijft sinds enkele jaren stabiel ondanks het gevoel bij
velen dat de ongelijkheid steeg sinds de economische crisis40.
De inkomensongelijkheid is wel groter in Brussel dan in de rest van het land. Een
indicator voor de inkomensongelijkheid is het verschil tussen het mediaaninkomen
(€19.088) en het gemiddelde inkomen (€27.449) per aangifte. Het gemiddeld inkomen
lag op basis van inkomens 2010 1,41 keer hoger dan het mediaaninkomen41. Vijf jaar
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later (2015) bedroeg deze factor 1,44 voor Brussel. Voor België was dat op basis van
de inkomens 2015 factor 1,33. In Brussel ligt de helft van alle inkomens dus onder
€19.088 (mediaan). En dus ligt veel meer dan de helft van de inkomens onder het
gemiddelde inkomen. Tot slot, kijkt men naar een klassieke indicator die de
inkomensongelijkheid meet, de GINI-coëfficiënt, dan stelt men dezelfde conclusie
vast. De inkomensongelijkheid in Brussel is groter dan in de rest van het land. Deze
bedroeg voor Brussel 0,40 (0= inkomensgelijkheid; 1=totale ongelijkheid). Ter
vergelijking bedroeg de coëfficiënt in Antwerpen 0,37 en in Gent 0,3642.
De Belgische bevolking die onder de armoederisicogrens leeft blijft stabiel (15,9% op
basis van de inkomens 2016). Er zijn grote regionale verschillen. Brussel telt het
grootst aantal mensen die onder de armoederisicogrens leven (30,9%). Vlaanderen
het minste (10,5 %). Achter de gemiddelden schuilen ook grote verschillen. Werklozen
zijn opvallend kwetsbaar (49,1%). Alsook eenoudergezinnen (39,7%) en huurders
(36,4%). Voor alle hiervoor benoemde groepen ligt het percentage vandaag hoger dan
in het jaar 2012. Ook laagopgeleiden (27,2%) kunnen tot de kwetsbare groep
gerekend worden en de kloof met hoogopgeleiden wordt groter43. De armoederisicoindicator houdt alleen rekening met het inkomen van huishoudens.
Bevolkingsgroepen die in grote armoede leven (mensen zonder papieren en daklozen)
zijn hier niet in opgenomen waardoor men er kan van uitgaan dat het reële aandeel
hoger ligt44. Het aantal mensen dat leeft in ernstige materiële deprivatie schommelt
de laatste jaren tussen 5 en 6% en bedroeg 5,1% in 2017 45.
Zowel in Brussel als Vlaanderen stijgt kinderarmoede. Volgens de Vlaamse
armoedemonitor (2017) leefde in 2015 12% van de kinderen onder de
armoederisicogrens en 17% van de kinderen leeft in een gezin dat financieel moeilijk
rond komt46. Het percentage kansarme kinderen in Brussel bedraagt 26,5%47. Volgens
Kind en Gezin is kinderarmoede het grootst in de centrumsteden en is er ook een nauw
verband met de origine van de moeder. Zo leeft 33,4% van de kinderen met nietBelgische moeder in kansenarmoede ten opzichte van 6,1% bij kinderen met Belgische
moeder48.

De meest zichtbare vorm van armoede zijn dak- en thuislozen die prominent aanwezig
zijn in het Brusselse straatbeeld. Het niet beschikken over een woning en een adres
zorgt er daarenboven voor dat deze mensen moeilijk toegang hebben of uitgesloten
worden van andere rechten. Cijfers over het aantal dak- en thuislozen zijn altijd een
onderschatting omdat het moeilijk is om de volledige situatie in kaart te brengen.
Volgens een telling van november 2016 (voor de start van de winteropvang) waren
3.386 mensen thuis of dakloos. In vergelijking met de telling van 2014 is dat een
stijging van 30%. De stijging deed zich voornamelijk voor bij daklozen (in de openbare
ruimte of noodopvang)49.

3.6.

Het Brussels gewest kent een reeks uitdagingen op het gebied van wonen: de hoge
koop- en huurprijzen, de verouderde staat van de woningen, gebrek aan sociale
woningen en armoede. Deze situatie maakt dat vele Brusselaars niet in staat zijn om
een kwalitatieve woning te vinden en vaak genoodzaakt zijn om buiten het gewest
een woning te zoeken of zich in een situatie van thuisloosheid bevinden.
Enkele trends op de Brusselse woonmarkt50:
➢ Meerderheid van de Brusselaars huurt een woning. 61 % van de woningen in
Brussel zijn huurwoningen. Het percentage huurders ligt het hoogst in het
centrum van het gewest en in de eerste kroon. Ter vergelijking bedraagt dit
48,1% voor Antwerpen en 49,7 % in Gent. Het Belgische gemiddelde bedraagt
34% (Cijfers van de CENSUS 2011)
➢ 22% van de Brusselse huishoudens zegt dat hun woning met minstens één
van de volgende problemen kampt: vocht, overbezetting en/of het niet de
mogelijkheid hebben de woning te verwarmen. Binnen deze groep zijn er ook
grote verschillen: het betreft meer huurders dan eigenaars; het betreft
voornamelijk de lage inkomens en het zijn voornamelijk ouders met kinderen
die kampen met overbezetting;
➢ Het betrekken van een woning met één van bovenvermelde problemen heeft
rechtstreeks invloed op de gezondheidstoestand van de bewoners
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Door de hoge huurprijzen gaat een belangrijk deel van het huishoudbudget
naar de huisvesting. Zo zou in 2016 een alleenstaande met een leefloon die
een private huurwoning betrekt 70% van zijn inkomen aan huur besteden
De voorbije jaren stegen de huurprijzen sneller dan de gezondheidsindex. Dit
betekent dat steeds een groter deel van het huishoudbudget besteed wordt
aan wonen. De private huurmarkt wordt dus minder toegankelijk voor
gezinnen met een laag inkomen
De slechte situatie op de Brusselse huurmarkt zorgt voor een grote vraag naar
sociale woningen. In het gewest wordt aan minder dan de helft van de vraag
naar sociale woningen voldaan. M.a.w. er staan meer mensen op de
wachtlijst dan dat er in een sociale huurwoningen wonen.

koper van de woning enkel eigenaar wordt van de woning en dus niet de kost van de
grond hoeft te betalen. De grond blijft eigendom van de CLT en wordt als een
common, een gemeenschappelijk goed, beheerd. CLT heeft ook een belangrijke
sociale functie. CLT-projecten zoals Projet l’Espoir in Molenbeek worden mede
beheerd door de bewoners zelf. Op die manier wilt CLT emancipatie van burgers
stimuleren alsook de sociale cohesie51.

4. SAMENLEVEN
4.1. Twee werelden in één stad: de Brusselse economische
paradox
Op basis van het bbp, de rijkdom die geproduceerd wordt in Brussel, behoort Brussel
tot de welvarendste regio’s in Europa. Dit vertaalt zich echter niet in het gemiddelde
inkomen van de Brusselaar. De Brusselse sociale realiteit is anders. In vergelijking
met de rest van het land en andere Belgische steden is de inkomensongelijkheid
groter en leven meer mensen in armoede. De Brusselse samenleving wordt ook
gekenmerkt door een dualisering die zich uit in de verschillende leefwerelden van
Brusselaars. Hoewel Brussel de derde rijkste regio in Europa is, kent de stad grote
sociale en economische ongelijkheden en deze ongelijkheden zijn ook territoriaal
zichtbaar.

In Brussel bestaat er een community landtrust (CLT) sinds 2012. CLT’s creëren
betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Het basisprincipe is dat de

51
52

Habitat-groupe.be, ASBL, coopérative, fondation, copropriété, CLT : les formes juridiques
BISA (2017) Fiscale statistiek van de inkomens 2015

Het gemiddeld (netto belastbare) inkomen per inwoner verschilt sterk per gemeente.
Vergelijken we de gemeenten met het hoogste en laagste inkomen in 2015 dan zien
we dat in St-Joost-ten-Node het inkomen minder dan de helft is (€8.690) dan dat van
Sint-Pieters-Woluwe (€19.910). Vergelijken we met het gemiddelde inkomen in de
Vlaamse Rand dan is het verschil nog groter. Het gemiddeld inkomen per inwoner
bedraagt €20.805 in Vlaams Brabant52. Het zijn voornamelijk de wijken en
gemeenten langs de oude industriële as in de Kanaalzone (ook de ‘arme sikkel’ of
‘croissant pauvre’ genoemd) die systematisch slechter scoren op indicatoren als
(jongeren)werkloosheid, opleidingsniveau, inkomen, groene ruimte 53. Het is in deze
wijken dat de meeste migranten met een lager opleidingsniveau zich vestigen omdat
ze hier onder meer goedkoper kunnen wonen. Deze plekken fungeren in de stad als
aankomstplek voor migranten. Voor vele mensen is het verblijf er van korte duur en
trekken ze naar betere wijken van zodra zij een zekere stabiliteit vinden. Maar er zijn
ook vele gezinnen en jongeren in deze wijken die hun sociale mobiliteit geblokkeerd
53
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zien waardoor ze de mogelijkheden niet hebben om weg te trekken uit deze ‘armere
buurten’.
Er doet zich wel een nieuwe aantrekkingskracht voor van de centrumwijken en
Kanaalzone op jonge gezinnen uit midden-en hogere klassen. Dit is goed voor de
sociale mix in deze wijken maar leidt ook tot gentrificatie van deze wijken. Het vestigen
van een nieuwe middenklasse in deze wijken zorgt wel voor nieuwe investeringen in
de publieke ruimte maar ook voor een toenemende druk op de prijzen op de
woningmarkt. Ook de Brusselse regering (2014-2019) maakt een prioriteit van de
ontwikkeling en vernieuwing in de Kanaalzone.

4.2.

veelheid aan talen, culturen, sociale posities, religies, etc. vindt 57 . De toenemende
diversiteit in de samenleving hangt ook samen met de toenemende trend tot
individualisering die al een tijd aan de gang is. Deze trend duidt op de verdwijnende
invloed van traditionele zuilen en opvattingen, gedragspatronen, structuren en sociale
verbanden en de idee dat het individu zelf zijn pad uitstippelt en keuzes maakt. Zowel
superdiversiteit als individualisering leiden tot een grotere verscheidenheid van
identiteiten, opvattingen, gedragingen en waardepatronen. Dit maakt het des te
belangrijk om binnen superdiverse contexten ook plekken en kansen te creëren waar
al deze verschillen elkaar kunnen ontmoeten, en waar plaats is voor complexiteit én
interactie. Culturele fora en nieuwe publieke ruimtes moeten er open, interactief en
verdraagzaam zijn.

Identiteit in een superdiverse stad (zie SDG 10.2; 10.3)

Unia stelt dat 2017 op gebied van samenleven een chaotisch jaar was en dat het
moeilijk is geworden om het te hebben over thema’s als inclusie, gelijkheid of
neutraliteit zonder in identiteitskwesties te vallen. In 2017 registreerde UNIA 17%
meer meldingen en opende het 5,8% meer dossiers dan het jaar voordien. De
grootste stijgingen in nieuwe geopende dossiers deden zich voornamelijk voor op het
vlak van werk, politie en justitie54.

4.2.1. Superdiversiteit
Het leven in diversiteit wordt door Dirk Geldof als één van de basiskenmerken
benoemd van Europese steden55. Brussel is een goed voorbeeld van een stad die niet
langer gekenmerkt wordt door één dominante culturele gemeenschap. In het geval
van Brussel spreekt men over zogenoemde minority-majority steden waar
minderheden de meerderheid vormen. Daarom dat samenlevingsopbouw, volgens E.
Corijn, niet zal gebeuren via (één) gemeenschapsvorming maar via een (te
ontwikkelen) gedeeld burgerschap56.
Geldof stelt dat superdiversiteit over meer gaat dan enkel een stijging van het aantal
mensen met een migratieachtergrond. Al is het toegenomen aantal herkomstlanden
van migranten in vergelijking met de 20ste eeuw en de diversiteit die tussen groepen
en gemeenschappen bestaat een kenmerk van superdiversiteit en van de huidige
migratiestromen. Toch wijst de term vooral op de toegenomen interne diversiteit bij
de groepen en gemeenschappen wat voornamelijk merkbaar is in steden waar je een

4.2.2. Kruispuntdenken
In het maatschappelijke debat wordt de complexiteit van identiteit en
identiteitsvorming vaak uit het oog verloren. Identiteit is meervoudig en dynamisch.
Elke persoon is meer dan alleen Moslim, Brusselaar, vluchteling, etc. Toch wordt in het
maatschappelijk debat, vooral wanneer men het heeft over minderheden of
kansengroepen, gefocust op slechts één deelidentiteit (bron boek motief).
Kruispuntdenken is tot een buzzword geworden in debatten over identiteit en
discriminatie. Het wijst op het belang van de verwevenheid en multi-dimensionaliteit
van identiteit en kijkt vanuit een en/en perspectief. Te vaak wordt de meervoudigheid
en complexiteit van verschillen, alsook de gelijktijdigheid waarmee ze opereren over
het hoofd gezien. Wanneer men het heeft over gender binnen een bepaald domein
(werk, onderwijs, zorg,…) wordt vaak niet naar etniciteit gekeken. Wanneer men
aandacht heeft voor etnische verschillen blijft men genderblind. Het kruispuntdenken
legt daarom de nadruk op de samenloop van discriminatiegronden en de rol van
dominante opvattingen en privileges verbonden aan bepaalde maatschappelijke
posities. Het individu en zijn of haar maatschappelijke positie wordt dus vanuit een
multidimensionaal perspectief bekeken58. Het kruispuntdenken situeert elk individu
op een kruispunt van verschillende machtsassen die zijn/haar maatschappelijke
positie vorm geeft: gender, etniciteit, klasse, leeftijd, seksualiteit,… Ella vzw ontwierp
hierover een handleiding voor organisaties die het kruispuntdenken willen toepassen
binnen hun organisatie59.

