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Vormingplus Citizenne vzw is erkend door de Vlaamse overheid voor de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest
volgens het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk van 4 april 2003.
In dit document presenteert Vormingplus Citizenne vzw het beleid voor de periode 2016 – 2020.
De volledige werking komt ter sprake. De organisatie ontwikkelt geen activiteiten die buiten het vermelde
decreet vallen.
Dit document werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering op donderdag 21 mei 2015.
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VOORWOORD

Het derde beleidsplan van Vormingplus Citizenne heet niet voor niets ‘Citizenne 2020: de stad als canvas –
200% Bruxels’. Deze titel geeft de ambities van Citizenne voor de volgende beleidsperiode weer: met veel
goesting en engagement een volwaardig sociaal-cultureel vormingsproject ontwikkelen, geheel op het ritme
van het gewest, de stad en haar inwoners.
Met de positieve vibes en grootstedelijke uitdagingen van Brussel als inspiratie, uitgangspunt en canvas van
onze unieke werking. Wij dagen de stad en haar inwoners uit om het Citizenne-verhaal mee neer te schrijven.
Dit beleidsplan geeft u inzicht in ‘oe da dei volkshuugeschoul Brussel marsjeit’ en welke strategische keuzes ze
maakt. Het kwam tot stand dankzij de inzet en het enthousiasme van alle teamleden van Citizenne en
consultatie van vele partners en stakeholders. We zijn 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 verankeren.
Dit beleidsplan is tevens het vervolg van 10 jaar intense praktijkervaring waarin experiment centraal staat, en
vallen en opstaan onontbeerlijk is voor vernieuwing en vooruitgang. We willen hierbij al onze deelnemers,
vrijwilligers, partners uit het werkveld, overheden, leden van de Raad van Bestuur en de Algemene
Vergadering – al diegenen met wie vormingsprocessen werden opgezet – bedanken voor de steun en het mee
vorm geven aan het Citizenne-project.

Merci!
Prof. Dr. Koen Lombaert, voorzitter RVB
An Macharis, coördinator
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I.

INLEIDING: een beetje geschiedenis… veel toekomst!

Citizenne blies in 2014 tien kaarsjes uit en dat heeft Brussel geweten.
Een carrousel best off-activiteiten, een fuif voor jong en oud, inspirerende talks in het Vlaams Parlement, …
het is niet voor niets dat ‘het leren vieren’ deel is geworden van ons DNA.
Sinds het ontstaan ontwikkelt Citizenne een vormingsproject waaruit liefde voor Brussel en haar bewoners
spreekt. De leefwereld van de Brusselaars en hun behoeftes zijn ons uitgangspunt. Een aantal principes, in
het begin nog maar intenties, zijn uitgegroeid tot engagementen die ook aan de grond liggen van dit beleidsplan. Hoe dit gebeurde, lees je hier.
Het Citizenne-verhaal begint in 2003. De lente bracht leven, ook voor 13 gloednieuwe regionale volkshogescholen. Een intensieve periode van overleg tussen bestaande en nieuwe spelers in het sociaal cultureel
volwassenwerk resulteerde in een nieuw decreet. Dit gaf de volkshogescholen 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.1
In Brussel koos het Regionaal Overleg resoluut voor een project op Brusselse leest geschoeid, een project
dat aansluit bij noden en behoeften binnen de Brusselse context…
… en deze Brusselse leest is tot op vandaag hét fundament van Citizenne. Het grootstedelijke karakter
van Brussel bepaalt ook grotendeels het onze. De superdiversiteit, de stedelijke dynamiek,
gekenmerkt door permanente veranderingen, sociaal-economische en culturele spanningsvelden, …
(Zie omgevingsanalyse van Brussel).
Hoe educatie een antwoord kan zijn (of minstens een middel) op wat Brussel en haar bewoners nodig
hebben, is een permanente zoektocht die Citizenne blijft ondernemen. Geen knippen en plakken,
maar maatwerk, telkens weer!
Het engagement van Citizenne in Brussel vraagt om een expliciete waardenbepaling. Onze
democratische en pluralistische basis is niet gewoon een gegeven, maar een dagelijks te realiseren
doelstelling. We leveren een bijdrage aan het democratisch gehalte van de hoofdstad door burgerschapsvorming, inspraak en persoonlijke, sociale en culturele ontplooiing van mensen. Dit stimuleert
het leven en bewegen in Brussel. Het doel is zowel de culturele participatie te bevorderen, het sociale
weefsel te versterken en te vernieuwen met het oog op een democratische, solidaire, open en diverse
samenleving.2
Zodra deze nieuwe pluralistische regionale volkshogescholen op eigen benen stonden, herdoopten ze zich
in 2004 tot Vormingplus-centra. Een modernere naam dan volkshogescholen, alleen nog steeds moeilijk uitspreekbaar in een multi-linguïstische stad. Op zoek naar een naam die vlot bekt, die onze regio en kernopdracht samenvat, viel ‘Citizenne’ uit de bus.
 Citi = stad
 Citizen – citoyen = burger – burgerschap
 Zenne = de iconische rivier waaraan Brussel ontstond
… vandaag is Citizenne een naam in Brussel. Eén die geassocieerd wordt met kwaliteitsvol, duurzaam
en innovatief vormingswerk. 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 2016- 2020.

1
2
6

Vanwing (T.). V13, in: UVV-info, nov.-dec. 2004, pp. 32-37
Dit engagement werd reeds in de Startnota van Citizenne geëxpliciteerd. Visie en uitgangs-		
punten van de Volkshogeschool Brussel, pp. 4-5.

Het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk uit 2003 schiep een duidelijk kader voor de
werking van de vormingpluscentra. Niet-formele educatie, gekoppeld aan een gemeenschapsvormende en
culturele functie was de rode draad. Het hanteren van de sociaal-culturele methodiek een decretale vereiste.
…meer nog dan een vereiste of een kader, blijft het onze wens om vorming in te zetten om mensen en
groepen te versterken als opstap naar maatschappelijk engagement. Het is de 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 zoekt hiervoor naar
leercontexten, settings en methoden die het vormingsproces optimaliseren. Dit betekent drempelverlagende vormingsprocessen en randvoorwaarden creëren zodat iedereen toegang heeft tot onze
werking en tot burgerschap.
In het mensbeeld van Citizenne staat de 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 willen de positieve energie die door
deze stad stroomt mee ondersteunen en voeden en zo de gelegenheid bieden tot samenleven. We
doen hiervoor beroep op alle mogelijke aspecten van de leefwereld van deelnemers: op sociaal,
cultureel, vrije tijds- en arbeidsvlak.
Het engagement van Citizenne in Brussel is niet vrijblijvend. Het dwingt de organisatie en de medewerkers tot een echt engagement en een activerende rol. Haar relatie met de stad, haar bewoners en
de deelnemers is een authentieke, ervaringsgerichte relatie die de meeste aspecten van het mens-zijn
beslaat: voelen, denken, creativiteit, planning, empathie, grenzen verleggen, ondersteunen,
erkennen. Dit zijn belangrijke elementen in het agogisch proces waar Citizenne voor staat.
In 2011 werd de vierde opdracht – het coördineren en afstemmen van het aanbod van niet-formele educatie
in de regio in overleg en samenspraak met andere culturele aanbieders – met de hakbijl uit het decreet gehaald. Wat niet betekende dat samenwerking ter versterking van het niet-formele aanbod geheel verdween…
… iets wat onmogelijk zou zijn in de chaotische institutionele context van Brussel. Citizenne is
uitgegroeid tot een netwerk-organisatie met een sterke lokale verankering in het Brussels Gewest.
Onze samenwerkingen met zowel formele als informele organisaties, verenigingen en groepen in
Brussel zijn belangrijke factoren in het succesverhaal van Citizenne. Een complementair en
vernieuwend vormingsaanbod met wat reeds gebeurt, maakt van ons een graag geziene partner.
In 2013 won Citizenne de Cultuurprijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Sociaal-Cultureel Werk.
Een blijk van waardering waar we heel trots op zijn. Een erkenning voor datgene waar we goed in zijn:
vormingsprocessen opzetten samen met Brusselaars op maat van Brussel.
Bottom-line is dat Citizenne er goesting in heeft!
Het motto - ‘education is the most powerful weapon to change the world’ - blijft ook de komende vijf jaar onze
werking inspireren. Met dit vormingsproject, gebaseerd op ervaring, enthousiasme en engagement, geheel op
het ritme van de stad en haar bewoners, vliegen we er opnieuw in! Nog lang en gelukkig…
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II.

MISSIE & VISIE

II.1 MISSIE en VISIE VORMINGPLUS
Vormingplus staat voor 13 autonome en regionale sociaal-culturele vormingscentra verspreid over
Vlaanderen en Brussel. Vormingplus Citizenne vzw is werkzaam binnen dit kader, maar legt specifieke
werkingsaccenten gezien de context van haar werkingsgebied, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 Mission Statement
Dertien Vormingplus-centra, verspreid over Vlaanderen en Brussel, organiseren en waaier aan activiteiten die
volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving
stimuleren.
De Vormingplus-centra streven ernaar de kans om blijvend bij te leren binnen het bereik van iedere inwoner
te brengen, met bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. De centra
gebruiken een breed gamma aan werkvormen en brengen het plezier van het leren bij. Ze doen dat in samenspraak en samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, organisaties en sectoren die ze willen
stimuleren en inspireren. Als dynamische organisaties willen de Vormingplus-centra garant staan voor
expertise, vernieuwing, diversiteit en betrokkenheid.