54

57

55

58

UNIA (2018)
Geldoff, D. (2013)
56 Corijn, E. (2018)

Geldoff, D. (2013)
Ella vzw (2015)
59 Vandeperre, E., Slaats, J., e.a. (2017)
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4.3. Gender (SDG’s 5.1; 5.2; 5.4; 5.5)
Gender is een actueel thema in het maatschappelijke debat en werd sterk
gemediatiseerd in het Westen door recente ontwikkelingen (#MeToo,
grensoverschrijdend gedrag in de filmwereld en bredere culturele sector - ook in
België - en uitspraken van onder meer President Trump in de V.S.). Gendergelijkheid
blijft wereldwijd een belangrijke uitdaging. Ondanks de stappen die reeds gezet
werden, blijven de uitdagingen groot in verschillende delen van de wereld op het vlak
van o.a. toegang tot onderwijs, bestrijding van geweld en discriminatie tegen
vrouwen. Nochtans draagt gendergelijkheid bij tot een meer duurzame en sterke
samenleving en economie60.
Ook in Vlaanderen kunnen nog heel wat stappen worden gezet. Zo blijkt uit recent
onderzoek van Kif Kif (2018) naar de Vlaamse elite in verschillende sectoren dat slechts
in 28% van de gevallen sprake is van een vrouw op de hoogste positie. Sectoren die
het laagste percentage vrouwen kennen aan de top zijn: business en banken (7%),
gezondheid (15%), kunst, cultuur en ontspanning (4%), justitie en media (13%). Hun
conclusie luidt dat het glazen plafond voor vrouwen in beleids- en directiekringen nog
steeds niet doorbroken is.
Genderfluïditeit is een nieuwe kwestie die zich aandient. Sinds 1 januari 2018 kunnen
transgenders het kenmerk ‘M’/’V’ op hun ID-kaart laten aanpassen zonder een
geslachtsoperatie te ondergaan. Toch zijn er mensen die zich in geen van beide
groepen thuis voelen. Er wordt dan ook gepleit voor een derde categorie ‘X’.
Belangenorganisaties pleiten voor een meer flexibele en fluïde benadering van gender
in plaats van het binaire mensbeeld ‘M’/’V’61.

4.4. Meertaligheid in Brussel

taalbarometer 3 in 2011 bij 2500 mensen kwamen 104 verschillende talen uit het
onderzoek. Bij de 1ste taalbarometer, tien jaar eerder, waren dit 72 talen62.
Volgens de Taalbarometer 4 blijven het Frans, het Engels en het Nederlands de
belangrijkste talen (de gesproken talen waarvan Brusselaars aangeven deze goed of
uitstekend te spreken), gevolgd door het Arabisch. Vooral het Nederlands en in
mindere mate het Frans (-9%) kenden sinds TB1 in 2001 een achteruitgang. De
kennis van het Nederlands halveerde over de hele onderzoeksperiode sinds 2001 van
meer dan 30% naar 16,3%. De daling was vooral significant bij Brusselaars die van
thuis uit geen Nederlands spreken en in het Franstalige onderwijs zitten. Het Frans
blijft de meest gekende taal. De kennis van het Arabisch daalt sterk t.o.v. TB3. De
daling is beperkter wanneer men naar de hele onderzoeksperiode kijkt sinds 2001.
De rapportage van het hebben van een goede of uitstekende kennis van het Arabisch
steeg sterk bij TB363. Dit kwam voornamelijk doordat jongeren die een eigen taal
onder Brusselaars van Arabische origine spreken hun taal als Arabisch rapporteerden
(een Brusselse versie van het Arabisch). Het is bij dezelfde groep dat de
zelfrapportage van kennis van het Arabisch daalt bij de TB464. Kijken we verder in de
top 10 dan zien we dat het Turks en Berbers geleidelijk aan verdwenen uit de top 10
en vooral Oost-Europese talen een opmars maakten als gevolg van de toetreding van
landen als Roemenië, Bulgarije en Polen tot de EU en het vrij verkeer van personen.
Kijken we naar de thuistaal van Brusselaars dan zien we dat het Nederlands stabiel
blijft op 6% t.o.v. TB3. Opvallend is de sterke stijging van het Frans als thuistaal t.o.v.
TB3. Hier spelen verschillende factoren. De aangroei van Franssprekende migranten
(Fransen en Franstalige Afrikanen). Maar ook de verfransing bij traditionele
migrantengroepen. Hun kinderen gaan wanneer ze volwassen zijn steeds minder een
partner zoeken in het land van oorsprong. En spreken met hun Brusselse partner
(van 2de, 3de, 4de generatie) steeds vaker Frans65.

In 2018 werden de resultaten bekendgemaakt van de 4de taalbarometer (TB4) die
de taalsituatie in het Brussels gewest in kaart tracht te brengen. Het sociaaldemografische profiel van de Brusselse bevolking hangt samen met migratiestromen
en dit heeft ook een invloed op de diversiteit aan talen. Uit de steekproef van de

Meertaligheid is in Brussel een realiteit en de diversiteit in het taalgebruik neemt
toe. Eentaligheid (Engels, Frans of Nederlands) is sinds TB1 sterk gedaald op de
werkvloer en in informele gespreken b.v. met de buren. Vooral op de werkvloer stijgt
het gebruik van Frans/Nederlands en Frans/Nederlands/Engels sterk. Voor deze
laatste steeg het gebruik van een combinatie van deze 3 talen van 3,5% (TB1) naar

60
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United Nations, SDG 5: achieve gender equality and empower all women and girls
De standaard, Cavaria naar het grondwettelijk hof voor ‘X’, 10 januari 2018
62 Marnixplan.org, Bruxelles Multilingue.
63 Briobrussel.be, Taalbarometer 4: de talen van Brussel.

BrioBrussel.be, taalbarometer 4: omgaan met meertaligheid.
Briobrussel.be, Taalbarometer 4: de talen van Brussel.
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28,1% (TB4). Net zoals de jongeren van Arabische origine, gebruiken en mengen ook
andere Brusselaars steeds meer talen in bepaalde levensdomeinen en zelfs in
éénzelfde gesprek, ook al hebben ze slecht een passieve kennis van de taal. De reden
dat men dit doet kan zowel uit noodzaak zijn (door een gebrekkige kennis van een
bepaalde taal) als een bewuste keuze (b.v. een Brusselse versie van het Arabisch bij
jongeren)66.

5. LEREN (zie SDG 4.6)

met taal, cijfers en tabellen kunnen omgaan en van de digitale vaardigheden gebruik
kunnen maken. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te functioneren, te
participeren in de samenleving en om zich persoonlijk te ontwikkelen en bij te leren.
Volgens het PIAAC onderzoek (Program for the International Assesment of Adult
Competencies) blijkt dat in 2013 één op zeven volwassenen in Vlaanderen
laaggeletterd is. Bij jongvolwassenen (16 tot 24jaar) steeg dit van 5 naar 9%. Cijfers
voor Brussel zijn er niet. Wel kunnen we er van uitgaan dat cijfers specifiek voor
Brussel boven het gemiddelde zouden liggen 70.

5.2.
5.1. Onderwijs
Het onderwijsniveau is de voorbije decennia in België sterk toegenomen zowel bij
mannen als vrouwen. Gemiddeld bezitten 45,6% van de 30 tot 34-jarigen in 2016 een
diploma hoger onderwijs67. De algemene stijging van de scholingsgraad werkt wel een
verdere dualisering tussen hoog- en laagopgeleiden in de hand. In Brussel uit zich dat
het best. Brussel heeft in vergelijking met de andere gewesten het grootste aandeel
hoogopgeleiden (hoger onderwijs) onder de 25 tot 64 jarigen (44,1%)68. Maar het
heeft ook het grootste aandeel mensen met een diploma ‘lager secundair’ en
het kleinste aandeel met een gemiddeld opleidingsniveau.
De toenemende diversiteit daagt het leer- en onderwijssysteem uit. Uit het
onderzoek blijkt dat het prestatieverschil tussen autochtone leerlingen en leerlingen
van buitenlandse herkomst het grootst is in Vlaanderen (in het voordeel van
autochtone leerlingen).

Levenslang en levensbreed leren

In 2016 nam 41,4% van de volwassenen minstens eenmaal deel aan niet-formeel
leren. De deelname aan het niet-formeel leren ligt hoger dan de deelname aan het
formele leren (6,8%). De hoogste participatiegraad in het niet-formeel leren zien we
bij jongvolwassenen (25-34 jaar). Opleidingsniveau en sociaal-economische situatie
spelen ook een rol: slechts 17,4% van de lager opgeleiden participeren tegenover
60,7% van de hoogopgeleiden. Bij werkenden (51,2%) ligt de participatie hoger dan bij
werklozen (33,6%) of inactieven (14,1%). Bijna drie kwart van de niet-formele
opleidingen zijn werk-gerelateerd. Gezondheid is het populairste thema, gevolgd door
business, bedrijfsbeheer, rechten en informatie- en communicatietechnologie.
Volgens de Europese enquête volwasseneducatie (2016) ligt de participatiegraad aan
formeel en niet-formeel leren op niveau het van het Europese gemiddelde. Al is de
kloof met koplopers Nederland en Zweden groot (64%) 71.

Laaggeletterdheid blijft een probleem. Geletterdheid omvat de competenties
om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dit betekent

Onder invloed van verschillende maatschappelijke ontwikkelingen en de toenemende
snelheid en complexiteit van informatie neemt het belang van leren toe en wijzigt de
manier waarop we leren. Leren wordt niet langer gezien als louter kennisoverdracht,
maar veeleer als het verwerven van competenties. En dat kan ook binnen informele
of niet-formele contexten. Een meer geïntegreerde benadering van leren wint aan
belang. Leren wordt gezien als een levensbreed en levenslang ontwikkelingsproces dat
niet enkel in functie van economische inzetbaarheid, relevantie of nut staat.
‘Emancipatorisch leren’, gericht op autonomie, verantwoordelijkheidszin en
empowerment komt opnieuw meer in the picture. Zo ook groeit de interesse voor
leren in specifieke contexten, in de werkelijkheid zelf. De lerende staat centraler en

66

70

Het percentage jongeren (18j-24j) zonder diploma hoger secundair onderwijs en
geen enkele vorm van opleiding volgen, daalt voor België (8,8% in 2016) en ligt
hoger bij mannen (10,2%) dan bij vrouwen (7,4%). In Brussel kent dit percentage
jongeren de voorbije 10 jaar ook een dalende trend al blijft het percentage (14,8%)
ver boven het Belgische gemiddelde69.

Briobrussel.be Taalbarometer 4: omgaan met meertaligheid.
STATBEL, 29,9% van de bevolking heeft een diploma hoger onderwijs. 23 maart 2016
68 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel (2017)
69 BISA (2017) Schoolloopbaan
67

Onderwijsinbrussel.be, Nieuwe kansen tot leren en participeren voor laaggeletterde
Brusselaars dankzij het VGC-plan geletterdheid.
71 STATBEL, volwasseneneducatie. 19/07/2018
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leert vanuit motivatie en engagement, op maat en via individuele begeleiding en
monitoring.