 Missie
Vormingplus staat voor dertien autonome sociaal-culturele vormingscentra verspreid over Vlaanderen en
Brussel.
Wat willen we?
De Vormingplus-centra willen volwassenen de mogelijkheid bieden om zich in hun vrije tijd verder te
ontwikkelen en hun persoonlijke en sociale competenties te vergroten. De centra stimuleren participaties van
mensen en groepen aan het maatschappelijke en culturele leven en versterken hun weerbaarheid en
engagement in de samenleving. Tegelijk willen ze dicht bij de mensen ruimten creëren die tot interactie en
ontmoeting uitnodigen om zo mensen ertoe aan te zetten van en met elkaar te leren op een ongedwongen
en aangename manier.
Wat doen we?
De Vormingplus-centra garanderen, elk binnen hun eigen regio, een breed en boeiend aanbod aan vormingsinitiatieven. Dat aanbod is voor iedereen gemakkelijk toegankelijk, betaalbaar en zinvol. Het speelt in op
maatschappelijke ontwikkelingen en omvat die thema’s die relevant zijn voor de inwoners van de regio.
De centra doen dat op eigen initiatief of samen met sleutelfiguren en organisaties die op vele terreinen actief
zijn. Zo overleggen ze met middenveldorganisaties, publieke dienstverleners, lokale besturen en overheden…
en stimuleren hen ook tot onderlinge samenwerking.
Door samenwerking met andere organisaties streven de centra naar een sterk en goed gespreid vormingsaanbod in de regio.
Voor wie? Hoe?
Alle Vormingplus-initiatieven komen tegemoet aan educatieve vragen en behoeften die leven bij de inwoners
van Vlaanderen en Brussel, van de grootste stad tot de kleinste gemeente. Speciale aandacht hebben de
Vormingplus-centra voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen met specifieke educatieve noden.
Ze willen doelgroepen aanspreken die door andere educatieve instanties niet worden bereikt maar ook de
werking met bereikte groepen uitbreiden en intenser maken. Zowel de aanpak als de inhoud van de Vormingplus-initiatieven sluiten aan bij de leefwereld, ervaringen en capaciteiten van de deelnemers. De centra
beschouwen dit als een cruciale voorwaarde om integrerend en inclusief te werken. In hun aanbod
experimenteren de centra met nieuwe en vernieuwende manieren van sociaal-cultureel vormingswerk.
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 Visie
Mens
De Vormingplus-centra willen iedere mens gelijke kansen geven om zich maximaal te ontwikkelen als een
zelfstandige, zingevende, creatieve en sociaal voelende volwassene die kritisch denkt en voor zijn mening
uitkomt. De educatieve interesses en behoeften van de volwassenen inwoners van de streek zijn daarbij het
uitgangspunt.
Samenleving
De Vomingplus-centra willen werk maken van een democratische en solidaire maatschappij die gaat voor
diversiteit en duurzaamheid. Ze streven naar een samenleving waar mensen met verschillende visies en
levensbeschouwingen elkaar respecteren, bevragen en beïnvloeden. Het Vormingplus-aanbod weerspiegelt
dus een sociale betrokkenheid. Door participatie, engagement en verantwoordelijkheid aan te moedigen,
willen de Vormingplus-centra ook zelf een invloed hebben op maatschappelijke veranderingen.
Kwaliteit
Vormingplus staat voor deskundigheid en terreinkennis. De centra profileren zich als betrouwbare en
professionele organisaties. Ze zien zichzelf ook als continu lerende organisaties en voeren een actief
kwaliteitszorgbeleid. De sociaal-culturele methodiek is een belangrijke kwaliteitsstandaard. Ze staat voor een
aanpak die maximaal rekening houdt met het doelpubliek.
Een zorgzaam beleid voor de gemotiveerde en bekwame personeelsleden, freelancers en vrijwilligers is de
garantie voor een sterke interne organisatie.
Netwerking
Vormingplus-centra zijn netwerkvaardig. Ze staan altijd open voor dialoog en bundelen graag hun krachten
met andere organisaties. Door uitwisseling weten ze de eigen kennis en expertise verder op te bouwen. De
centra hebben de ambitie nog verder te groeien in hun rol van sterke en gewaardeerde partner in de regio.

11

II.2 Citizenne: onze MISSIE

Citizenne maakt leren plezant!
Citizenne organiseert ateliers, workshops, debatten en
ontmoetingen waarbij de Brusselaars en hun dagelijks leven
het vertrekpunt zijn. We gaan aan de slag met talenten en
dromen van mensen.
Citizenne brengt Brusselaars van diverse pluimage samen.
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 vorm geven.
Citizenne gelooft in de kwaliteiten en mogelijkheden van
Brussel en haar inwoners,
in gelijkwaardigheid en in vrijgevigheid.
Met onze blik op de wereld schrijven we samen
een Brussels verhaal.
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II.3 Citizenne: onze VISIE
‘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. Vorming en educatie om verbondenheid en nieuwe verbindingen in de stad te
stimuleren.
Citizenne is een ‘school van het dagelijks leven’.
-

Het leren sluit aan bij de leefomgeving en behoeftes van Brusselaars.

-

Het leren gebeurt in groep en is een participatief proces.

-

Het leren gebeurt in uitdagende contexten en settings.

Daarom werken we rond stedelijke uitdagingen 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.

Leren van elkaar en uit elkaars ervaringen staan centraal. We benutten de kennis, vaardigheden en energie
die aanwezig zijn in de groep en bouwen hier stap voor stap op verder. Het werken met een gemengde groep
is in dit opzicht belangrijk voor Citizenne.

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 krachten, de sterktes en de talenten van mensen en groepen. We
zetten bij het leren in op successen, op wat al goed gaat, op dromen en ambities en laten zo het individu en
de groepen stap voor stap groeien. Mensen kunnen bij ons terecht om hun kennis en vaardigheden aan te
scherpen, om nieuwe vaardigheden aan te leren en kennis te verwerven. Door waarderend te werken geven
we mensen nieuwe energie en krijgt hun zelfvertrouwen een boost.
1) Brusselse grootstedelijke context als dagelijkse realiteit: superdiversiteit3
Hoe Brussel in elkaar steekt kan je uitgebreid lezen in onze omgevingsanalyse. Een cruciaal kenmerk in de
dagelijkse realiteit, werking en visie van Citizenne is wat tegenwoordig ‘superdiversiteit’ heet.
Migratie veranderde en verandert de samenleving. Waar vroeger mensen van een beperkt aantal landen
naar een beperkt aantal landen migreerden, komen ze vandaag uit heel veel landen en gaan ze naar heel veel
landen. Niet enkel de herkomstlanden zijn divers, maar ook de migratiemotieven (arbeid, gezinshereniging,
studies, werken, …), de verblijfstatuten (Belg geboren, genaturaliseerd, geregulariseerd, asiel, vrij verkeer van
personen binnen EU) en de sociaal-economische posities. Deze diversiteit maakt van Brussel vandaag een
majority-minority-city: een stad waar de meerderheid bestaat uit een brede waaier van minderheden. Er is
een veelheid aan landen van herkomst, talen, culturen, religies, statuten en sociale relaties.
3