6. Cultuurparticipatie in Brussel
Volgens de EU-SILC-enquête participeren 14% van de Brusselaars (16j. of ouder) in
2017 aan sportieve, recreatieve of artistieke activiteiten (in Wallonië en Vlaanderen
is dit resp. 19 en 33%)23. Over het algemeen wordt aangenomen dat
verhoudingsgewijs minder Brusselaars uit gemeenten met een lagere socioeconomische status deelnemen aan een culturele activiteit dan Brusselaars uit een
gemeente met een hogere sociaal-economische status. In Brussel probeert men
zowel aan Franstalige als Nederlandstalige zijde cultuurparticipatie te stimuleren
a.d.h.v. resp. de Article27 en de Paspartoe. In 2016 maakten zo’n 22.870 mensen
gebruik van de article27 en werden 46.220 tickets gebruikt. In datzelfde jaar waren
er 3329 mensen in armoede met een Paspartoe waarvan 1.669 mensen er ook
gebruik van maakten.24
In 2017 publiceerde Move-It-Kanal haar resultaten over cultuurbeleving en
participatie bij Brusselse jongeren uit de Kanaalzone. Het onderzoek stelt dat
jongeren actief aan cultuur participeren omwille van het sociale aspect of omwille
van het zoeken naar zelfontplooiing en expressie. Gebrek aan tijd, motivatie en
informatie zijn drempels die aangehaald worden. Ook sociale, financiële en
geografische (afstand) drempels spelen een rol. Wanneer het cultuuraanbod inspeelt
op hun leefwereld en interesses en er ruimte is voor interactie zijn jongeren meer
geneigd eraan deel te nemen. Het betrekken van de jongeren in het vormgeven van
dat aanbod speelt ook een belangrijke rol.25 Tot slot kunnen we ook voor het sociaalcultureel werk stellen dat het op gebied van participatie belangrijk is zich te richten
tot de dagelijkse leefwerelden en interesses van mensen.
Het netwerk van de 22 Brusselse Nederlandstalige gemeenschapscentra
(cultuurcentrum Brussel) doopte zich in 2018 om tot N22. Op deze manier profileren
ze zich gemeenschappelijk met onder meer een gezamenlijke website en brochure
met een gediversifieerd en klassiek educatief aanbod (creativiteit, sport en beweging,
muziek, voeding, e.a.). In het voorjaar 2018 telde het hele aanbod zo’n 157 activiteiten
72
73

Vansteen, A. & De Voldere, I. & Berckmoes, T. (2013)
Werkbaarwerk.be, werk en gezin combineren.

(26 gemiddeld per maand). Het najaar 2018 kwam op een totaal van 207 activiteiten
(gemiddeld 34,5 activiteiten per maand). In 2018 pakte N22 daarenboven uit met de
opening van 2 nieuwe centra in Ukkel (GC het Huys) en Neder-Over-Heembeek (GC
Nohva) en worden/werden enkele andere centra vernieuwd.

7. WELZIJN & GEZONDHEID (SDG 3.5)
7.1.

(Vrije) Tijd

De stijging van het vrijetijdsaanbod nam de voorbije twee decennia enorm toe.
Commerciële
initiatieven
in
de
vrijetijdssfeer
zorgen
ervoor
dat
middenveldorganisaties directe concurrentie ondervinden en zich moeten
(her)positioneren. Ook globalisering, technologische ontwikkelingen en flexibilisering
van de arbeidstijd dragen bij aan een gevoel van toegenomen drukte. Mensen
combineren taken die vroeger tot verschillende levensfasen behoorden (jongeren
combineren studeren en werken, gepensioneerden verdienen nog bij…) en de grens
tussen arbeidstijd en vrije tijd vervagen. In Vlaanderen zegt 60% van de mensen tijd te
kort te komen in hun vrije tijd 72 . Dit heeft gevolgen voor de mentale gezondheid
(stress, burn-out, …). Als tegenbeweging duiken er de laatste jaren verschillende
initiatieven op rond het thema verstillen en vertragen.
De tijd die we spenderen aan betaalde arbeid neemt een belangrijke plaats in. De
toename van het aantal tweeverdieners met kinderen alsook de toename van het
aantal éénoudergezinnen zorgde ervoor dat er binnen deze huishoudens minder tijd
is voor ‘vrije tijd’. In 2016 vond 12,2% van de werknemers de verhouding tussen
arbeidstijd en privétijd problematisch. Bij zelfstandige ondernemers was dat 33%.
Voor beide groepen is dit een toename t.o.v. 201373. Internationaal vergeleken doet
België het op gebied van evenwicht werk-privétijd beter dan het OESO-gemiddelde
volgens de How’s Life-index74.
Het ervaren van tijdsdruk is ook een gevolg van hoe we met die vrije tijd omgaan: de
verwachting leeft dat vrije tijd nuttig en betekenisvol wordt ingevuld en dat de manier
waarop men de vrije tijd invult mee iemands identiteit bepaalt. Mensen willen veel
dingen doen in hun vrije tijd en koesteren hoge ambities wat leidt tot vrijetijdsstress,
74

OECD (2017)
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keuzedwang en shopgedrag. Daarom is het belangrijk te erkennen dat niet iedereen
dezelfde mogelijkheden en ideeën heeft over hoe de vrije tijd in te vullen.

7.2.

Subjectief welzijn

Op basis van de evolutie tussen 2005 en 2016 kent het welzijn bij de Belgen een
neerwaartse trend. Dit wordt ook bevestigd door de OESO-indicator ‘subjectief
welzijn. De neerwaartse trend start in 2008, het moment dat het welzijnsniveau haar
hoogtepunt bereikt in de meting en de financieel-economische crisis uitbreekt. Het
dieptepunt werd bereikt in 2011 en sinds 2015 is er een beperkte stijging. De indicator
globale gezondheidstoestand draagt het meeste bij aan de neerwaartse trend75. Het
World Happiness rapport (2017) stelt dat de factor ‘mentale gezondheid’ een sterkere
invloed heeft m.b.t. geluk dan b.v. het beschikbare inkomen. Plaatsen we het in een
internationaler perspectief dan doet België het niet zo slecht. Volgens het OESO’s
How’s Life rapport doet België het over het algemeen iets beter of even goed dan
gemiddeld. Zo scoort België boven het gemiddelde op vrije tijd (tijd voor jezelf en
ontspanning t.o.v. werktijd). In de categorie ‘werk en inkomen’ zit België onder het
OESO-gemiddelde door de lage tewerkstellingsgraad en lange termijn werkloosheid.
Er wordt ook specifiek naar het welbevinden bij immigranten gekeken. Net als in
andere OESO-landen scoren migranten in België relatief minder goed op de How’s Life
index dan mensen geboren in het land 76 . Een trend die ook het World Happiness
rapport 2017 bevestigt.
Armoede heeft ook invloed op gezondheid en het sociaal leven van mensen. Sociale
ongelijkheid doet zich dus ook voor met betrekking tot de gezondheidstoestand van
mensen. De sociale positie van de ouders heeft invloed op de gezondheid van het kind.
Zo ligt de levensverwachting van een kind uit een gezin met een goede socioeconomische situatie hoger. Wanneer Brusselaars bevraagd worden over hoe het
gesteld is met hun subjectieve gezondheid dan zien we dat iets meer dan de helft van
de Brusselaars met ten hoogste een diploma lager secundair onderwijs hun
gezondheidstoestand als niet goed beschrijft. Bij de Brusselaars met een diploma
hoger onderwijs is dit een vijfde77. De frequentie en kwaliteit van sociale contacten
beïnvloeden het welbevinden. Ook hier zien we dat inkomensniveau een invloed

heeft. Op basis van cijfers uit 2013 stellen we vast dat de armste Brusselaars (zeer laag
inkomen) vaker minder tevreden zijn (17%) over hun sociale contacten dan de rijkste
Brusselaars (6%).78

7.3.

Het aantal mensen met last van psychische problemen neemt toe in België. Voor de
meest recente cijfers moeten we ons baseren op de gezondheidsenquête 2013. Deze
wees op de toename van het aantal mensen met psychische problemen van 26% in
2008 naar 32% in 2013. Een aantal groepen zijn kwetsbaarder dan anderen: lager
opgeleiden, vrouwen, mensen die wonen in grote steden. Hoewel bij de actieve
bevolking de geestelijke gezondheid in het algemeen onder druk staat. Dit zorgt ook
voor een toenemend gebruik van geneesmiddelen voor psychische klachten 79.
In Brussel zien we dat zo’n 40% van de Brusselaars aangeeft te kampen te hebben
met een toestand psychisch on-welbevinden. Dit stijgt naar 56% bij mensen met ten
hoogste een diploma lager secundair onderwijs. Opvallend is ook dat bij mensen met
een depressie, laagopgeleiden minder gebruik maken van een psychotherapeutische
behandeling dan hoogopgeleiden. En in het gebruik van psychotrope geneesmiddelen
is er geen significant verschil tussen de opleidingsgroepen terwijl lager opgeleiden
vaker te kampen hebben met mentale problemen 80.
Nog volgens de gezondheidsenquête 2013 dacht 14% van de Belgen ooit aan het
ondernemen van een zelfmoordpoging en ondernam 4% een zelfmoordpoging 81. In
2015 overleden 1051 mensen in Vlaanderen door zelfdoding of te wel 3 mensen per
dag. Daarvan behoorden zo’n 72% tot het mannelijke geslacht. Andere duidelijke
trends zijn moeilijk waar te nemen. Globaal genomen lijkt het aantal zelfdodingen wel
te dalen sinds 200082.

75

80

76

81

Federaal Planbureau (2018)
OECD (2017)
77 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2017)
78 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2018)
79 Vlaams instituut gezond leven, cijfers

Psychische gezondheid

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2017)
Vlaams instituut gezond leven, cijfers
82 Agentschap zorg en gezondheid, evolutie van sterfte door zelfdoding (2015)

14

8. TECHNOLOGISCHE TRENDS – EEN DIGITALE
SAMENLEVING
Technologische ontwikkelingen zullen de komende decennia de samenleving zowel
sociaal als economisch doen veranderen. Verwacht wordt dat de impact ervan groter
zal zijn dan toen de computer algemeen ingang vond in de jaren 80. Verdere
automatisering (bijvoorbeeld in de zorgsector) en kunstmatige intelligentie kunnen
disruptieve gevolgen hebben voor b.v. de arbeidsmarkt.
We sommen kort op in welke domeinen de verdere digitalisering invloed heeft83:
1. vereniging en participatie: beperkingen in tijd en ruimte vervagen waardoor het
verschillende vormen van participatie en vereniging vergemakkelijkt (b.v.
CitizenLab dat burgers via online-tools meer wilt laten participeren aan het beleid
om zo tot een transparanter en democratischer beleid te komen)
2. Leren: nieuwe mogelijkheden en tools op het vlak van leren en kennisuitwisseling.
Het blijven werken aan digitale geletterdheid blijft cruciaal om mee te kunnen in
de samenleving. De informatie-overload waarmee individuen geconfronteerd
worden, vraag ook om het leren kritisch omgaan met informatie.
3. toenemende digitalisering, toegang tot het internet en het intensief gebruik van
smartphones kan bij vele mensen de grens tussen vrije- en werktijd vervagen
4. samenleven: een deel van de realiteit speelt zich af in een virtuele onlinewereld
via sociale media. Ook ‘virtual reality’ of augmented reality vinden meer en meer
ingang in de samenleving.

8.1.

Leven met algoritmes en Big Data

Niet enkel de mens maar ook apparaten, sensoren en andere objecten zijn aan het
internet verbonden, communiceren met elkaar en verzamelen enorme hoeveelheden
data. Deze grote hoeveelheden data gekoppeld aan artificial intelligence (AI) zorgen
voor een waaier aan mogelijkheden om slimme toepassingen te creëren. De
algoritmes waar deze AI-systemen gebruik van maken zijn door de mens ingestelde
formules waarmee grote hoeveelheden data geanalyseerd worden, adviezen
geformuleerd worden en zelfs geautomatiseerde beslissingen mee genomen worden.
Via deze algoritmes en Big Data kunnen verbanden ontdekt worden die de mens niet
vindt en worden ‘menselijke fouten’ vermeden. Algoritmes en big data spelen ook een
83
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belangrijke rol in het creëren van slimme steden en kunnen het dagelijkse leven
grondig veranderen. Belangrijk is om voldoende transparantie te bieden bij het
instellen van algoritmes en de gekozen criteria. Wanneer bijvoorbeeld criteria als
inkomen, huidskleur of geslacht gebruikt worden en kunnen algoritmes
discriminerend werken voor bepaalde groepen in de samenleving (bijvoorbeeld voor
het inschatten van risico’s bij misdaad of recidive)84.
Een eerste belangrijke stap in de smart-city strategie van het Brussels gewest is het
openen van een website (opendatastore.brussels) waarin de Brusselse openbare
diensten en hun partners hun data openstellen. Open data zijn de grondstof van een
smart city en laten toe (nieuwe) diensten te ontwikkelen en efficiënter te maken.
Zowel in Vlaanderen (Smart Cities Vlaanderen) als Brussel (Brussels Smart Cities)
brengen overheden verschillende actoren samen en worden initiatieven gelanceerd
(gratis wifi in metrostations, inzetten op open data, slimme vuilbakken …). Mobiele
applicaties en digitale tools kunnen bijdragen tot het verkleinen van de kloof tussen
burgers en overheden. Een goed voorbeeld hiervan is de applicatie Fix My Street
waarbij Brusselaars problemen of defecten in de publieke ruimte kunnen melden aan
de overheid zodat deze hier snel kan op inspelen.