Geldof D. ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert.’, Acco, 2013, 213p.
Prof. Dr. J. Blommaert, ‘Superdiversiteit’, 2011, www.kifkif.be/actua/superdiversiteit
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Dat zorgt voor zowel diversiteit tussen groepen en gemeenschappen als binnen groepen en
gemeenschappen.
De stijgende diversiteit binnen de diversiteit is het kenmerk van superdiversiteit.
Daar bovenop komt de globale spreiding van het internet en andere mobiele communicatie- en informatietechnologieën wat leidt tot een ‘network-society’: mensen leven en interageren op lange afstand, met
virtuele peers (lotgenoten) in soms enorme online communities. Dit heeft grote gevolgen voor onze netwerken en onze identiteitsbeleving. ‘Uncle google’ is via de smartphone overal raadpleegbaar en maakt buitengewone hoeveelheden kennis eender waar beschikbaar. Kennisoverdracht wordt bijkomstig in het leerproces
van mensen en leren verloopt op heel andere manier dan de traditionele ‘schoolse’ of formele methodes.
Informele leeromgevingen worden steeds belangrijker. Bovendien maken sociale netwerken dat je relaties
niet langer gebonden zijn aan fysieke nabijheid. Je kan volwaardig lid blijven van een gemeenschap al leef je
duizend kilometer verder weg. Er is dus grote flexibiliteit in het scheppen van netwerken en lidmaatschap van
nieuwe groepen. Deze nieuwe technologie is een cruciale infrastructuur voor superdiversiteit.
Mobiliteit is een fundamentele eigenschap van onze samenleving geworden: mensen zijn mobieler, net als
kennis en informatie. Vanuit waar ook ter wereld kan je talloze onzichtbare lijnen trekken naar een hele reeks
andere plaatsen en hoewel ze onzichtbaar zijn, zijn deze lijnen even reëel als een buurt, dorp of stad.
Veranderlijkheid is dus de regel. Het idee dat je lid bent van één cultuur, één gemeenschap is meer dan ooit
problematisch! We leven in omgevingen die fundamenteel onstabiel zijn. Bovendien passen we onze levens
aan in relatie met de snel veranderende omgevingen. Onze meervoudige en flexibele identiteiten zijn
daarmee een feit. We zijn veel ineens en ‘authenticiteit’ is de nieuwe norm: de capaciteit om allerlei dingen
in de juiste verhoudingen te vermengen.
Nieuwe migraties en nieuwe technologieën hebben de samenleving dus diepgaand veranderd. Het begrip
superdiversiteit wijst op een sociale realiteit. Een realiteit die zich niet vertaalt in het beleid, in onderwijs,
in gezondheidszorg, … Er is een gigantisch kennisdeficit ontstaan doordat beleid en publieke instelling nog te
vaak uitgaan van stabiele residente gemeenschappen van mensen wiens achtergrond gekend is.
Voor steeds meer Brussellaars is superdiversiteit een deel van hun leven. Geen meerderheidscultuur meer,
maar een cultuur van stedelijkheid en verschil is norm geworden. Iedereen moet zich aan iedereen
aanpassen. Omgaan met diversiteit wordt dan ook een basiscompetentie voor alle Brusselaars.
2) Brusselse grootstedelijke context als dagelijkse realiteit: educatie en vorming
De Brusselse grootstedelijke context vraagt om een expliciete visie op en omgang met educatie en vorming
wil men een project realiseren met impact voor de inwoners van deze regio.
A. Burgerschap en empowerment
Citizenne gebruikt niet-formele educatie en vorming als middel om burgerschap en empowerment te
stimuleren in deze superdiverse omgeving waar ontelbaar veel mogelijkheden liggen voor nieuwe
verbindingen en andere manieren van leren.
a) Je suis ‘Brussellois’
‘Het uiteindelijke doel is dat mensen – ondanks hun verschillen en eigenheid – zich hier, samen
verantwoordelijk weten voor de samenleving waarin ze leven. Of mensen zich op eerste plaats als Belgische
moslim, dan wel als Antwerpenaar van Marokkaanse afkomst of Vlaams nationalist definiëren, is van
ondergeschikt belang als men vanuit de eigen identiteit maar geëngageerd is voor het concreet en vreedzaam
samenleven in de buurt, in de stad, het land, Europa’. (Sihame El Kaouakibi in #Believe)
Mensen hebben meervoudige identiteiten, ze behoren tot vele netwerken en zijn flexibel. Cultuur is zoveel
meer dan etnisch-culturele achtergrond, onze identiteit is ambivalent en complex. Er is nood aan dialoog over
hoe omgaan met elkaar en deze ambivalente en complexe identiteiten. Dit kan enkel vanuit een actief
pluralistisch perspectief, waar niet een neutrale houding van belang is, maar wel het kritisch bevragen van
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elkaar. Dit impliceert maatwerk en lef om met elkaar het gesprek aan te gaan, ook over cultuur. Een krachtgerichte en waarderende benadering van cultuur is hierbij essentieel, één die vertrekt vanuit gelijkwaardigheid.
Inzetten op burgerschap is daarom cruciaal. Burgerschap houdt in dat Brusselaars zich verbonden voelen met
elkaar en verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar en voor de stad. Burgers nemen op verschillende
manieren een maatschappelijke rol op en worden mee actor van de samenleving. Om dit te kunnen
waarmaken moeten burgers ten volle kunnen genieten van hun rechten als lid van de samenleving.
Vele sociale problemen vandaag komen voort uit een ongelijke verdeling en toegang tot hulpbronnen
(onderwijs, tewerkstelling, …). Er ontstaat niet alleen een kennisdeficit, maar vooral ook een ongelijke
toegang tot burgerschap. Bepaalde groepen zijn uitgesloten van het democratisch besluitvormingsproces.
Kritisch en actief burgerschap stelt burgers in staat om de maatschappelijke orde kritisch te benaderen. Dit
houdt ook in dat burgers beschikken over de ruimte en zichtbaarheid om deel te nemen aan het publieke
debat en verantwoordelijkheid in de samenleving op te nemen.
Burgerschapspraktijken zijn (maatschappelijke) leerprocessen waarbinnen ruimtes worden gecreëerd en
dialoog en mondigheid gestimuleerd. Empowerment en emancipatie staan centraal in deze leerprocessen.
Deze leerprocessen houden in dat burgers onder elkaar kwesties kunnen aankaarten die hun aanbelangen.
Er is dus een gemeenschappelijk belang. De waarden, ideeën, belangen enz. kunnen wel ontstaan vanuit de
private sfeer maar ook uit verontwaardiging of een onrechtvaardigheidsgevoel. Het verbinden van deze
individuele belangen met anderen en met het functioneren van de samenleving, zorgt er voor dat het
individueel belang wordt overstegen en een draagvlak wordt gecreëerd.
Burgerschapspraktijken zijn naast leerprocessen voor het individu of groepen, ook processen die
maatschappelijke verandering en vernieuwing beogen. Ze stimuleren burgers zelf betekenis te geven aan de
samenleving en hun omgeving. Ze beperken zich niet enkel tot het maken van betere burgers om hun sociale
integratie te versterken en het reproduceren van maatschappelijke verhoudingen. Burgerschapspraktijken
bieden de ruimte waarbinnen mensen kunnen experimenteren en samen met anderen oplossingen en
alternatieven kunnen formuleren met betrekking tot maatschappelijke uitdagingen.
Vele burgergroepen en bewegingen slagen er in hun plaats en zichtbaarheid in het publieke debat te
verwerven. Citizenne ondersteunt die burgergroepen en bewegingen die hun plaats en zichtbaarheid in het
publieke debat nog niet hebben verworven of er van 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.
b) De stad als emancipatiemachine
Empowerment is het proces waarbij mensen of groepen meer invloed krijgen op gebeurtenissen en
situaties die belangrijk voor hen zijn. Om dit proces vorm te geven ontwerpt Citizenne leercontexten die
empowerment faciliteren.
Hierbij gaan we uit van drie basisprincipes:
• Focussen op kracht en competenties
In al onze vormingen vertrekken we vanuit de dagelijkse realiteit en de leefomstandigheden van individuen
en groepen. Ervaringen en competenties zijn de grondstof voor empowerment en dus zijn twee trajecten ook
nooit hetzelfde. In een groepsproces worden individuele ervaringen in een bredere context geplaatst zodat de
permanente interactie tussen mensen en hun omgeving duidelijk wordt. Door kritische reflectie over de eigen
overtuigingen, behoeftes en krachten focussen we op het ontwikkelen van sociale competenties. Deze stellen
mensen in staat daadwerkelijk de touwtjes in handen te nemen en zelfbewust in het leven te staan.
• Samen met…
Mensen empoweren zichzelf! Citizenne faciliteert het proces door aan te zetten tot reflectie en ervaring.
Essentieel is dat we processen opzetten samen met individuen en groepen. We hebben aandacht voor
individuen die zich in een minderheidspositie bevinden en formuleren samen leervragen vanuit hun leefwereld. Empowerment kan enkel gebeuren vanuit de doelgroep. Het initiatief ligt bij het individu of de groep
en vertrekt vanuit hun noden. Deelnemers managen zelf hun participatie.
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Gelaagd proces
Empoweren van mensen is een gelaagd proces waarbij we werken aan een aantal randvoorwaarden.
- Empoweren van mensen betekent tijd nemen. Durven vertragen en het tempo aannemen die de
groep of het individu vraagt/nodig heeft om te groeien.
- Empowerment begint met het meegeven van en werken aan de juiste positieve mindset. Hierbij
wordt de focus gelegd op het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen leven, door van reactief
naar proactief te gaan.
- Om te groeien daagt Citizenne mensen uit om uit hun comfortzone te treden, we werken aan
zelfvertrouwen voor elke nieuwe stap, klein of groot.
B. Talent, sterktes en waarderend werken als mantra
De leer- of vormingsprocessen die Citizenne opzet staan steeds in het teken van verandering en groei bij
mensen, groepen of organisaties. Er zijn twee perspectieven om hiernaar te kijken:
•

Bij een eerste perspectief ga je uit van problemen die moeten opgelost worden en hanteer je een norm.
Vanuit die norm evalueer je gedrag dat tekorten bevat. Je legt de lat. In dit uitgangspunt vindt groei plaats
als je de tekorten wegwerkt. Wat er al wel is, wat je wel al kunt of doet en wat je al wel weet is vanuit dit
perspectief niet zo belangrijk.
Een voorbeeld van dit perspectief zijn de eindtermen in ons onderwijssysteem. Deze zorgen er voor dat
een te kort aan kennis en vaardigheden worden aangevuld. Als je de norm haalt, krijg je een diploma.

•

Bij het tweede perspectief staan sterktes en talenten centraal. Hier is geen sprake van een norm, wel van
talent, sterktes en ambities om te groeien naar wie je wil zijn. In dit perspectief gaat het erom hoe je je
talenten en sterktes kan ontplooien en uitbouwen en je kan ontwikkelen in de richting van wat je wil
bereiken. Men ent het leerproces op de dingen die mensen wel al kennen, kunnen en doen en op hun
ambitie om te groeien en te veranderen.

Citizenne neemt in het ontwerpen van haar leer- en vormingsprocessen het tweede perspectief als uitgangspunt. We gaan aan de slag met dromen, talenten, kwaliteiten en sterke punten van mensen. We geloven ook
in het potentieel van mensen om te groeien en invloed te hebben op de eigen omgeving en de samenleving
waarin men functioneert.
 Maar, wat is dat nu talent? 4
Talent betekent het hebben van een natuurlijke aanleg. Het gaat over patronen in ons denken en in
ons handelen die van nature sterk ontwikkeld zijn.
Het mooie aan talent is dat iedereen geboren wordt met talenten. Maar dat betekent niet dat we
daar allemaal iets mee doen. Heel wat mensen zijn zich immers niet bewust van hun talenten. Talent
wordt zichtbaar in die activiteiten die voor de persoon in kwestie moeiteloos gaan en energie geven.
Daardoor verliezen we onze talenten vaak uit het oog: het gaat immers vanzelf, je hoeft er niets voor
te doen en daarmee lijkt het niet zo bijzonder. Het zijn dan ook vaak anderen die je erop dienen te
wijzen dat je talent hebt door het geven van een compliment, reacties of feedback.
4

Luk Dewulf van Kessels & Smith was één van de pioniers die het talenten-verhaal naar Vlaanderen
bracht. Hij baseerde zich op de sterkte punten theorie van Marcus Buckingham. De uitgangspunten
van Citizenne zijn gestoeld op hun gedachtengoed. Met dank.
Dewulf (L.). ‘Ik kies voor mijn talent’. Lannoo Campus, 2002, ISBN 90 209 5017 7
Buckingham (M.), Ga met je sterke punten aan de slag. Culemborg, Van Duuren Management, 2008.
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Dit maakt van talent ook een relationeel begrip: talent bestaat alleen als iemand het ziet en als er
woorden worden aan gegeven.
 Zet je talent in actie !
Talent hebben is één ding, talent ontdekken en talent inzetten een ander. Daarvoor moet je gedrag
ontwikkelen waardoor het talent zichtbaar wordt en een context zoeken waarin talent gaat bloeien.
De volgende formule van Luk Dewulf vat het mooi samen:
Talent in actie = talent + gedrag + context !
Citizenne gaat aan de slag met dromen en ambities van mensen; talent is daarbij een cruciale factor.
Citizenne zet in op alle componenten van de formule in haar vormingsprocessen. We brengen
talenten van mensen in kaart, we stimuleren mensen in het maken van keuzes die ertoe leiden dat
hun talenten ontwikkelen, we leren vaardigheden aan en helpen gedrag te ontwikkelen om nog meer
uit hun talent te halen.
 Welk effecten krijg je als je aan de slag gaat met talenten en sterktes van mensen?
* Het laadt de batterijen van mensen op.
Kiezen voor talent of doen waar je goed in bent maakt fysiek wel moe, maar levert wel mentale
energie op.
* Onderzoek toont aan dat het inzetten van talent leidt tot hogere betrokkenheid, betere werkresultaten, betere onderwijsresultaten en bijgevolg ook betere leerresultaten.
* Doen waar je goed in bent of het inzetten van talent, leidt tot positieve emoties en het gevoel van
welbevinden.
* Hogere motivatie van mensen om deel te nemen; meer activering bij mensen om dingen te
veranderen in de eigen context en in de samenleving.

C. Het belang van niet-formeel leren
In onze samenleving wordt veel belang gehecht aan formele educatie en leervormen. Alleen zijn deze formele
leervormen ontoereikend in de grootstedelijke context van Brussel. Stadsbewoners zijn geëvolueerd tot een
homo digitalis mobilis, ze hebben constante toegang tot het internet en bewegen zich binnen een resem van
netwerken. De grote uitdaging ligt dus al lang niet meer in het vergaren van kennis, deze was nog nooit zo
toegankelijk als vandaag. Deze beschikbaarheid van kennis vraagt om een nieuw soort geletterdheid,
namelijk de competenties om informatie te selecteren en verwerken.
De kunst zit hem in het kunnen kaderen, het kritisch en het verantwoord inzetten van deze kennis in
functie van het algemeen of gemeenschapsbelang. Het formeel onderwijssysteem is tevens niet toegankelijk
voor vele groepen in de Brusselse samenleving. Drempels zijn: ontoereikende taal- en andere kennis,
onaangepaste leercontexten, kostprijs…
Het belang van het niet-formele leren stijgt in een samenleving die steeds ambivalenter, flexibeler en diverser
wordt. Citizenne speelt hier op 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. Zo is er bijvoorbeeld een grote vraag in Brussel naar Nederlandse
les. De plaats van het Nederlands in Brussel is een constante zoektocht. Sowieso is taal in België een gevoelig
thema. Maar waar zoveel verschillende talen gesproken worden, kan het belang van een gemeenschappelijke taal nauwelijks onderschat worden. Als kinderen op school thuis allemaal een andere taal
spreken, is het Nederlands wat hen bindt. Nederlands als inclusie. Alleen zijn lessen niet voor iedereen
geschikt, er is nood aan experiment voor methodieken en pedagogiek die niet schools zijn. Nederlands als
inclusie in meertalige context is een experiment dat Citizenne met veel plezier uitvoert.
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Tot slot - Een nieuwe meerderheid
De ambitie om via vorming en educatie actief burgerschap te realiseren voor elke Brusselaar, via
empowermentprocessen, steeds vanuit een waarderend perspectief …
Toegegeven, het neigt naar hybris. Alleen is het geen werk van enkelen of van een organisatie. Meer dan ooit
wil Citizenne aansluiten bij stedelijke dynamieken, processen aangrijpen en stemmen versterken. We zijn
geen eiland, maar staan midden in onze biotoop: het chaotische
Brussel. Net in die chaos huist een enorm potentieel dat wij mee willen exploreren. In alle openheid, met
ruimte voor vallen en opstaan, eigen aan alle leren. Op zoek naar vragen, naar antwoorden, naar zin en onzin. Onze blik is onbevangen, klaar voor de verwondering en het avontuur. Want in deze superdiverse
samenleving zijn we allemaal nieuwkomers. Tijd om samen in te burgeren …

‘Wij zijn de nieuwe meerderheid. Mensen in de steden, maar ook buiten de steden met stedelijke reflexen.
Wie zijn blank en bruin en geel en zwart. We komen in alle smaken en in alle geuren en in alle kleuren. We
spreken duizend talen en vertellen duizend verhalen. We zijn dragers van geschiedenis en makers van een
nieuwe geschiedenis. Dragers van cultuur en makers van nieuwe cultuur. We hebben diepe wortels, vast verankerd in ons verleden, maar onze takken groeien naar boven, naar de lucht en de zon. We zijn kwetsbaar,
zoals een pasgeboren kind, maar de kracht straalt uit onze ogen.’
Dyab Abou Jajah in ‘De stad is van ons’
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III.
III.1

GEGEVENSVERZAMELING
Externe gegevensverzameling: Brussel, krachtlijnen uit de omgevingsanalyse

Citizenne staat voor een werking die gebaseerd is op de behoeften van Brussel en haar inwoners. We
investeerden dan ook in een uitgebreide omgevingsanalyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De volledige en gedetailleerde omgevingsanalyse van Brussel vind je als bijlage bij dit beleidsplan.

 De Brusselse mozaïek: Mensen en gemeenschappen:
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt een (geregistreerde) bevolking van 1 163 486 miljoen inwoners. Het
gewest kent ook een aanzienlijk aantal inwoners dat vanwege hun statuut niet in het bevolkingsregister
geregistreerd worden. Dit is onder andere het geval voor mensen zonder papieren, studenten,
kandidaat-vluchtelingen, enz. De niet geregistreerde bevolking wordt geschat op 100 000 à 125 000 inwoners.
De bevolking van het gewest groeide de voorbije 15 jaar continue. De bevolkingsgroei van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt hoger dan in de rest van het land. Dit is het resultaat van de sterkere internationale
immigratie en de natuurlijke bevolkingsgroei (geboortes).
De internationale migratie van de afgelopen decennia heeft een mozaïek aan nationaliteiten en talen
gecreëerd in Brussel. Zo’n 60% van de Brusselaars heeft andere dan Belgische roots. Onder de Brusselse
bevolking tellen we 130 verschillende nationaliteiten en 170 gesproken talen. De voorbije 15 jaar zorgde de
opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie voor een toegenomen migratie uit de nieuwe OostEuropese landen.

 Brussel: Rijke regio, verarmende bevolking.
Het gewest is niet enkel rijk aan talen en culturen. Economisch is Brussel de tweede rijkste regio van Europa.
Het regionale bruto binnenlands product per inwoner bedraagt meer dan het dubbele van het Europese
gemiddelde.
Sociaaleconomisch kampt het Brussels Gewest met een toenemende ongelijkheid of dualisering van de
samenleving. Vele mensen hebben moeite om aansluiting te vinden bij de samenleving. De oorzaken hiervan zijn niet zelden armoede, racisme en discriminatie die bepaalde groepen harder treffen dan anderen. Ook
de structurele werkloosheid - vooral bij jongeren en laaggeschoolden – is een oorzaak van de dualisering.
Daarenboven toont de welvaartsindex dat ondanks de grote geproduceerde rijkdom van het gewest en de
hoge kost van het leven, de bevolking over het algemeen verarmt.
De dualisering heeft ook een territoriaal aspect en is ook tastbaar aanwezig en zichtbaar in de stad en het
straatbeeld. Armoede zit vaak geconcentreerd in een aantal wijken en gemeenten, voornamelijk rond de
oude industriële as in de kanaalzone, beter gekend als de arme sikkel of ‘le croissant pauvre’. Toenemende
ongelijkheid tussen groepen, gemeenschappen en mensen alsook sociale uitsluiting kunnen op termijn een
voedingsbodem vormen van waaruit toenemende spanningen tussen gemeenschappen ontstaan. Het
stijgende aantal erkende zelforganisaties is een opportuniteit om dialoog te organiseren tussen
gemeenschappen.

 Het sociaal-culturele leven en educatie in Brussel
Brussel is een stad met een rijk en divers cultureel aanbod (artistiek, cultureel, educatief, sociaal-cultureel,
enz.) en wordt hier voor geroemd. Dit aanbod zit verspreid over grote cultuurdisciplines en cultuurhuizen
heen tot in het verenigingsleven op wijkniveau.
Ondanks die goede reputatie zeggen critici dat Brussel een coherent stedelijk cultuurbeleid mist. Zowel de
oorzaak als het gevolg hiervan is versnippering. Er is de institutionele versnippering op het vlak van bevoegdheden die een coherent beleid bemoeilijken. Verschillende overheden en gemeenschappen zijn bevoegd voor
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het cultuur- en onderwijsbeleid in Brussel waardoor het aanbod versnipperd is. Er is gebrek aan coherentie
en coördinatie. Een ander gevolg is de kloof die ontstaat tussen de sociaal-culturele realiteit van de stad en de
institutionele logica.
Kijken we specifieker naar het vormings-en vrijetijdsaanbod dan zien we ook hier een breed palet aan
organisaties en instellingen. Zo telt Brussel een heel aantal Vlaamse sociaal-culturele organisaties. Binnen
het brede Vlaamse sociaal-culturele veld telt Brussel 508 bovenlokale verenigingen en 19 koepelverenigingen
die erkend zijn door de VGC. Sociaal-culturele verenigingen maken hier het merendeel van uit gevolgd door
zelforganisaties, seniorenverenigingen en amateurkunsten.
Gezien de grote uitdagingen waar Brussel voor staat is dit brede aanbod geen overbodige luxe: de nood is
hoog. Het Brussels onderwijs wordt gekenmerkt door de soms grote leerachterstand die jongeren oplopen.
Niet alleen de leerachterstand wordt groter, mar ook het aantal jongeren in het buitengewoon onderwijs met
‘leerstoornissen’ ligt hoger dan elders in het land en er is een gebrek aan basiskennis bij jongeren en jongvolwassenen. Ook de toenemende ongelijkheid en sociale uitsluiting zijn uitdagingen waarin het culturele en
sociaal-culturele veld hun rol te spelen hebben.
Een andere vaststelling is dat sociaal-culturele initiatieven zich niet beperken tot het klassieke verenigingsleven. Rond allerlei thema’s duiken burgerbewegingen op in de stad. Er is ook een toenemende bewustwording ten opzichte van de kansen die de publieke ruimte biedt voor verbinding en uitwisseling tussen
Brusselaars. Daarom grijpen burgerbewegingen die ruimte vaak aan om hun ding te doen. Zij geven de
samenleving vorm van onderuit. Het zijn informele groepen die iets willen veranderen en al doende leren en
vooruitgaan. Dit is slecht het topje van de ijsberg. Er is een onderstroom waarin zich vele andere groepen
bevinden die er niet in slagen om dezelfde zichtbaarheid te verwerven en te wegen op het publieke debat.