8.2.

Ethische kwesties

Technologische ontwikkelingen en digitalisering roepen ook maatschappelijke vragen
op. Zo bestaat er vandaag een maatschappelijk debat over ethische kwesties, privacy
en cyberveiligheid. In welke mate vinden we bijvoorbeeld beslissingen van technologie
en machines wenselijk? Er dient verder ingezet te worden op de evaluatie van
technologie en haar maatschappelijke en ethische impact. Dit moet gebeuren door
experts uit verschillende disciplines: technologen samen met ingenieurs en sociale
wetenschappers. Alsook met de gebruikers van de technologie85. Checks and balances
en een wettelijk kader moeten ingebouwd worden voor systemen die (persoonlijke)
data beheren. Enorme hoeveelheden data worden beheerd door publieke of private
actoren en het is voor mensen belangrijk dat deze data op correcte manier gebruikt
worden, met name in het belang van de klant en/of de samenleving 86.
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8.3.

Sociale media

Facebook blijft het belangrijkste sociale medium in Vlaanderen (70,4% van de
Vlamingen). Hoewel instagramgebruik minder wijdverspreid is kent het een sterke
opmars sinds 2015. YouTube kent vooral een sterke opmars bij tieners. De populariteit
van Twitter daarentegen neemt af. Voor 70% van de Vlamingen zijn sociale media een
manier om aan nieuwsinformatie te komen. Vooral bij twintigers zijn sociale media
belangrijk voor nieuwsinformatie: bij 44,4% van de jongeren is Facebook de
belangrijkste nieuwsbron 87 . Men noemt dit een ‘gesnackte’ manier van nieuws
consumeren waarbij ongeveer de helft het bericht opent en gedeeltelijk leest.
Sociale media bieden de kans een aanvulling te zijn op het (fysieke) publieke debat en
meer mensen te laten participeren aan dat debat. Toch staan we ook even stil bij de
uitdagingen ervan voor een democratische samenleving en het maatschappelijke
debat88:
➢ Sociale media gaan meer en meer gepersonaliseerd te werk en creëren zo
een filterbubble of echokamer. Hierdoor worden de eigen bestaande ideeën
en overtuigingen op sociale media niet uitgedaagd maar eerder bevestigd.
➢ Het toenemende belang van sociale media bij burgers om zich te informeren
➢ Toenemend belang van korte boodschappen op sociale media en de verkorte
aandachtsboog van de gebruiker
➢ Het gebruik van sociale media door politici als communicatiestrategie. Door
kort en krachtig te communiceren verdwijnt vaak nuance. Dit valt moeilijk te
rijmen met de logica van de politiek waarbij het beleid zich op de lange
termijn moet richten, complex is en om compromis vraagt.
Vanwege de personalisatie en de filter-bubble tonen sociale media vooral zaken die
ons denken bevestigen en niet in vraag stellen en geeft het vooral voorkeur aan
sensationele of trendy berichten die kliks opleveren. Jongeren zijn zich vaak ook niet
bewust van de filter-bubble van facebook, dit is vooral zo bij laagopgeleide jongeren
maar ook bij bijna een kwart van jongeren met universitaire opleiding. Ook op het
gebied van fake news zijn hoogopgeleide jongeren beter in staat dan laagopgeleiden
om dit te herkennen89. Daarenboven krijgen haatberichten en fake news nog te veel
ruimte op sociale media. De uitdaging is hoe men in de toekomst van deze virtuele
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ruimte een plek kan maken waar nuance zijn plaats heeft en waar ons denken wordt
uitgedaagd.

9. ECOLOGISCHE TRENDS
9.1.

Klimaatverandering (SDG’s 6.4; 13.3)

De overtuiging dat menselijke activiteit een zware en bijna uitsluitend negatieve
impact heeft op ons ecologisch systeem, wordt steeds breder gedragen. Toch blijven
de veranderingen in ons ecologisch systeem voor velen een abstract gegeven met als
gevolg dat maatregelen om de klimaatverandering structureel te keren en een
mentaliteitswijziging te creëren moeilijk van de grond komen ondanks het urgente
karakter ervan. Ook politieke, economische en andere belangen en de impact van de
klimaatverandering naar gelang de geografische ligging spelen hierin een rol. De lange
tijdshorizon van de effecten dragen bij aan de immobiliteit90.
Nochtans blijkt uit de 4de klimaatenquête in België dat Belgen klimaatverandering als
een probleem beschouwen dat een dringende aanpak vereist. Voor 81% van de Belgen
behoort het klimaat tot de voornaamste bezorgdheid. 7% ontkent de
klimaatverandering.
Gezinnen
onderschatten
wel
vaak
hun
eigen
verantwoordelijkheid en bijdrage die ze kunnen leveren en wijzen vooral naar de rol
van de industrie en transport. Opvallend is dat veel Belgen wel goede intenties hebben
en meer willen doen maar hierin weinig of geen verdere vooruitgang boeken. Er wordt
vooral gekeken naar de rol die Europa en de overheid zou moeten spelen. Volgens de
enquête is slechts 42% tevreden met de inspanningen van de overheid 91.
Wereldwijd wilt men de opwarming van de aarde beperken tot 1,5 °C om de ergste
rampen te voorkomen. De huidige klimaatplannen zijn onvoldoende om de
opwarming tot 2°C te beperken. Uit de nationale klimaatenquête blijkt ook dat er op
internationaal niveau een kloof tussen ambitie en actie bestaat. Volgens de BBL is het
hoog tijd dat België een tandje bijsteekt: “Op vlak van klimaatbeleid hoort België dan
ook bij de achterblijvers onder de Europese lidstaten (Climate Change Performance
Index 2018). De laatste jaren nemen de Belgische broeikasgasemissies zelfs opnieuw
91
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toe. Ter illustratie: in 2016 was de Vlaamse uitstoot hoger dan in 2005, terwijl
Vlaanderen haar CO2-uitstoot met 15,7% moet verminderen tegen 2020”.92

9.2.

Hernieuwbare energie (SDG 7.2)

Het aandeel hernieuwbare energie in de Europese unie moet tegen 2030 32%
bedragen. In 2018 lag dit aandeel op 17%. België stelde zich als doel om tegen 2020
het aandeel hernieuwbare energie naar 13% op te trekken. Volgens de meest recente
cijfers bedraagt het aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen 6,6% 93. De stijging
hernieuwbare energie is de laatste jaren voornamelijk te danken aan de toename van
groene warmteproductie en biobrandstoffen in transport 94.

9.3.

Duurzaam ruimtegebruik (SDG11.3 & 11.7)

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen dagen ook onze manier om met
ruimte om te gaan uit. Bevolkingsgroei, vergrijzing, gezinsverdunning en het
toenemend aantal éénpersoonsgezinnen hebben allen een invloed op hoe we met
ruimtegebruik omgaan en dwingen tot een efficiënt en innovatief gebruik van ruimte.
Er is ook een toenemend duurzaam en ecologisch bewustzijn bij de invulling en
vormgeving van ruimte. En ook de aantrekkelijkheid van ruwe ruimte (leegstand, pop
up, industrieel terrein… ) groeit.
Tendensen als bevolkingsgroei en stijgend aantal éénpersoonsgezinnen laten zich in
stedelijke gebieden vaak sterker voelen. Steden zijn daarom dé plaats voor experiment
rond alternatief ruimtegebruik. Ook de superdiverse samenleving vraagt een andere
omgang met ruimte om tegemoet te komen aan de behoeftes op vlak van
levenskwaliteit. De inrichting, de beschikbaarheid, de toegankelijkheid en de
bereikbaarheid van de publieke ruimte hebben invloed op het samenleven. Hier
vindt met name ontmoeting, uitwisseling en interactie plaats. Daarom is het
belangrijk om ruimtes niet enkel vorm te geven vanuit een focus op economische
meerwaarde maar ook uit te werken vanuit sociaal-culturele doelen. Pistes die
voorhanden liggen zijn de multifunctionele inzetbaarheid van ruimtes en het
delen van ruimtes, zij het publiek, semipubliek of privaat, waarbij samenwerking en
interactie gestimuleerd wordt.

9.4.

Hoewel er de laatste jaren stappen vooruit worden gezet op gebied van mobiliteit en
levenskwaliteit blijven de uitdagingen groot. Volgens een recent onderzoek rond
mobiliteit dat uitgevoerd werd op vraag van Greenpeace blijkt dat de mobiliteit in
Brussel is blijven hangen in de 20ste eeuw. 44% van de verplaatsingen in het gewest
gebeurt met een persoonlijk gemotoriseerd voertuig (het 3de grootste aandeel van de
13 onderzochte steden). 28% van de verplaatsingen gebeurt met het openbaar
vervoer. Het aandeel fietsverplaatsingen blijft laag (3%) maar zit in stijgende lijn.
Fietsen blijft voornamelijk een mannelijke aangelegenheid in Brussel. Tellingen van
fietsers in het Brussels gewest geven aan dat bijna 2/3de van de fietsers in Brussel
mannen zijn (Brussels Fietsobservatorium - Pro Velo vzw).

9.5.

Luchtkwaliteit

Het thema luchtkwaliteit is in Brussel en Vlaanderen een actueel thema en nauw
verbonden met mobiliteit. Luchtvervuiling blijft een belangrijke oorzaak van
vroegtijdige sterfte. Vuile lucht wordt ook als een van de belangrijkste
milieubedreigingen aangeduid voor de Europese burger. De Brusselse metingen tonen
een positieve evolutie van de luchtkwaliteit al geven deze geen correcte
weerspiegeling van de realiteit waardoor de meetstations zelf onder vuur liggen 97. De
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Mobiliteit (SDG 11.2)

Sinds de jaren 50 van vorige eeuw ontwikkelde Brussel zich meer en meer tot een stad
op maat van auto’s. Ook vandaag blijft het normaal om overal in de stad per auto te
geraken en deze overal achter te kunnen laten in de publieke ruimte. De
verkeersfunctie van de publieke ruimte blijft grotendeels dominant ten opzichte van
de verblijfsfunctie95. Het aantal auto’s in de stad van mensen die in de stad wonen of
naar de stad pendelen bereikt een niveau waarbij verschillende verkeersassen
verzadigd geraken. Voor vele Brusselaar (met of zonder auto) is mobiliteit in Brussel
een bron van stress en frustratie die ook bijdraagt aan de negatieve beeldvorming over
publieke ruimte en aan een negatieve beleving van de stad. Anderzijds wordt de
beleving van de stad voor een groot deel van de Brusselaars ook mee bepaald door
het openbaar vervoer. Voor sommigen is tram, bus, metro de plek voor gezellige
ervaringen, mooie ontmoetingen en everyday acts of kindness maar ook een plek van
onverschilligheid t.o.v. de medemens of irritatie.96
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beperkte politieke aandacht voor het thema en het tekortschieten van het beleid
maken dat burgers zelf in actie schieten. Zo spande een groep Brusselaars in 2014
(Clean AirBxl) een rechtszaak aan tegen het gewest omdat het niet genoeg inzet op
het verbeteren van de luchtkwaliteit. Sinds 2018 bestaat het initiatief InfluenceAir
waarbij Brusselaars de luchtkwaliteit meten aan de hand van een meter die ze zelf in
elkaar steken. De resultaten zijn te volgen op een website. De burgerbeweging
FiltrecaféFiltré zet vandaag met hun acties aan de schoolpoorten het thema in de
spotlights en op de politieke agenda door bezorgde kinderen met hun ouders te
mobiliseren98.

9.6.