 Op zoek naar een duurzame stadssamenleving
We merken op dat in Brussel een tendens bestaat van een toenemend aantal initiatieven die gericht zijn op
de transitie naar een duurzame stadssamenleving. Deze tendens wordt deels verklaard door de ongerustheid
van burgers ten opzichte van maatschappelijke en stedelijke uitdagingen en het ongenoegen ten opzichte van
het immobilisme en het gebrek aan lange termijn visie van de politieke leiders.
De initiatieven ontstaan op lokaal niveau en zijn gericht op specifieke situaties. Het gaat over losstaande of
meer gecoördineerde initiatieven rond thema’s als mobiliteit, meer groen in de stad, het opwaarderen van
lokale tradities, repair cafés, deel- en geefinitiatieven enz. Sociale media spelen vaak een belangrijke rol in het
creëren van platformen voor deze initiatieven.
Over het algemeen is ruimte een schaars goed in stedelijke gebieden. De bevolkingsdichtheid van Brussel is
relatief hoog in vergelijking met andere Europese steden. Vooral in een aantal wijken zoals in Sint-Gillis en
Sint-Joost-ten-Node piekt de bevolkingsdichtheid en is ruimte schaars. Ook het gebrek aan groene ruimte –
vooral in de centrumwijken –, de verkeersdruk, de 24-uurseconomie zijn factoren die bijdragen tot een
hectische stad die de hele tijd in beweging is en leeft aan een hoog ritme. Fysieke en mentale ruimte voor
rust zijn een schaars goed in de stad.
Steeds meer mensen ervaren een toenemende tijdsdruk en hebben het gevoel dat zij tijd tekort hebben in
hun vrijetijd. Dit lijkt paradoxaal omdat de arbeidstijd over verschillende decennia heen daalde. Mensen hun
vrijetijdsambities zijn hoog. Ook het vrijetijdsaanbod is hoog. Dit leidt vaak tot stress en keuzedwang.
Dit heeft gevolgen voor de psychische gezondheid van Belgen die er algemeen gezien op achteruit gaat. In
Brussel is deze tendens nog uitgesprokener. Zo’n 40% van de Brusselaars kampt met psychische gezondheidsproblemen zoals depressieve gevoelens, slaapproblemen, angsten, enz. Ook het gebruik van antidepressiva
nam het afgelopen decennia toe. Eenzaamheid en armoede zijn tevens factoren die invloed hebben op de
mentale gezondheid.
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III.2 Externe gegevensverzameling: stakeholdersbevraging
Om onze educatieve werking in het algemeen en de communicatie in het bijzonder te evalueren organiseerde
Citizenne een uitgebreide stakeholdersbevraging. Aan de hand van diepte-interviews werden zo’n 20 mensen
bevraagd rond de educatieve werking. Er werd bewust gekozen voor een mix van deelnemers, partners uit
formele organisaties, partners uit niet-formele organisaties en potentiële partners uit belendende sectoren.
Wat de communicatie betreft werden een 7-tal mensen bevraagd via diepte-interviews. Ook hier weer een
mix tussen gebruikers en communicatie-professionals.
De doelstelling van de stakeholdersbevraging waren vierledig:
-

Richting geven aan de toekomst van Citizenne

-

Informatie verzamelen in functie van die toekomst

-

Zicht krijgen op onze sterke punten van de werking; het DNA van Citizenne

-

Zicht krijgen op (nieuwe) mogelijkheden; elementen waar we momenteel niet op inspelen of geen
gebruik van maken.

De interviewleidraad was gebaseerd op het concept van ‘Appreciative Inquiry’ (AI). De interviews werden
afgenomen door de coördinator, het educatieve team en de communicatieverantwoordelijke. Ze werden
eveneens uitgeschreven. En de resultaten van deze stakeholdersbevraging werden gedetailleerd verwerkt in
de opmaak van de SOAR (zie verder). Hieronder krijgt u de grote lijnen.

 Algemene bevindingen Werking – resultaat diepte-interviews
STERKTES:
-

Citizenne wordt geroemd om haar sterke stedelijke inbedding. De manier waarop ze omgaat met
(super)diversiteit als een dagelijkse en positieve realiteit.

-

Onze bottom-up aanpak als uitgangspunt voor sociaal-cultureel werk.

-

De Citizenne-medewerkers zijn allen professioneel, competent, open, vriendelijk, warm

-

Deelnemers kunnen groeien en doorgroeien bij Citizenne. Van deelnemer tot deelhebber.

-

Brussel behoort tot het Citizenne-DNA. Het stedelijk perspectief is een troef.

-

Citizenne als één van de meer dynamische organisaties in Brussel die zoekt naar nieuwe formules om
haar soort werking vorm te geven in een grootstad.

-

Citizenne heeft een sterk netwerk met formele en informele verbindingen. Deelnemers en partners
maken hier deel van uit.

-

Citizenne werkt ‘sur mesure’: vormingsprocessen in een veilige context die aansluiten bij behoeftes
van mensen.

-

De buitenwereld kan nog altijd niet goed grijpen waar Citizenne precies voor het staat. Het blijft een
diffuus beeld. Meer zicht krijgen op wat Citizenne als organisatie heel goed kan. Het uitdenken van
een methodiek, concrete begeleidingstrajecten… belangrijk voor de buitenwereld om dat te weten en
van daaruit te kunnen zoeken naar synergiën.

VERBETERPUNTEN:
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KANSEN:
-

SAMENLEVEN op basis van verschil en op basis van gedragsregels; niet op basis van culturele
inhouden. ‘practice to get along together’. Op zoek gaan naar wat delen we met elkaar. Wat zijn de
common grounds / de urban commons?

-

NETWERKING: Samenwerken over de (bi)communautaire grenzen heen. Een Brussels Sociaalcultureel Netwerk maken in navolging van het Brussels Kunstenoverleg. En samen een Brussels
verhaal schrijven, samen prioriteiten in Brussel bepalen.

-

Het ONDERWIJS speelt minder en minder zijn rol als vector van sociale mobiliteit. Vaststelling is het
intellectuele deficit dat ontstaat bij jongeren, maar ook bij volwassenen. Deze laatste hebben vaak
geen toegang tot educatie of vorming. Citizenne kan hier op inspelen. Er is een grote groep (jonge)
Brusselaars die intelligent zijn maar niet of slecht geschoold, gebrek aan kritisch vermogen hebben en
gebrek aan basiskennis. Er moet een manier gezocht worden om die basis weer bij te brengen
wetende dat bij velen een aversie bestaat tegenover intelligentie, studeren en het schoolmodel.

-

Sociale ongelijkheid en uitsluiting / Samenleven op basis van verschil / zoeken naar duurzame
transitie in Brussel, welk ecosysteem?
 Drie grote uitdagingen die samenhangen: welk basispakket moeten we voor iedereen
toegankelijk maken onafgezien van zijn koopkracht? Dit hangt samen met de duurzame transitie
(bv share en deel economie) en met het samenleven omdat het trans-communautair
georganiseerd moet zijn.
 WAT kan een V+ doen ? zoeker naar de ontbrekende vormingen binnen deze centrale kwesties:
de leerprocessen die een centraal gemis zijn in de Brusselse samenleving.

BEDREIGINGEN:
-

De versnippering en chaos van Brussel zijn een gegeven. Ze vormen tevens een bedreiging omdat het
moeilijk is om structureel iets te veranderen en van daaruit impact te genereren.

-

De Brusselse uitdagingen zijn enorm: ongelijkheid in onderwijs, armoede, huisvesting, waarheen met
de stadsvernieuwing?, ongelijke toegang tot maatschappelijke participatie, …vele organisaties overleven op hun deel van het terrein maar zitten gevangen in financiële en beleidskaders die vaak niet
stroken met Brusselse realiteit.

 Algemene bevindingen rond de communicatie – resultaat diepte-interviews
STERKTES:
-

We bespelen veel platformen en kanalen. Citizenne maakt degelijke en professionele producten.

VERBETERPUNTEN:
-

-

Het beeld dat we uitstralen komt niet overeen met wat je uiteindelijk krijgt bij Citizenne. De
communicatie is veel zakelijker dan de warme organisatie die we werkelijk zijn. We communiceren
vooral over onze activiteiten en nauwelijks over WIE we zijn, wat onze visie is en wat ons uniek 		
maakt. Mist persoonlijkheid.
2 merknamen: Vormingplus en Citizenne. Dat werkt verwarrend.
Momenteel is 90% van de communicatie afgestemd op 25% van ons publiek en op 50% van onze
werking. Dit klopt niet.
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SUGGESTIES:
-

-

De communicatie moet veel makkelijker, eenvoudiger, duidelijker. Less is more.
Een globale baseline die zegt waar we voor staan.
Uniciteit van Citizenne en identiteit naar voor schuiven: onze warmte, vertrekkend vanuit sterktes van
mensen, …. Wie is Citizenne, wat kunnen jullie voor mij betekenen en wat onderscheidt Citizenne van
andere vormingsinstellingen, …
Communicatie meer afstemmen op de kern van de werking. Het zwaartepunt van de werking zit in
het werken met groepen met verschillende achtergronden. Het merendeel van de communicatie
moet zich dan ook daarop concentreren. Er moet een gedifferentieerde communicatie uitgewerkt
worden
Belang van informele communicatie: feesten, praten met mensen, …
Bouwen aan een Citizenne-gemeenschap die voor Citizenne communiceert. Werken met
ambassadeurs.

Website
Algemeen wordt de site als veel te druk ervaren. Men wordt overspoeld door info
Enkel essentie behouden die nodig is voor de gebruikers van de website.
Brochure ‘Lente-, Herfst- en Zomertips’
Aantrekkelijk, laagdrempelig taalgebruik. Nog te veel tekst, onhandig formaat, gebrek aan structuur.
E-zine
Aangename, overzichtelijke e-zine met nieuwe items en soms verrassende info.
Facebook
Facebook heeft momenteel een passieve meerwaarde. De uitdaging zit hem in het activeren van onze
FB-vrienden. Algemeen: sociale media als ondersteuning van reallife-communities.
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III.3 Interne gegevensverzameling: zelfevaluatie
In het kader van dit beleidsplan voerde Citizenne een zelfevaluatie uit met het team.
We evalueerden volgende werkingsgebied volgens de methode van de hoeden van De Bono:
1. Interne communicatie en samenwerking
2. Werking Raad van Bestuur en Coördinatie
3. Administratieve processen
4. Medewerkersbeleid en professionalisering
De resultaten werden uitgebreid en gedetailleerd verwerkt in de SOAR.
Enkele algemene bevindingen:
1. Interne communicatie en samenwerking.
Onze werking is gestoeld op een open, directe en transparante communicatie. De structuur van
teamoverleg, het educatieve team en specifieke werkgroepen, werkt goed. Er is een cultuur van
waarderend werken waarin men elkaar ondersteunt en inspireert. Er heerst een groot vertrouwen en
spontane sfeer. Humor en enthousiasme zijn twee belangrijke kenmerken van de sfeer waarin
gewerkt wordt. Het team is complementair, er is voldoende diversiteit naar persoonlijkheden en
achtergronden toe. De verhouding man-vrouw kan beter.
Het werkritme ligt hoog waardoor de uitwisseling met collega’s en kennisdeling er soms bij inschiet.
De teamleden zouden elkaar ook meer kunnen uitdagen rond visie, ideeën,…
De verbinding tussen het educatieve team en de ondersteunende mensen (onthaal, boekhouding/
personeel en communicatie) kan op sommige vlakken efficiënter.
2. Werking Raad van Bestuur en Coördinatie.
De Raad van Bestuur geeft veel vertrouwen aan het team. Dat wordt geapprecieerd. De leden van de
RvB zijn aanspreekbaar, hebben humor en je kan er op rekenen wanneer het ertoe doet.
De coördinator behoudt het overzicht (helikopterview), bewaakt de inhoudelijke lijnen, maakt keuzes
en hakt knopen door waar nodig. Ze heeft een groot geloof en vertrouwen in de teamleden, ze daagt
ze uit om te experimenteren. Ze zorgt voor een heldere en kritische aansturing.
Het team ervaart onvoldoende transparantie rond de beslissingen van de Raad van Bestuur. Door de
belangrijke bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur blijft er maar weinig tijd over
om inhoudelijk input te geven of voor inhoudelijke uitwisseling met het team. Ook de diversiteit in de
Raad van Bestuur zou beter kunnen.
3. Administratieve processen.
De administratieve processen worden goed opgevolgd door Magda en Samira. Het onthaal is warm
en het personeelsbeleid is duidelijk. Er wordt ook steeds duidelijke en voldoende info verstrekt
aangaande personeelszaken. Het feit dat het loon steeds tijdig betaald wordt en men soepel is in het
nemen van verlof wordt geapprecieerd. Het team heeft weinig zicht op de budgetten die beschikbaar
zijn voor activiteiten.
4. Medewerkersbeleid en professionalisering.
Je wordt als teamlid ingezet op je sterktes, talent en goesting. Je bent tevens verantwoordelijk voor
wat je doet. Beiden worden gewaardeerd. De teamleden zijn zeer tevreden over de bijscholingsmogelijkheden en de jaarlijkse gezamenlijke 2- of 3-daagse om te evalueren en te plannen. Ook intern
wordt er ruimte gecreëerd om te groeien onder meer d.m.v. de functioneringsgesprekken. Dit zou
kunnen worden uitgebreid door meer individuele coachingstrajecten te organiseren (bv. voor nieuwe
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medewerkers).
Citizenne is een klein maar fijn team. We zoeken versterking door vrijwilligers, freelancers,
partnerships en stagiaires: dit geeft vaak nieuwe perspectieven en dynamieken.
Maar ‘tijd’ blijft een heikel punt voor een klein team in een grote en uitdagende regio.
Tijd om bijscholingen te volgen, deze te laten dissemineren in het team, te registeren, vormingsprocessen op te volgen, …
Een zelfevaluatie zou geen goede zelfevaluatie zijn moesten we ook niet polsen naar ideeën om de
aanwezige positieve dynamieken te ondersteunen of te werken aan de mindere punten. Een greep uit het
creatieve ideeëngamma van het Citizenne-team:
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•

Inspiratiedate met collega, zotte brainstorms en ‘rondjes koffie’ op zotte plaatsen (zoals nu),
mee-loop-dagen: elke collega krijgt de kans om een andere collega mee op stap te nemen, meer tijd
nemen voor ‘hoe is’t-momenten’

•

Een micro-adventure met het team en de RvB, ludieke samenkomsten en ad-hoc-momenten aan de
toog met de RvB, Checkpoint Charlie: aftoetsmomenten inlassen op vaste dag/moment met de
coördinator, carrousel met RvB dat zij ons info en input geven vanuit hun domein/expertise/goesting,
RvB doet mee aan activiteiten

•

Inschrijvingslijst alfabetiseren, zeteltjes in afzonderlijke onthaalruimte + keuken in nieuwe
huisvesting, realtime-info over financiën en inschrijvingen, sponsors, vrijwilligersbeleid: creatieve
verloning: ticket bioscoop, bon, gratis activiteit, boek, vorming bij ons of elders

•

Inspiratie laten doorstromen d.m.v. Ted Talks, een ‘samen studiedag’, organisatie-swapping,
internationale uitwisseling, geen cv’s meer maar talenten-catwalk, op stap: ver en dichtbij,
inspiratie-safari’s organiseren, eventueel rond een thema, Google-drive gebruiken voor projecten

III.4 SOAR: Strengths, Opportunies, Aspirations, Results
Deze SOAR is opgevat als werkdocument en vooral bedoeld voor intern gebruik. De tekst is dan ook niet
volledig ‘af’. Vanuit de SOAR worden de beleidsuitdagingen geformuleerd (zie III.5).

STRENGTHS
Werking
Citizenne…
-

maakt leren plezant: al doende, praktische vaardigheden, over zichzelf en de ander

-

heeft vorming als corebusiness en op maat van (kansen)groepen

-

reikt nieuwe perspectieven aan, andere invalshoeken

-

stelt mensen centraal

-

werkt vanuit sterktes van mensen

-

bouwt (lerende) gemeenschappen – learning & community building

-

zet in en bereikt een mix van publieken

-

is geënt op Brussel, in dialoog met de stad, inspelend op stedelijke realiteit

-

voert samenwerking hoog in het vaandel, 1+1=11

-

werkt op mensenmaat

-

werkt participatief: samen met – door en voor mensen, bottom-up

-

geeft vertrouwen aan mensen

-

werkt vernieuwend, ontwikkelt frisse actuele vorm van SCW

-

werkt procesmatig

-

werkt informeel

-

experimenteert !

-

daagt uit !

-

maakt moeilijke thema’s bespreekbaar en begrijpelijk, geeft kader(s)

-

zet in op de kracht van persoonlijke contacten

-

creëert open leeromgevingen/contexten

-

creëert ontmoetingsplekken

-

creëert verbondenheid, netwerk, ontmoeting

-

stimuleert reflectie en kritische zin

-

heeft een veelzijdige werking, grote diversiteit aan activiteiten

-

levert hoge kwaliteit: interessante inhouden, verduidelijkende modellen, degelijke programma’s,
speels en ludiek

-

maakt de stad toegankelijk  andere bril om de stad te ervaren; mensen nieuwe ogen aanreiken,
andere kijk op de stad
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Filosofie
Citizenne is…
-

een dynamische organisatie

-

een enthousiaste organisatie

-

een kritische organisatie (t.a.v. zichzelf en de samenleving)

-

een flexibele organisatie

-

positief en waarderend, waarderend werken werkt

-

open(-minded), gelijkwaardigheid

-

warm, toegankelijk, laagdrempelig, gastvrij

-

sexy, aantrekkelijk => verleidt mensen

-

Citizenne (de naam als sterkte)

-

speels, plezant, ludiek, anders, positief, gezellig, goed gevoel, plezierig, prettig gestoord, kleurrijk

-

divers, omgaan met (super)diversiteit in de praktijk

-

trampoline naar leven, opleiding, werk,

-

verrassend

-

creatief

Team
-

met bekwame begeleiders met expertise, zorgen voor goede sfeer en interactie

-

met zonnige medewerkers: open, vriendelijk, warm, positief

-

voert waarderend werken hoog in het vaandel

-

heeft een Brussel-gevoel

-

kleurt buiten de lijntjes

-

denkt out-of-the box

-

outside eye voor organisaties

-

stadsmakers en believers

-

is authentiek, bezield en transparant (what you see is what you get)