Voedselvoorziening (SDG 12.3 & 2.4)

Het FAO schetst een somber beeld van voedselvoorziening vanwege uitdagingen zoals
de druk die de mens legt op natuurlijke hulpbronnen, de groeiende ongelijkheid en
klimaatverandering. Tegen 2050 zijn we met 10 miljard mensen wat de vraag naar
landbouwproducten doet toenemen met 50% en de druk op de reeds beperkte
natuurlijke hulpbronnen vergroot. Het FAO pleit voor ingrijpende veranderingen en
duurzame voedingssystemen die efficiënter gebruik maken van land en water,
drastisch het gebruik van fossiele brandstof verminderen, inzetten op het behouden
van biodiversiteit en voedselverspilling tegengaan99.
Vandaag leeft al meer dan de helft van de mensen in steden en dit zal enkel toenemen.
Steden zullen in de toekomst dus ook een belangrijke rol spelen in de
voedselvoorziening. In 2015 ondertekenden honderd burgemeesters (waaronder ook
Gent, Brugge en Brussel) het Milan Urban Food Policy Pact en engageerden zich
daarmee om duurzame voedselsystemen en strategieën te ontwikkelen. Zo wil ‘Gent
en Garde’ samen met burgers korte ketens stimuleren, sociale meerwaarde creëren
in de voedselvoorziening, duurzame productie en consumptie promoten en
voedselafval voorkomen. Er zijn talrijke initiatieven rond duurzame
voedselvoorziening en landbouw die ontstaan, vaak met een grote betrokkenheid van
burgers. Zeker in steden wordt er vaak geëxperimenteerd en zetten initiatieven in op
het promoten van korte ketens in de voedselvoorziening, het samenbrengen van
lokale gemeenschappen en de band met voeding versterken. Een voorbeeld is het
Community Sustained Agriculture–Netwerk (CSA) dat staat voor landbouw gedragen
door een gemeenschap. De Brusselse regering startte sinds 2015 ook met haar good

food strategie. Een strategie en visie gericht op 2035 die zowel aan productie als
consumptiezijde het gedrag wil veranderen door in te zetten op een lokale
voedselproductie (Brussel en haar rand) en bewustmaking van Brusselaars vanaf een
jonge leeftijd omtrent een evenwichtige voeding die zoveel mogelijk lokaal is100.

10.POLITIEK – MAATSCHAPPELIJKE TRENDS
In dit stuk bekijken we welke belangrijkste politiek-maatschappelijke trends zich
voordoen. We vatten het begrip politiek ruim op en integreren alle actoren die
meedoen aan het maatschappelijke debat: burgers, het middenveld en de overheid.
We hebben het over het politiek-maatschappelijk veld en niet louter over ‘de’ politiek.

10.1. De politieke wereldorde
Het gevoel leeft bij velen dat de wereld vandaag minder stabiel is. Enkele
gebeurtenissen die tot dat gevoel bijdroegen zijn de verkiezing van Amerikaans
President Trump, de Brexit, de annexatie van de Krim door Rusland, de migratiecrisis
van 2015, etc. Nochtans deden zich op het wereldtoneel van de internationale politiek
recent geen grote machtsverschuivingen voor. De Verenigde staten blijven vanwege
hun economische en militaire kracht de belangrijkste speler op het internationale
toneel. Toch blijft de trend naar een meer multipolaire wereldorde bestaan door de
relatieve terugval van de VS en de opkomst van bijvoorbeeld de BRIC-Landen101. Wat
betreft Europa zagen we eerder dat het aandeel van Europa in de wereldbevolking en
economie kleiner wordt. Dit maakt het voor de Europese Unie een des te belangrijkere
uitdaging om met één stem te spreken en het potentieel van haar collectieve gewicht
te benutten.

10.2. Democratie onder druk? (SDG 16.7)
De toenemende globalisering en de technologische ontwikkelingen maken onze
samenleving meer divers en maken zowel goederen, kapitaal als mensen mobieler
waardoor het voor de natiestaat steeds moeilijker wordt om deze stromen te beheren.
Bij een deel van de bevolking leeft het gevoel dat zij vooral met de negatieve gevolgen
van globalisering geconfronteerd worden en dat de politiek hier niets aan verandert.
Het niveau van de nationale staat heeft het dus moeilijk om globale uitdagingen als
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migratie, sociale ongelijkheid, klimaatverandering,… aan te pakken omdat deze het
nationale niveau overstijgen.
Dit creëert een voedingsbodem waarin populistische politici goed gedijen en hengelen
naar de proteststem van deze mensen. Vandaag spinnen populistische partijen in
Europa vooral garen met thema’s als migratie en het verlies van nationale
soevereiniteit ten voordele van b.v.. de Europese Unie en de bedreiging die deze zou
inhouden voor de nationale welvaart. Populisten richten zich voornamelijk tot dat deel
van de bevolking dat het gevoel heeft dat hun bezorgdheden niet worden aangepakt
door de politieke elite en spelen in op de emoties (zoals angst) van mensen 102 . In
verschillende Europese landen zitten populistische partijen mee aan het roer
(Hongarije, Polen, Oostenrijk). Sommigen slagen er in om democratische waarden en
rechten zoals vrijheid van pers, vereniging en van mening, … uit te hollen 103.

10.3. Belgische politiek
10.3.1. Verkiezingen 26 mei 2019
Op 26 mei 2019 konden alle Belgen nieuwe politieke vertegenwoordigers kiezen voor
het regionale, federale en het Europese niveau. De prominente aanwezigheid van het
klimaatthema in de media en gunstige peilingen voor Groen in aanloop naar de
verkiezingen hebben in Vlaanderen niet gezorgd voor een groene golf. Het
opvallendste resultaat van de Vlaamse en Federale verkiezing is de groei van
extreemrechts (i.e. Vlaams Belang). Hun fractie groeit in het Vlaams Parlement aan
met 17 zetels en 15 zetels in het Federaal Parlement. De traditionele centrumpartijen
(SP.a, Open VLD en CD&V) verloren opnieuw zetels op beide niveaus ten voordele van
partijen die zich verder weg van het centrum bevinden (Groen/Ecolo, Vlaams Belang,
PTB/PVDA). De Vlaams-nationalistische partij N-VA blijft de grootste partij ondanks
een verlies van 8 zetels op zowel Vlaams als Federaal niveau. De N-VA en het Vlaams
Belang komen vandaag amper 8 zetels te kort om een eventuele meerderheid te
vormen in het Vlaams Parlement.
Opsteker bij de Europese verkiezingen is de opkomst en dus interesse bij Europese
burgers. Voor het eerst sinds 1994 bracht meer dan de helft van de Europeanen (51%)
hun stem uit. Vooral een groter aantal jongeren (16-24j) ging naar de stembus104. De
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EPP (Europese Volkspartij) en de Sociaaldemocraten blijven de 2 grootste fracties in
het Europese Parlement. Beiden verloren zetels en hebben samen niet langer een
meerderheid in het parlement. De winnaars van de Europese verkiezingen waren in
de eerste plaats de liberale (ALDE) en groene (EFA) fractie.

10.3.2. Vertrouwen in de politiek:
De eurobarometer peilt naar het vertrouwen bij Europese burgers in de politiek en de
socio-economische situatie. Zo’n 70% van de Belgen zijn tevreden over de werking van
de democratie in eigen land (tegenover gemiddeld 5 op de 10 in andere Europese
lidstaten). Wanneer er specifieker naar de politiek wordt gepeild liggen de resultaten
lager. De helft van de Belgen zegt vertrouwen te hebben in de regering en het
nationale parlement. Slechts 22% zegt vertrouwen te hebben in de politieke partijen.
Gewestelijke en lokale overheden doen het iets beter met gemiddeld (64%) 105.

10.3.3. De Belgische staatsstructuur:
Met de 6de staatshervorming zijn verschillende bevoegdheden (inzake kinderbijslag,
arbeidsmarkt, gezondheidszorg,…) overgeheveld naar de deelstaten. De
staatshervorming had tot doel te zorgen voor een efficiëntere federale staat en meer
autonomie voor de deelstaten. Critici stellen vast dat er niet aan efficiëntie gewonnen
is op bestuurlijk vlak. Er is gebrek aan homogene bevoegdheidspakketten en
transparantie vanwege bevoegdheden die versnipperd zijn tussen de federale
overheid en de deelstaten en een ingewikkelde financieringswet. Sinds de 6 de
staatshervorming klinkt een luidere roep aan beide kanten van de taalgrens om tot
homogenere bevoegdheidspakketten te komen (b.v. voor mobiliteit, gezondheid,
energie, klimaat).
Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest kent zelf een zeer complexe structuur: 3
parlementen, 19 verschillende gemeenten, 2 taalgemeenschappen en overlappende
instellingen en beleidsniveaus. De veelheid aan instellingen en beleidsniveaus zorgt
voor politieke versnippering en een gebrek aan transparantie. Hierdoor worden
verschillende uitdagingen niet efficiënt aangepakt. Zo is er één minister bevoegd voor
mobiliteit in het gewest maar zijn er ook 19 schepenen van mobiliteit die op eigen
houtje kunnen handelen106.
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10.4. Maatschappelijk engagement bij burgers (SDG 16.10)
De sterke individualisering van tijdsinvulling verandert de mogelijke solidariteit,
groepsvorming en (langdurig) engagement van burgers. Ook demografische
veranderingen en superdiversiteit in de steden zijn maatschappelijke trends die de
manier waarop en waarin mensen zich engageren beïnvloeden en diversifiëren.
Het dalende aantal vrijwilligers en participatie in het klassieke verenigingsleven is een
belangrijke trend die al langer zichtbaar is. Burgers kiezen vaker voor flexibele
vormen en informele verbanden om zich te engageren of zetten zelf initiatieven op.
Burgers doen mee aan het maatschappelijke debat via subpolitiek (van
onderuit acties organiseren die het maatschappelijk debat beïnvloeden), vaak
ondersteund door sociale media. Door een initiatief op te zetten rond een
bepaalde kwestie willen burgers de aandacht van de overheid op een
problematiek vestigen. In dit geval spreekt men ook wel van een derde generatie
burgerparticipatie. Deze nieuwe vorm van burgerparticipatie gaat er om een
overheid te betrekken bij wat er bij burgers leeft en niet andersom. De
superdiversiteit vergroot ook de uitdaging voor de overheid om de complexe groep
van burgers te appelleren en te vertegenwoordigen en te zoeken naar nieuwe
vormen van participatie. Het is een uitdaging voor het middenveld om hierin haar
eigen positie en rol te vinden.
Tot slot zijn innovaties in digitale communicatie een opportuniteit voor burgers. ICT,
sociale media en (mobiele) digitale toepassingen faciliteren, verruimen en versnellen
mogelijkheden om te verenigen en te participeren. Tegelijk houden ze ook het gevaar
in nieuwe barrières m.b.t. verenigen en participeren te creëren voor mensen met een
beperkte digitale geletterdheid.
Twee voorbeelden van burgerinitiatieven die op de politieke agenda wogen:
Youth4Climat is een actiegroep opgericht door jongeren die eind 2018 en begin 2019
de media en politiek domineerden met hun wekelijkse spijbelacties voor een
ambitieuzer klimaatbeleid. Door te spijbelen en te protesteren klagen ze het gebrek
aan politieke ambitie aan m.b.t. het klimaatbeleid en willen ze de klimaatkwestie hoog
op de politieke agenda plaatsen. Youth4climate organiseerde zo’n 20 weken lang