-

geeft goede ondersteuning aan freelancers; krijgen kansen, worden gecoacht

-

als voorbeeldfunctie voor andere teams

Onderstromen: leren is plezant & super stuff served with love & duurzaam
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OPPORTUNITIES
Mensen in Bxl
-

Jonge bevolking

-

‘allochtone’ vergrijzing

-

60% heeft andere roots dan de Belgische

-

Grote kloof tussen hoog- en laagopgeleiden

-

Intellectuele armoede (kenniskloof, gebrek aan basiskennis vb. rechten, politieke structuren)

-

Veel alleenstaanden (48%) en éénoudergezinnen

-

Continue verarming van de bevolking (armoede)

-

Grote kloof tussen arm & rijk

-

40% van de bevolking geeft aan psychische gezondheidsklachten te hebben

-

Hoog percentage schoolverlaters

-

20.000 NT2’ers (mensen die Nederlands leren)

-

Communautaire institutionele organisatie (2 taalgemeenschappen)  realiteit

-

Taaldiversiteit : 170 talen => 130 nationaliteiten => talloze gemeenschappen

-

Veel nieuwe scw-initiatieven binnen verschillende gemeenschappen, zowel formeel als niet formeel

-

Citizenne maakt deel uit van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel

Organisatie in Bxl
-

Versnippering van bestuurlijke structuren

-

Sterk georganiseerd Nederlandstalig SCW, o.m. door Gemeenschapscentra.

-

Ruim aanbod aan vrijetijdsbesteding: cultuur, sport, …etc

Tendensen in Bxl
•

Individualisering

•

Burgerschap/participatie

•

-

Samenleving van onderuit

-

Informele groepen die iets willen veranderen

-

Kritische burgers

Dualisering van de samenleving
-

Verarming van bevolking t.o.v. rijk gewest Bxl/hoge levensduurte

-

Werkloosheid t.o.v. werkenden

•

Toenemende bewustwording rond de kansen die publieke ruimte kan bieden om mensen te
verbinden

•

Transitie naar een duurzame stadssamenleving
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Vb. mobiliteit, groen in de stad, klimaat, opwaarderen van lokale initiatieven/tradities
•

Sociale media in de samenleving: ruil/deeleconomie, ethische principes, leren via sociale
media

Superdiversiteit in Bxl
-

130 nationaliteiten => talloze gemeenschappen => BXL is stad van minderheden

-

Sterke moslimgemeenschap (schatting 17% van de bevolking) met sterk gemeenschapsleven

-

Discriminatie/racisme/ongelijkheid

-

Bruggen maken; grote gemene delers tussen gemeenschappen

-

Sociale mobiliteit: mensen zoeken aansluiting bij de samenleving, maar lukt niet voor mensen in
(kans)armoede => enorme sociale ongelijkheid en exclusie:

-

Toenemende spanning

ASPIRATIONS
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-

Citizenne als platform voor niet formeel leren: spin en web, netwerk verbinden met andere netwerken

-

Imago behouden: gezellig, toffe bende

-

Duidelijke identiteit: persoonlijkheid, wie i.p.v. wat, wat kan je verwachten

-

Nieuwe settings blijven zoeken

-

Meertalige werking uitbouwen

-

Leren vanuit de Franstalige kant in de stad

-

Brussels burgerschap => wieuw Brussels verhaal maken

-

Publieke ruimte gebruiken

-

‘inbreken’ op niet-evidente thema’s

-

Stadvrijwilligers in hun engagement ondersteunen

-

We werken aan een leefbare stad. We zijn een ambassade voor Brusselaars

-

Zich nog meer profileren in waar men goed in zijn

-

Citizenne moet als kleine organisatie keuzes maken: wat? waarom? wie?

-

Beeld van Citizenne is afstandelijk terwijl we gezellig en warm zijn

-

Netwerk-organisatie: netwerking met organisaties, nieuwe groepen bereiken

-

Hefboomfunctie: individuele verhalen van mensen naar meta-niveau brengen

-

Schaalvergroting door te zoeken naar multiplicator effecten

-

Nog intensiever op Learning communities

-

Leren = veel meer dan vorming. CZ maakt leren plezant

-

Micro-onderneming voor dromen en ambities

-

We spelen in op omstandigheden en behoeften

-

We zijn een brug zodat mensen en groepen met elkaar in verbinding komen

-

We werken vanuit talenten en power van mensen en creëren zo dynamiek

-

Weg van traditionele paden.

-

Citizenne werkt lokaal (op wijkniveau, straatniveau)

-

Citizenne werkt met zelforganisaties en informele groepen

-

Citizenne = communitybuilder

-

Citizenne is een ‘School of Life’; we concentreren ons op wat belangrijk is in het leven van mensen

-

Citizenne als rustpunt in de stad

-

Hoe duurzame groei creëren?

-

Warme plek waar iedereen welkom is; kom binnen zoals je bent

-

Kansen en tools aanbieden

-

Citizenne zet proef- en stadstuinen op

-

Citizenne (onder)steunt burgerinitiatieven

-

Citizenne stimuleert samenwerking tussen gemeenschappen; Citizenne maakt verbindingen

-

Citizenne is een plek voor ontmoeting

-

Citizenne organiseert de tegenspraak

-

Citizenne vormt de kritische stem

Onderstromen: duurzaamheid, waarderend werken, Brussel-gevoel

RESULTS + rest
•

Meer aanbod: ’s avonds, korte activiteiten in de weekends

•

Rondtoeren in Brussel “Brusselen”: samen op een leuke plek, samen iets doen

•

Continuïteit: meer opvolging en verlenging van activiteiten

•

Vergoeding van freelancers aan de lage kant

•

Sociale impact overstijgt het individuele

•

Groepen zijn opener voor andere culturen, anders denkenden

•

Deelnemers komen buiten hun wijk

•

Deelnemers durven meer

•

Werkt empowerend: drempels overwinnen, zelfvertrouwen groeit

•

Diversiteit

•

We zijn een plek van ontmoeting, verbinding en feest

•

We werken op maat van mensen en groepen

•

Een open en andere kijk op onze leefwereld en gemeenschap waarin we vertrouwen

•

Citizenne bereikt ook mannen

•

Citizenne werkt zowel op de 1ste als op de 2de lijn
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III.5 De beleidsuitdagingen
Vanuit de SOAR-matrix definiëren we een aantal uitdagingen.
We vertrekken daarbij vanuit onze fundamenten. Deze fundamenten samen met de sterktes en de expertise
van Citizenne, verbinden we met de uitdagingen en kansen die de stad ons biedt.
FUNDAMENTEN
De fundamenten blijven overeind en worden nog versterkt.
Ze staan buiten kijf: ze worden immers zowel intern als extern (h)erkend, benoemd en geroemd.
Ze zijn drievoudig:
I.

‘Education is the most powerful weapon to change the world’: educatie als middel om
verandering te brengen en impact te generen voor Brusselaars. Educatie als middel om het
democratisch gehalte en de sociale cohesie van deze stad te verhogen.

II.

We betrekken een mix van mensen bij onze vormingsprocessen. Mensen met verschillende
etnisch-culturele, sociaal-economische, … achtergronden leren van en met elkaar. We grijpen de
superdiversiteit van deze stad aan als een dagelijkse realiteit, een kans, een rijkdom.

III.

Brussel zit in ons DNA. We benaderen onze werking vanuit een dynamisch, grootstedelijk
perspectief.

VIER GEBIEDEN waarin UITDAGINGEN schuilen
1. Er is een tendens tot het vormen van een Brusselse gemeenschap. Een stadssamenleving waar
iedereen zich een deel van voelt, betrokken is en verantwoordelijk opneemt. Een Brussel waar een
wij-gevoel heerst, waar een Brussel-identiteit ontstaat met sterke verbinden tussen mensen en
groepen.
Uitdaging: Een samenleving op basis van verschil en urban commons.
Sterktes/expertise van Citizenne die hierop inspelen:
Citizenne heeft een hart voor mensen en voor de stad, bereikt een mix van publieken, maakt sterke
verbindingen en is een communitybuilder, heeft expertise in diversiteit
2. De grootstedelijke context wordt gekenmerkt door toenemende ongelijkheid, door ongelijke toegang
tot maatschappelijke voorzieningen. Door mensen op een waarderende manier te betrekken en tools
aan te reiken kunnen we deze ongelijkheid weg werken en drempels verlagen.
Uitdaging: het versterken van en een stem geven aan alle Brusselaars.
Sterktes/expertise van Citizenne die hierop inspelen:
Citizenne waardeert mensen en stelt hun ervaringen, sterktes en talenten centraal; werkt bottom-up,
geeft vertrouwen aan mensen, geeft hen een stem en biedt hen platform. Citizenne heeft heel wat
expertise in sociale vaardigheden en empowerment.
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3. De Brusselse realiteit wordt gekenmerkt door een enorm kennisdeficit zowel bij jongeren als
volwassenen. Het formele systeem van educatie sluit minder en minder aan bij deze groepen.
Hierdoor ontstaat een tekort aan basiskennis, kritisch denken en ruimdenkendheid.
Uitdaging: het creëren van niet-formele vormingsprocessen die aansluiten bij wat deze groepen nodig
hebben.
Sterktes/expertise van Citizenne die hierop inspelen:
Citizenne creëert vorming op maat van mensen en groepen, Citizenne heeft ervaring met het
opzetten van experimentele en innovatieve vormingsprocessen en –contexten, Citizenne maakt leren
plezant.
4. De Brusselse samenleving kent een hoog ritme. ‘Meer en sneller’ lijkt wel het devies van onze maatschappij. Brussel is veel en is chaos: veel mensen, organisaties, verkeer, … Toch duiken steeds meer
alternatieven op waarin een duurzame levenskwaliteit centraal staat. Niet zelden worden deze
initiatieven genomen door niet-formele groepen in de samenleving bv. buren, gelijkgestemden,…
Uitdaging: het samen zoeken naar alternatieven en de bewustwording rond duurzame levenswaliteit.
Sterktes/expertise van Citizenne die hierop inspelen:
Citizenne heeft ervaring met het stilte-thema, werkt complementair met wat al bestaat in Brussel,
heeft expertise in het aangaan van partnerships met niet-formele groepen.
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Brussel: gemeenschappen