spijbelacties als klimaatprotest en bracht daarmee wekelijks honderden tot duizenden
jongeren op straat. Toch zijn het niet in de eerste plaats het aantal jongeren die de
politiek onder druk zetten. Wel was het wegblijven van school en de burgerlijke
ongehoorzaamheid van hun protest hetgeen wat hun boodschap extra in de verf zette.
De spijbelacties deden zich ook in verschillende andere Europese landen voor en
sociale media speelden een belangrijke rol in het mobiliseren van jongeren107.
Ook de gele hesjes kunnen een grassroots burgerbeweging worden genoemd. Sinds
eind 2018 trekken boze burgers de straat op om te protesteren tegen nieuwe
belastingen op brandstof die deel uitmaakten van een transitiebeleid naar meer
duurzame energie. Al snel groeide de beweging uit tot een bredere beweging tegen
het sociaal-economische en fiscale beleid onder President Macron 108 . Over
heel Frankrijk organiseerden de gele hesjes acties en blokkades. Deze waaiden ook
over naar Nederland en België (vooral Wallonië), hoewel de acties hier
beperkt bleven. Ook bij deze beweging speelde het internet en sociale media (via
petities, video’s, …) een belangrijke rol in het ontstaan en organiseren van het
protest. Vele Fransen steunden de beweging van de gele hesjes. Maar acties werden
vaak ontsierd door vernielingen
en hevig
geweld
tussen
actievoerders
en veiligheidsdiensten wat het imago van de beweging schaadde.
De continue protesten en acties zetten de President onder druk om met
voorstellen te komen. Een groot nationaal debat, waaraan honderdduizenden
Fransen deelnamen, werd opgezet op lokaal niveau om naar de Franse bevolking
te luisteren hoewel het resultaat en de impact ervan op de boze burgers beperkt
bleef.109
Burgerbewegingen in Brussel:
Deze trends rond actief burgerschap zijn herkenbaar in Brusselse burgerinitiatieven.
In Brussel zijn tal van voorbeelden van burgers die zich organiseren om rond
bepaalde maatschappelijke kwesties actie te ondernemen. Door zich rond een
bepaalde kwestie te organiseren ontstaat uitwisseling tussen verschillende actoren
en burgers, het sociaal weefsel versterkt, talent van burgers ingezet en worden
burgers uitgedaagd naar oplossingen te zoeken, al dan niet mee-ondersteund door
het middenveld. Zo slaagde picnic the streets (2012) er enkele jaren geleden in om de
druk op het Brusselse stadsbestuur te verhogen om werk te maken van een autovrije
zone rond het Beursplein.
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Actueler is de burgerbeweging 1030/0. Deze burgerbeweging ontstond in de
gemeente Schaarbeek naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval in een zone
30. Enkele burgers besloten spontaan samen actie te ondernemen om de
verkeersonveiligheid voor zwakke weggebruikers in de gemeente aan te kaarten en
te pleiten voor een betere mobiliteit in de gemeente. Deze groep burgers
organiseerde een 20-tal acties op één jaar tijd en mobiliseerde hiervoor telkens 60 à
200 mensen. Diversiteit binnen de betrokken burgers is een werkpunt zowel qua
afkomst als leeftijd. Onder meer via het opzetten van samenwerkingen met lokale
jeugdhuizen en andere organisaties probeert 1030/0 een bredere groep burgers te
betrekken.110
Een gelijkaardige burgerbeweging is Filter Café Filtré. Deze ontstond naar aanleiding
van een Pano-reportage over luchtkwaliteit. Als reactie op de reportage
organiseerden ouders zich om een betere luchtkwaliteit te eisen voor hun kinderen.
Ze voeren actie tegen de dominantie van de auto, de slechte luchtkwaliteit en
verkeersonveiligheid door elke vrijdag de straat voor de school af te sluiten en
samen koffie te drinken. De acties breidden zich snel uit en vandaag doen 111
scholen in 28 verschillende steden en gemeenten mee aan de acties. Op hun website
staan allerlei tips die nieuwe ouders en scholen die zich aansluiten op weg te
helpen111.

10.5. Relaties tussen de maatschappelijke actoren:
Het middenveld wordt geconfronteerd met een terugtrekkende overheid met
financiële implicaties tot gevolg (minder subsidies) maar ook politieke. De groeiende
onzekerheid over de betaalbaarheid van de verzorgingsstaat zoals we die nu kennen,
leidt tot een debat over de kerntaken van de overheid en een verscherpte formulering
van beleidsprioriteiten. Ook het ‘marktdenken’ en het gebruik van
managementprincipes hebben hun intrede gedaan bij de overheid en het middenveld.
Getuige hiervan zijn de beheers- en beleidscyclus die bij gemeentelijke overheden
geïntroduceerd
werd
en
de
stijgende
verantwoordingsdruk
bij
middenveldorganisaties. Er is tevens een toenemende druk naar verdere
professionalisering van het verenigingsleven vanuit de overheid en de participanten.
Vanuit de overheid wint het stimuleren en ondersteunen van sociale innovatie aan
belang. Daarbij worden burgers, middenveld, lokale gemeenschappen en
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economische actoren aangezet om mee te zoeken naar creatieve oplossingen voor de
uitdagingen van vandaag.
Burgers hebben het gestructureerde middenveld niet altijd nodig om deel te nemen
aan het maatschappelijke debat. Ze ontwikkelen zelf in flexibele verbanden eigen
initiatieven met een sociaal-cultureel karakter. Hierbij zijn autonomie en het
informele karakter belangrijke kenmerken. Het middenveld wordt dus uitgedaagd om
ten opzichte van deze maatschappelijke ontwikkelingen haar positie te vinden in
relatie tot de overheid en de burgers. Alsook wat haar rol is in de relatie tussen de
burger en overheid. Zo is het een uitdaging voor middenveldorganisaties om
burgerinitiatieven te detecteren en zich ten opzichte van deze initiatieven te
positioneren. Middenveldorganisaties kunnen afhankelijk van de behoefte een
stimulerende, faciliterende of ondersteunende rol opnemen. Voor sociaal-culturele
actoren ligt er in de veranderende relaties tussen de maatschappelijke actoren een
kans om burgers en middenveldorganisaties te blijven verbinden rond deze
initiatieven, samenstromen te creëren en participatie van burgers aan het
maatschappelijke debat te blijven stimuleren.

10.6. Een veranderend sociaal-cultureel landschap?
Enkele recente politieke beslissingen gaan het sociaal-cultureel landschap in de nabije
toekomst veranderen. Persoonsgebonden bevoegdheden, zoals cultuur, werden
overgedragen van de provincies naar onder andere de gemeenten. De bijhorende
overgedragen financiële middelen zijn evenwel niet geoormerkt.
In 2017 keurde de Vlaamse Regering een nieuw decreet Sociaal-cultureel
volwassenenwerk goed. Het moet organisaties de mogelijkheid bieden soepeler in te
spelen op maatschappelijke uitdagingen. Het decreet vertrekt van een civiel
perspectief waarmee de staat de onafhankelijkheid van deze civiele actoren erkent.
De werksoorten gelden niet meer als structureringscriterium en (landelijke)
organisaties moeten zelf een functiemix bepalen. Er is gekozen voor een open
benadering waarmee men vooral vernieuwing en innovatie wil stimuleren 112.
Tot slot wordt ook gewerkt aan een nieuw regiodecreet (decreet bovenlokale
cultuurwerking) dat vanaf januari 2020 in werking moet treden, al is het vandaag niet
duidelijk wat de impact hiervan zal zijn.
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12. BIJLAGE:
SDG’s (VN)
SAMENLEVEN
Superdiversiteit:
SDG 10.2 Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen
mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit,
herkomst, godsdienst, economische of andere status – door in te zetten op inclusief
werken en op het thema ‘participatie’ (Kempen, Limburg, W&D actief)
SDG 10.3 Gelijke kansen verzekeren en ongelijkheden wegwerken, ook door het
afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het
bevorderen van de geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties in dit opzicht – door
voor iedere volwassen burger gelijke kansen tot deelname aan ons aanbod te
garanderen
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Armoede en ongelijkheid
SDG 1.4 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle mannen en vrouwen, in het bijzonder de
armen en de kwetsbaren, gelijke rechten hebben op economische middelen, alsook
toegang tot basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen
van eigendom, nalatenschap, natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie
en financiële diensten, met inbegrip van microfinanciering
SDG 1.5 Tegen 2030 de weerbaarheid opbouwen van de armen en van zij die zich in
kwetsbare situaties bevinden en hun blootstelling aan en kwetsbaarheid voor
klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere economische, sociale en
ecologische schokken en rampen beperken – door via onze ‘dienstverlening’
activiteiten aan te bieden die hierop inspelen.
Leren: SDG 4.6 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal
volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn – thema
‘dichten van de digitale kloof’ als we focussen op het verwerven van digitale
geletterdheid via onze dienstverlening nl. aanbieden van activiteiten die deze
vaardigheden verhogen
Welzijn en geluk:
SDG 3.5: De preventie en behandeling versterken van misbruik van verslavende
middelen, met inbegrip van drugsgebruik en het schadelijk gebruik van alcohol –
thema ‘gezondheid’ in samenwerking met LOGO die hier al een aanbod rond hebben

Gender:
SDG 5.1 Een einde maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en
meisjes, overal – verder inzetten op het thema ‘gender’
SDG 5.2 Alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes in de openbare en de
privésfeer uitroeien, ook inzake vrouwenhandel en seksuele en andere soorten
uitbuiting – indien we kiezen om te werken rond dit subthema
SDG 5.4 Erkennen en naar waarde schatten van onbetaalde zorg en thuiswerk door
het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een sociaal
beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden
binnen het gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is – hier verder op
inzetten

SDG 5.5 Verzekeren van de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en
voor gelijke kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de besluitvorming in het
politieke, economische en openbare leven – indien we kiezen om te werken rond dit
subthema
Ecologie:
Klimaatverandering:
SDG 6.4 Tegen 2030 in aanzienlijke mate de efficiëntie van het watergebruik
verhogen in alle sectoren en het duurzaam winnen en verschaffen van zoet water
garanderen om een antwoord te bieden op de waterschaarste en om het aantal
mensen dat af te rekenen heeft met waterschaarste, aanzienlijk te verminderen – in
het kader van duurzaam watergebruik hierrond sensibiliseren, informeren (Kempen,
Limburg)
SDG 13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele
capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering
en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering – bewustmaking,
sensibiliseren, informeren (Kempen, Limburg, VlAD, W&D actief)
SDG ???: Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten
verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting
van lucht, water en bodem – door het thema ecologische transitie blijvend op de
agenda te plaatsen (Kempen, Limburg)
SDG 7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de
globale energiemix verhogen (Limburg, W&D actief)
SDG 7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie
verdubbelen - in het kader van duurzaam energiegebruik hierrond sensibiliseren,
informeren (Kempen, Limburg)
Duurzaam ruimtegebruik
SDG 11.3 Tegen 2030 inclusieve en duurzame stadsontwikkeling en capaciteit
opbouwen voor participatieve, geïntegreerde en duurzame planning en beheer van
menselijke nederzettingen in alle landen – ontwikkelen, ondersteunen van
participatieve processen met betrekking tot ruimtelijke ordening (Kempen, W&D
actief)
SDG 11.7 Tegen 2030 universele toegang voorzien tot veilige, inclusieve en
toegankelijke, groene en openbare ruimtes, in het bijzonder voor vrouwen en
kinderen, ouderen en personen met een handicap – thema ‘het reclaimen van de
openbare ruimte’ (Kempen, Limburg, VlAD, W&D actief)
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Voedselvoorziening
SDG 12.3 Tegen 2030 de voedselverspilling in winkels en bij consumenten per capita
halveren en voedselverlies reduceren in de productie- en bevoorradingsketens, met
inbegrip van verliezen na de oogst – door in te zetten op het thema duurzame
voeding (Kempen, Limburg, W&D actief
SDG 2.4 Tegen 2030 duurzame voedselproductiesystemen garanderen en
veerkrachtige landbouwpraktijken implementeren die de productiviteit en de
productie kunnen verhogen, die helpen bij het in stand houden van ecosystemen, die
de aanpassingscapaciteit verhogen in de strijd tegen klimaatverandering, extreme
weersomstandigheden, droogte, overstromingen en andere rampen en die op een
progressieve manier de kwaliteit van het land en de bodem verbeteren (Limburg,
VlAD)

Andere:
SDG 4.7 Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden
verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via
vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen,
mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en
geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en
van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling – enkel voor leerlingen
die 18+ zijn (Kempen, Limburg, W&D actief)
SDG 12.8 Tegen 2030 garanderen dat mensen overal beschikken over relevante
informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen die in
harmonie zijn met de natuur – via activiteiten, projecten en acties informeren en
sensibiliseren (Kempen, Limburg, VlAD, W&D actief)

Mobiliteit
SDG 11.2 Tegen 2030 toegang voorzien tot veilige, betaalbare, toegankelijke en
duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de verkeersveiligheid verbeterd
wordt, met name door het openbaar vervoer uit te breiden, met aandacht voor de
behoeften van mensen in kwetsbare situaties, vrouwen, kinderen, personen met een
handicap en ouderen – verder inzetten op het thema vervoersarmoede (Kempen,
Limburg, W&D passief)
Afval en recyclage
SDG 12.5 Tegen 2030 de afvalproductie aanzienlijk beperken via preventie,
vermindering, recyclage en hergebruik – via sensibiliseren en informeren (Kempen,
Limburg, W&D passief)
POLITIEK
SDG 16.7 Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve
besluitvorming op alle niveaus garanderen – thema beleidsparticipatie (Kempen,
Limburg, W&D passief

Maatschappelijk engagement
SDG 16.10 Publieke toegang tot informatie en beschermen van fundamentele
vrijheden, volgens de nationale wetgeving en internationale overeenkomsten
garanderen – thema beleidsparticipatie (Kempen, Limburg)
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Bijlage : hoe werd dit beleidsplan gemaakt?
Dit beleidsplan kwam tot stand dankzij de inzet en het enthousiasme van alle teamleden van Citizenne, de opvolging door en de input van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering. Ook de input van o.a. Socius en externe procesbegeleiding van Koen Joly werden als verrijkend en waardevol ervaren. Het is geen evidentie voor een klein team als
Citizenne om een omvangrijk en intensief proces als de opmaak van een goed beleidsplan, te doorlopen. Niettemin zijn we er samen in geslaagd om onze huidige werking kritisch
onder de loep te nemen, onze blik te richten op nieuwe mogelijkheden en onze sterktes te consolideren. Dank aan iedereen voor de bijdrage en inspiratie !
Citizenne 4.0: het beleidsplan 2021-2025 is het vierde volwaardige beleidsplan, na een startnota en een eerste beleidsplan voor twee werkingsjaren. Citizenne heeft dan ook al
heel wat expertise verworven in de materie van beleidsplanning. Het nieuwe decreet stelde ons echter voor de uitdaging om onze werking fundamenteel te herbekijken in het
kader van de nieuwe doelstellingen en het nieuwe beoordelingskader. We bleven trouw aan onszelf om zoals steeds van het beleidsplanningsproces een gezamenlijk en interactief
proces te maken met het team, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering. Ieder had zijn rol in de verschillende stadia van het beleidsplanningsproces. Dit verliep
grotendeels volgens de toolbox ‘Beleidsplanning’ van Socius. We startten in augustus 2017 met een kennismaking met het nieuwe decreet en eindigde met de goedkeuring op de
Algemene Vergadering van 16 december 2019. De opmaak van dit 4de beleidsplan was voor Citizenne een intensief proces.
We beschrijven hierna de belangrijkste fasen. Tussendoor was er voortdurende afstemming,
•

Kennismaking met het de nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenwerk:
-

Team 2-daagse van augustus 2017: toetsing huidige werking aan het nieuwe decreet +
brainstorm over potentieel voor Citizenne: o.l.v. Socius voor het Citizenne-team
Algemene Vergadering van maart 2018: toelichting van het beleidskader door De Federatie
voor de leden en het team
We verkenden samen met de coördinatoren vormingplus-centra de mogelijkheden van het
nieuwe decreet en meer intensief de rollen en functies tijdens een 2-daagse. We maakten
afspraken over een gezamenlijke maatschappelijke contextanalyse en de opmaak van een
nieuwe gezamenlijke visie en missie.

•

Fase 1: opstart planningsproces: juni – september 2018
Installatie Beleidsplanteam: An, Philippe, Bene
Uittekening Beleidsplanningsproces
Fiat Raad van Bestuur over aanpak Beleidsplanningsproces

•

Fase 2: verhouden op de maatschappelijke context: najaar 2018
Citizenne-medewerker Philippe maakte samen met Socius een maatschappelijke contextanalyse voor alle vormingplus-centra. Die vertaalden we daarna naar de
specifiek Brusselse context.

-

•

Fase 3: gegevensverzameling: najaar 2018 – voorjaar 2019
-

•

-

Uitklaren rollen en functies met het team: januari – juli 2019
De gegevens uit de vorige fase werden verwerkt in een SWO-ART die werd geanalyseerd onder begeleiding van Socius samen met het team.
Een intensief proces van keuzes maken en finetunen volgde om uiteindelijk eind september 2019 met 4 inhoudelijke strategische en 15 operationele doelstellingen te
eindigen.
In de 2-daagse van augustus 2019 namen we onze visie en missie onder de loep o.b.v. Koen Joly. Deze missie, onze 8 keuzes werden gecheckt met de strategische en
operationele doelstellingen om er zeker van te zijn dat ze een consistent verhaal en werking zouden opleveren.
 Aftoetsing Algemene Vergadering: 1 juli 2019: rollen en functies, beleidskeuzes en strategische doelstellingen + vernieuwde missie/visie

Fase 6: opmaak zakelijk plan
-

•

Een uitgebreide stakeholdersbevraging van deelnemers (online), partners (diepte-interviews), learning communities (groep) en inspiratie-gesprekken (interviews)
werd afgenomen door het volledige team en verwerkt in de SWO-ART
Een zelfevaluatie van de interne en externe werking werd georganiseerd met het team en de Raad van Bestuur (19 september 2018 @Tafel).
 Aftoetsing Algemene Vergadering: 8 december 2018: analyse en keuze maatschappelijke en regionale context + evaluaties

Fase 4 en 5: van beleidskeuzes naar strategische en operationele doelen: voorjaar – zomer 2019
-

•

Samen met de vormingplus-centra namen we onze gezamenlijke visie en missie onder handen o.b.v. Lode Vermeersch.
We organiseerden een teamdag o.b.v. Koen Joly rond de impact die we willen teweeg brengen in de samenleving. Deze gegevens werden verwerkt in de SWO-ART.

Samen met de zakelijk medewerker werden cijfers geplakt op alle uitdagingen en doelstellingen; de personeelsmiddelen begroot.
Er werd een communicatieplan uitgewerkt
Het goed bestuur gefinaliseerd
 Opmaak en goedkeuring Raad van Bestuur op 25 november 2019

Fase 7: redactie en indiening beleidsplan 2021-2025
-

Het plan werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 16 december 2019 door de leden.
De laatste loodjes voor de redactie volgden
Indienen op 24 december 2019 – uploaden KIOSK

Bijlage : organogram Vormingplus Citizenne vzw

2 x/jaar

6 x/jaar

BIJLAGE : SWOART Vormingplus Citizenne vzw
Verwerkte gegevens

Externe Kansen (Opportunities)

• Omgevingsanalyse – NJ 2018 => Resultaten omgevingsanalyse - afcheckmoment AV + team (prioriteiten) – dec 2018
• Stakeholdersbevraging – NJ 2018 + VJ2019

SWOART elementen
Citizenne

• Dag rond impact met team - 28/01/2019
• DNA + keuzes – 2daagse + werkmoment met RVB en team – aug/sept 2018
• Visitatieverslag 2013
• Zelfevaluatie Beoordelingselementen VRTGNGSRPPRT 2017-2018
• Zelfevaluatie Beleidsopties en Strategische doelstellingen, Beleidsplan 2016-2020

K1: Veranderende bevolking in Brussel = kans
tot verbinden verschillende leefwerelden

K2: Nieuwe vormen van stedelijk burgerschap
in Brussel

K3: Voortschrijdend inzicht rond diversiteit en
sociale ongelijkheid

• Groot aantal éénpersoonshuishoudens
• Grote culturele diversiteit - superdiversiteit
• Relatief jonge bevolking
• Hoog percentage schoolverlaters - jongeren zonder diploma (1830jarigen), vallen uit de boot

• Toename burgerinitiatieven vanuit een urgentie
• Burgers zijn mondiger geworden
• Bxl als labo inzake samen leven
• Nieuwe vormen van engagement, thematisch – korter – aansluiting
bij interesses/noden/dagelijks leven

• Kruispuntdenken, witte privileges,… => grote bereidheid om kritisch
naar eigen referentiekader te kijken
• Superdiversiteit als kans (minderheden vormen de meerderheid) – Bxl
is een labo op vlak van superdiversiteit
• Superdiversiteit zorgt voor grote sociale en culturele rijkdom – de hele
wereld is in Bxl – BXL kent na Dubai het meeste nationaliteiten

K4: Ligging: deel van de Kanaalzone

K5: Duurzaamheid, ecologie, klimaat

K6: Toenemende digitalisering van de
samenleving en het dagelijks leven

• Experimentele ruimte in de stad op sociaal vlak
• Proces van gentrification => kans tot verbinden

• Toenemende aandacht van onderuit (bottom-up)
• Kans om met Brusselaars op zoek te gaan naar een betere
levenskwaliteit

• Groot leerpotentieel in online tools
• Mensen zijn online verbonden via sociale media, games, …
gigantische online netwerken
• Iedereen heeft een smartphone
• Ongelijke toegang tot digitalisering

BIJLAGE : SWOART Vormingplus Citizenne vzw
K7: Belang van niet-formeel leren neemt toe

K8: Public spaces = connecting spaces

K9: Sterk georganiseerd Nederlandstalig SCW

• Nederlands als opstap naar meer kansen in de samenleving
• Meertaligheid als troef – taaldiversiteit
• Niet-formeel leren als alternatief/aanvulling voor formeel
leren => mensen in precaire omstandigheden vallen vaak uit de
formeel-leren boot

• Mix van passanten/gebruikers = staalkaart van de stad

• Onder meer door N22 (GC’s).
• Veel nieuwe SCW-initiatieven binnen verschillende gemeenschappen,
zowel formeel als informeel
• Ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding: cultuur, sport, … etc.
• Citizenne maakt deel uit van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

K10: Inburgering verplicht vanaf 2020 in Bxl

Externe Bedreigingen (Threats)

B1: Jongeren die in geen enkele structuur
zitten

B2: Opgejaagdheid en complexiteit van de
samenleving

B3: Fenomeen van sociale ongelijkheid in
Brussel

B4: Individualisering

• Fenomeen van de tijd die onder druk staat, zeker ook de vrije tijd

• Hoog armoederisico in deze stad

• Cz neemt het sociaal-culturele luik op in dit inburgeringstraject

• Hoge werkloosheidcijfers in vergelijking met Vlaanderen
• Opeenstapeling van armoederisico-factoren: laaggeschoold, vrouw, geen
papieren, … etc

• Grote kloof tussen laag- en hooggeschoolden
• Sociaal-economische breuklijnen die de solidariteit op de helling
zetten
• Mensen vallen uit de maatschappelijke boot
• Mensen plooien zich vaak terug op de eigen gemeenschap

• Eenzaamheid (vnl bij éénoudergezinnen)
• Neo-liberaal individueel schuldmodel (o.a. inzake armoede,
werkloosheid)

BIJLAGE : SWOART Vormingplus Citizenne vzw
B5: Maatschappelijke polarisering

B6: Racisme en xenofobie

• Negatieve beeldvervorming en perceptie rond:

B7: Fake news & fast news
• Filterbubble op sociale media

• Religie – Islam
• Immigratie – Vluchtelingen

• Ontmenselijking van vluchtelingen (gebrek aan empathie –
onverschilligheid – haat)
• Stigmatisering
• Maatschappelijke verrechtsing
• Extreme groepen in de samenleving die geen verbinding willen

B10: Levenskwaliteit is geen evidentie in
Brussel

B8: Logge institutionele context van Brussel

B9: Publieke ruimte = verdrukte ruimte

• Complexe politieke, institutionele en bestuurlijke organisatie van de
stad, niet geënt op de realiteit van het dagelijks leven
• Bicommunautaire organisatie van Brussel, niet geënt op de
grootstedelijke meertalige realiteit
• Overheid realiseert geen antwoord op grote maatschappelijke
kwesties/uitdagingen.
• Band Brussel – Vlaanderen: Vlaanderen kent Brussel niet

• Verkeersfunctie primeert
• Beperkte open, kwaliteitsvolle publieke ruimte, hoewel ndz in
grootstedelijke context waar privé-ruimte beperkt is
• Gebrek aan vrijplaatsen en vrijhavens waar mensen kunnen zijn wie
ze zijn
• Geografische dualisering/segregatie – sommige wijken worden
exclusief

• Duurzaamheid, ecologie, klimaat: beleid loopt achter
• Luchtkwaliteit, druk verkeer/mobiliteit, …
• Welzijn en gezondheid onder druk in grootstedelijke context => hoe
kwetsbaarder je bent, hoe slechter je gezondheid en welzijn
• Brussel is een dense stad: gespannen, drukke sfeer (ontvlambare
situaties)

B11: Concurrentie voor SCW

B12: ‘Leren’ staat onder druk

Externe Resultaten (Results)

• Sterke positionering van N22, steeds meer ook inzake sociaalculturele praktijken
• Mensen engageren zich niet meer in (traditionele) verenigingen
• Enorm veel organisaties in Brussel inzake sociaal-cultureel werk of in
aanverwante sectoren: chaotische werkveld, steeds in beweging en
verandering (chaotische context - versnippering)
• Onbekendheid van de vele sociaal-culturele organisaties in Brussel

• Formeel leren in de stad wordt bedreigd: scholen geen afspiegeling
van de grootstedelijke realiteit (vb. geen meertalige scholen)
• Positie van het Nederlands gaat achteruit in Brussel
• Leren wordt nog steeds gezien in functie van werk
• Alles moet snel en gemakkelijk tegenwoordig – hapklaar
• Verantwoording, regelgeving, druk (steeds meer met minder), in
Brussel en Vlaanderen
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R1: Precaire stemmen worden gehoord

R2: Samenleven in diversiteit in Brussel

R3: De stad als uitgangspunt

• Cz vertegenwoordigt de stemmen die nu niet gehoord worden
• Cz werkt met mensen in precaire omstandigheden
• Cz zet nieuwe bewegingen op met mensen in precaire
omstandigheden.

• Cz zet in op de ontmoetingsfunctie en verbondenheid
• Cz zet acties op die samenleven in diversiteit stimuleren
• Cz reikt tools aan om het samenleven in de stad te bevorderen/om de
stad leefbaarder te maken
• Cz creëert meer openheid en perspectief tussen mensen; wakkert
begrip en tolerantie aan
• Cz bouwt aan solidariteit; tegenbeweging tegen individualisering
• Cz zet in op dialoog tussen de verschillende gemeenschappen als
wapen tegen de verharding
• Cz zet in op interculturele tools en handvaten

• Cz benut het potentieel van de stad ten volle met extra aandacht voor
mensen in precaire omstandigheden
• Cz faciliteert en ondersteunt commons
• Cz versterkt het democratisch gehalte in de stad (o.a. door vorming)
• Cz leert mensen de stad te lezen en te gebruiken

R4: Sterke netwerking en samenstromen in de
stad

R5: (Brussels) burgerschap

R6: Positief alternatief in de stad t.a.v.
moeilijke maatschappelijke kwesties

• Cz verbindt bottom-up organisaties met elkaar
• Cz zoekt ook bondgenoten buiten sociaal-cultureel werk
• Cz organiseert inspiratiemomenten om duurzame samenwerkingen
op te zetten
• Samenstromen: expertise delen – bondgenoten betrekken – krachten
bundelen

• Cz bouwt aan een gedeelde Brussel-identiteit #wijzijn
allemaalZinnekes
• Cz stimuleert burgerschap vooral bij Brusselaars die er momenteel
niet mee bezig zijn.
• Cz maakt burgerbewegingen meer divers
• Iedereen is verantwoordelijk voor de stad en draagt zijn steentje bij.
• Er is meer uitwisseling tussen beleid en burgers; beleid en burgers
worden bondgenoten

• Empathie t.a.v. polarisering; solidariteit t.a.v. individualisering
• Cz gaat aan de slag met thema’s die mensen verbinden bv opvoeding
• Cz schopt op constructieve wijze tegen de schenen (tegenstroom
organiseren)
• Cz stelt maatschappelijke spelregels in vraag en experimenteert met
mogelijke alternatieven
• Cz gebruikt labofunctie en kritische rol om tegengewicht te bieden
aan niet-wenselijke maatschappelijke tendensen

R7: Positionering is belangrijk vr Cz

Interne ASPIRATIES (Aspirations)

A1: Citizenne draagt bij tot een grotere sociale mix
in de stad door op een kwaliteitsvolle manier te
verbinden

• Cz zet in op origineel/alternatief vormingswerk (cfr Zinneke/Allee du
Kaai)
• Cz werkt complementair met belangrijke spelers als Huis vh
Nederlands, N22 en Agentschap (vroegere BON)
• Cz benut de kracht van het V++ netwerk – Vormingplussen profileren
zich meer als netwerk

• Cz realiseert verbindingen tussen mensen die elkaar anders niet
zouden ontmoeten
• Mensen zijn nieuwsgierig naar elkaar en betrokken op elkaar
• Cz kiest ervoor om mensen met verschillende achtergronden samen
te brengen en uitwisseling te stimuleren
• Cz doorbreekt individualisering
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A2: Citizenne creëert een Brussels
burgerschap
• Nieuwe Brusselaar met een gedeelde identiteit
• Er ontstaat een brede stadsbeweging (cfr G1000)
• Mensen zijn betrokken/geëngageerde burgers in Brussel
• Gelukkig burgerschap

A5: Citizenne vertaalt maatschappelijke
urgenties naar een collectief belang
• Cz kiest ervoor met persoonlijke verhalen van mensen aan de slag te
gaan en deze te verbinden met maatschappelijke thema’s
• Cz toont zich in het maatschappelijk debat

A8: Kritisch denken stimuleren en verschil
waarderen
• Mensen kunnen bewust en kritisch omgaan met sociale media
• Mensen krijgen andere perspectieven aangereikt
• Mensen passen zich aan aan verschillende leefwerelden
• Cz biedt positieve alternatieven
• Hoog empathisch vermogen

A3: Leren toegankelijk maken

A4: Citizenne is een netwerkorganisatie

• Leren toegankelijk maken met bijzondere aandacht voor kort- en
laaggeschoolden
• Leren verbinden met de leefwereld van mensen
• Het plezier van het leren en het samen leren bijbrengen
• Citizenne creëert niet-formele oefenkansen (Nederlands) in Brussel
• Citizenne zorgt ervoor dat iedereen kan deelnemen en neemt alle
mogelijke barrières weg
• Citizenne werkt inclusief

• We werken samen met veel en heel diverse partners.
• Het is een evidentie om met Citizenne samen te werken.
• Citizenne werkt complementair met andere socio-culturele
organisaties
• Initiatieven en organisaties kennen elkaar
• Citizenne kan een rol spelen in het vinden van innovatieve methodes
om te netwerken zodat initiatieven/organisaties elkaar verrijken en
aanvullen.
• Denktank zijn, mee antwoorden zoeken, mee kennis verspreiden

A6: Citizenne werkt bottom-up
• Citizenne werkt met learning communities
• Citizenne luistert, vangt noden en gaat er mee aan de slag

A9: Zet verrijkende leerprocessen op
• Cz kiest voor talent en passies van mensen
• Cz kiest voor (vernieuwende) methodieken: creatief, aangepast aan
de eigenheid van de groep, gelaagd, die interactie tussen deelnemers
stimuleren
• Cz werkt ervaringsgericht

A7: Citizenne kiest voor een mensgerichte
werking
• Citizenne gelooft en zet in op het potentieel van mensen.
• Mensen worden eigenaar van hun verhaal, zijn zelfbewust en krijgen
zo een stem in de stad
• Mensen voelen zich gehoord, begrepen en gewaardeerd
• Mensen leren iets bij en voelen zich versterkt
• Mensen voelen zich uitgedaagd om iets nieuws te proberen

A10: Een meertalige werking
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A11: Brxssll als vertrekpunt

Interne STERKTES (Strenghts)

• Een feestende stad
• Een gemengde stad
• Een inclusieve stad
• Een lerende stad
=> Onze ambitie

S1: Citizenne heeft een groot en sterk netwerk
• Netwerk: Cz heeft een groot en sterk netwerk bestaande uit verschillende
actoren (organisaties, formeel, informeel, partners, …).
• Win-win voor de deelnemende organisaties (ook partners halen er iets uit)
• Citizenne heeft een divers netwerk
• Citizenne geeft erkenning aan kleine (vrijwilligers) organisaties en maakt
hen bekend.
• Citizenne brengt verschillende actoren samen en voegt zelfs iets toe
(toegevoegde meerwaarde)
• Citizenne bouwt (lerende) gemeenschappen – learning & community
building
• Citizenne benadert haar netwerk op een doordachte manier.

S2: Citizenne is een betrouwbare
samenwerkingspartner

S3: Citizenne bereikt een gemengd publiek

• Citizenne voert ‘samenwerking’ hoog in het vaandel
• Citizenne werkt niet alleen (3x)
• Vertrouwen en respect worden geapprecieerd, tegelijk is Citizenne
assertief en geeft ruimte voor input van de ander
• SAMENWERKING: intuïtieve, flexibele en associatieve manier van
samenwerken
• SAMENWERKING: gelijkwaardigheid in samenwerking, geen experts
die het beter weten, oog voor elkaars verwachtingen
• Cz heeft een goede reputatie en hoge credibiliteit

• Mix van mensen in groepen is een verrijking voor deelnemers (ontmoeting,
dialoog/interactie, openheid, uitwisseling)
• Het diverse publiek dat Cz bereikt is aantrekkelijk voor partners
• Cz bereikt een sociaal kwetsbaar publiek
• Cz empowert kwetsbare Brusselaars
• Cz kiest voor niet-evidente doelgroep => volledige aanpak is hierop
afgestemd
• Iedereen is welkom bij Citizenne en krijgt de kans om zichzelf te zijn – Cz is
open voor iedereen
• De deelnemersgroepen bij Citizenne zijn een weerspiegeling van de
Brusselse bevolking.

S5: Citizenne zorgt voor een veilige context

S6: Cz heeft een ruim en divers aanbod

S7: Citizenne is methodisch sterk

• Cz zorgt voor een veilige context voor het doelpubliek
• Cz is een veilige haven voor mensen, het is een plek waar mensen zich
op hun gemak voelen
• Dankzij Cz krijgen mensen zelfvertrouwen en een stem (dankzij Cz
nemen mensen het woord)
• Cz creëert momenten waarbij mensen zich gevaloriseerd voelen

• Cz zorgt voor variatie in de activiteiten en in het aanbod
• Verschillende disciplines komen aan bod
• Cz heeft moed om te kijken naar moeilijke thema’s en het idealisme
om er iets mee te doen
• Cz zet in op een mix van korte interventies en langlopende projecten.
• Cz heeft vaak een verrassende projectwerking.

Goede begeleiding, goede begeleiders

S4: Diversiteit in ontmoeting
• Cz brengt mensen samen met verschillende achtergronden: diversiteit
in ontmoeting
• Cz zorgt ervoor dat je mensen leert kennen die je niet vindt in je eigen
netwerk
• Verrassende niet-evidente ontmoetingen
• Cz creëert verbindingen

•
•
•
•

aanspreekbaar, deskundig, empathisch
persoonlijk betrokken – zijn oprecht geïnteresseerd
zijn methodisch sterk – zorgen voor gelijkheid in de groep
vertrekken vanuit de groep ; cz benut de sterkte van de groep

• Cz zorgt voor een sfeervol verloop van activiteiten en een goede
omkadering (onthaal, lunch, afsluiting)
• Workshops zijn dynamisch, praktijkgericht, interactief
• Flexibiliteit in vormingsprocessen waarbij groeiprocessen bij deelnemers
centraal staan – Cz vertrekt vanuit de deelnemers
• Cz hanteert creatieve methodieken, maakt gebruik van toegankelijk
beeldmateriaal en werkt op maat van doelgroepen/sleutelfiguren.
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S8: Superdiversiteit is een wezenlijk deel van
de werking van Cz

S9: Citizenne heeft een sterke zichtbaarheid

S10: Citizenne werkt complementair

• Respect voor de culturele diversiteit
• Cz zorgt voor diversiteit bij medewerkers, deelnemers en partners.
Diversiteit als rode draad zowel intern als extern.
• Deelname en samenwerking met Cz verandert de beeldvorming bij
het publiek rond diversiteit.
• Cz grijpt diversiteit als iets positiefs aan
• De positieve definitie van superdiversiteit die Cz hanteert, past ze ook
in de praktijk toe.

• Citizenne hanteert mooi evenwicht tussen communicatiemiddelen
• Citizenne neemt mensen mee in hun verhaal
• What you see is what you get

• Cz heeft haar werking op een kwalitatieve manier afgestemd op
andere sectoren. Vb Samenlevingsopbouw
• Cz werkt samen met de gemeenschapscentra (N22)

Interne ZWAKTES (Weaknesses)

Z1: Citizenne heeft een brede werking

Z2: Citizenne doet geen gerichte inspanningen om
mensen met een beperking te bereiken.

• Brede werking maakt het onduidelijk voor partners wat we allemaal
doen en voor wie – rode draad niet altijd duidelijk doorheen de
werking
• Dit weerspiegelt zich ook in de zichtbaarheid. Moeilijk om zichtbaar te
maken wat Citizenne allemaal doet.

Z3: Citizenne is een kleine organisatie (in een

Z4: Citizenne heeft beperkte financiële
middelen

• Beperkte man/vrouwkracht – klein team: 7,4 VTE.
• Hoge werkdruk.
• Weinig randondersteuning (vb. geen onthaal) => repercussies inzake
ondersteunende organisatorische processen vb. onthaal, registratie,
deelnemersevaluatie …

• Hoge percentage personeelskost
• Intensieve zoektocht naar bijkomende projectmiddelen =>
onvoldoende randondersteuning om dit op te volgen

complex werkingsgebied).

Z5: Diversiteit in het team
• (Gender)diversiteit in het team
• Hooggeschoold
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Z6: Risico op inhoudelijke flou
• Wegens haar bottom-up werking kiest CZ ervoor te werken rond
inhouden die via groepen/learning communities aan de oppervlakte
komen. Hierdoor loopt CZ het risico dat er geen scherpe
inhoudelijke/thematische afbakening is
• Door bottom-up te werken zien we dat bepaalde belangrijke
maatschappelijke thema’s niet (voldoende) aan bod komen. Wat
maakt dat ‘school van dagelijks leven’ de lading niet dekt en
onvoldoende werd uitgebouwd inzake bepaalde thema’s.

Z9: Er is geen kwantitatieve groeimarge in de
werking van Cz mogelijk

Z7: Cz hanteert geen structurele uitbouw van
spreiding over de Brusselse gemeenten

Z8: Het netwerk van Citizenne kent haar
beperkingen
• Geen grote structurele samenwerkingsverbanden
• Verbindingen blijven hoofdzakelijk in eigen viskom

www.citizenne.be
www.facebook.com/vormingpluscitizenne
www.instagram.com/vormingpluscitizenne