Brussel: mensen

Wij-gevoel: Brusselse identiteit,
stadssamenleving

Upcyclen:
fierheid, stem geven, in beweging
brengen,…

Ontmoeten - Verbondenheid

Waardering, talent, dromen van
mensen

Dialoog/constructieve confrontatie
Superdiversiteit in bxl
Toenemende ongelijkheid
Individualisering/dualisering

Toenemende
ongelijkheid/maatschappelijke
drempels

CZ:

CZ:

zet in/expertise in het bereiken van een mix
aan publieken

Werkt op maat van (kansen)groepen

expertise in diversiteit

Stelt mensen centraal: hun ervaringen,
verhalen, sterktes, talenten
Geeft vertrouwen aan mensen, werkt
waarderend

Cz is communitybuilder
Een hart voor mensen en de stad

Plezier van het leren/opstap nr
leren/leerkansen

Education is the most powerful
weapon to change the world

•

•

Mix van mensen: diversiteit
•

Brussel: stedelijkheid

Brussel: leren

Brussel: levenskwaliteit

Burgerschap/maatschappelij
ke participatie

Duurzame stadssamenleving

(basis)kennis/geschiedenis

Rust – vertragen – tijd

Kritisch denken/actualiteit

Bxl is veel: org, mensen, …

Delen – sharen

Formeel/niet-formeel
CZ:

CZ:

Veilige vrijplaats

Werkt complementair met wat al is in Bxl

Aanbod dicht op het vel van mensen

Voert samenwerking hoog in het vaandel:
I + I = II

Creëert open
leeromgevingen/contexten/settings
Expertise in publieke ruimte
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Zet in op innovatie
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IV.

OPTIES & DOELSTELLINGEN

De beleidsuitdagingen, resulterend uit de SOAR-matrix, werden vertaald naar vier beleidsopties en tien
strategische doelstellingen voor de beleidsperiode 2016-2020. De beoordelingselementen lopen als een rode
draad doorheen deze uitdagingen en doelstellingen.

IV.1 Beleidsopties en strategische doelstellingen
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OPTIE 1
Citizenne verbindt en creëert netwerken tussen mensen,
groepen en gemeenschappen.

SD I.A) Citizenne verhoogt de sociale en culturele rijkdom van Brusselaars door lerende
gemeenschappen te creëren.
SD I.B) Citizenne organiseert knooppuntmomenten en is dé referentie voor onverwachte
ontmoetingen. Specifiek verbindt Citizenne mensen die elkaar in het dagelijks leven
niet zouden ontmoeten.
---------Sociaal en culturele rijkdom is het geheel van relaties, netwerken, vaardigheden, kennis, talenten die iemand
heeft. Het zijn alle hulpmiddelen die je ter beschikking hebt in je leven en die je leven verrijken.
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.
(zie ook visietekst in het Beleidsplan van Citizenne 2011-2015)
Citizenne maakt hier de diversiteit van haar werking zichtbaar in zogenaamde knooppuntmomenten: hier
komen mensen en groepen uit verschillende netwerken samen en ontstaan nieuwe verbindingen.
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OPTIE 2
Citizenne inspireert en stimuleert Brusselaars om te
vertrouwen op hun talenten en hun dromen na te jagen.

SD II.A) Citizenne is expert in het opsporen van talenten en in het stimuleren van dromen.

SD II.B) Citizenne is een trampoline om ervaringen, talenten en verhalen duurzaam in te
zetten for the greater good.

SD II.C) Citizenne inspireert organisaties en groepen om waarderend aan de slag te gaan met
verhalen en talenten.

---------Talent toont zich in kleine en alledaagse dingen. Vaak is het zo vanzelfsprekend in je dagelijks leven dat
het moeilijk is om zelf je vinger op je talenten te leggen. Bovendien verliezen veel mensen hun talenten
uit het oog. Talenten (her)ontdekken, valoriseren en inzetten staan centraal in onze leerprocessen.
‘for the greater good’: meer dan enkel voor persoonlijke groei
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OPTIE 3
Citizenne zet in op kritisch en creatief burgerschap.

SD III.A) Citizenne ontpopt zich tot een ‘school van het dagelijks leven’.
SD III.B) Citizenne organiseert veilige vrijplaatsen voor constructieve confrontatie rond
stedelijk samenleven en kritisch burgerschap.
SD III. C) Citizenne is trendsetter in contexten die niet-formeel leren aantrekkelijk maken.

---------Burgerschap: onder burgerschap verstaan we dat elke burger in staat is ten volle van zijn rechten als lid van
een samenleving te genieten en elke burger ook verantwoordelijkheid opneemt voor die samenleving en er
zich mee verbonden voelt. Kritisch en actief burgerschap gaat een stap verder. We definiëren het als het in
staat zijn om de maatschappelijke orde kritisch te benaderen en de capaciteit, zichtbaarheid en ruimte die
burgers hebben om actief aan het publieke debat deel te nemen.
Op de school van het dagelijks leven is niet het antwoord, maar net de vraag belangrijk: de grote of kleine
vragen over het (dagelijks) leven. Individuele vragen worden met elkaar verbonden en binnen een bredere
maatschappelijke context geplaatst. Het zijn vragen die mensen uitdagen om hun (emotionele) intelligentie
verder te ontwikkelen in een groep, waar ze van en met elkaar kunnen bijleren.
Veilige vrijplaatsen zijn leerplekken waar op constructieve wijze dialoog mogelijk is over maatschappelijke
thema’s. Taboes of moeilijke thema’s worden hier niet geschuwd, maar krijgen ruimte in een respectvol en
gelijkwaardig gesprek.
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OPTIE 4
Citizenne experimenteert en innoveert om van levenskwaliteit een collectief belang te maken in Brussel.

SD IV.A) Citizenne onderzoekt wat levenskwaliteit als collectief belang kan zijn.
SD IV.B) Citizenne vertraagt de stad als tegengewicht voor de fast lane in onze samenleving.

---------De samenleving verandert in sneltempo en Brussel is een stad die leeft aan een hoog ritme. Dit brengt
nieuwe onzekerheden en uitdagingen met zich mee. Hoe stand houden in wat steeds vaker een ratrace
wordt? We experimenteren met manieren om te vertragen in de stad en in het dagelijks leven. En om zo de
levenskwaliteit te verhogen. Door te vertragen krijgt het creatieve en het empathische in de mens meer
ruimte.
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IV.2 Verhouding tot de decretale beoordelingselementen
De decretale beoordelingselementen lopen als een rode draad doorheen de beleidsopties en strategische
doelstellingen. Ze sluiten aan bij de fundamentele keuzes die Citizenne maakt.
In onze verhouding ten opzichte van de beoordelingselementen nemen we de aanbevelingen van de visitatiecommissie ter harte. Er zijn geen fundamentele wijzigingen of breuklijnen met de vorige beleidsplannen:
we kiezen voor continuïteit en scherpstelling.
1) Maatschappelijke verantwoording:
(beoordelingselement 6 van het decreet)
Citizenne heeft de stad als canvas. Onze werking is dan ook gebaseerd op de noden, behoeften en
vragen van mensen, groepen en organisaties in Brussel. Citizenne zorgt voor een kwaliteitsvolle
vertaling ervan in haar educatieve werking.
* Citizenne werkt behoeftegericht. De aansluiting van onze werking bij de grootstedelijk context is
een toetssteen. ‘Citizenne heeft zicht op de vormingsnoden en –behoeften van mensen uit de regio
door haar sterke partnerships, maar ook door de kennis die zij verzamelt via onderzoeksinstellingen’
[verslag visitatiecommissie 9/11/2013]
* Citizenne maakt leren plezant!
De eerste zin van onze missie en die staat er niet zo maar. Citizenne zorgt voor leer- en vormingsprocessen die aansluiten bij wat mensen nodig hebben om steeds te blijven groeien en zo regisseur
te worden van hun eigen leven en omgeving. Citizenne geeft zo kansen tot participatie aan vorming,
aan de stad en aan de samenleving.
* Citizenne geeft toegang tot vorming aan mensen die drempels ervaren of uitgesloten worden uit
het bestaande vormingslandschap. We doen dit door zoveel mogelijk drempels weg te nemen (prijs,
locatie, methode, begeleider)

‘Maatschappelijke verantwoording’ is wat de werking van Citizenne betreft het belangrijkste beoordelingselement. Het sluit dan ook aan bij alle vier de beleidsopties van dit beleidsplan.

2) Over de diversiteit van het aanbod:
(beoordelingselement 5 van het decreet)
* Citizenne vertaalt wat leeft in haar netwerken en learning communities in publieksgerichte
activiteiten. Zij bepalen de thema’s binnen het aanbod. Citizenne bewaakt dat er voldoende
diversiteit is. Dit behelst zowel een thematische diversiteit, een agogische diversiteit in de leer- en
vormingsprocessen als een diversiteit in gehanteerde sociaal-culturele methoden.
* Citizenne werkt complementair met wat er al is in de stad.
Brussel telt talloze sociaal-culturele en vormingsinitiatieven voor volwassen, zowel op lokaal als
regionaal vlak. Zowel formeel als niet-formeel als informeel georganiseerd door de verschillende
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overheden, taalgemeenschappen, wijkencomités, buurthuizen, … (zie omgevingsanalyse). Citizenne
gaat steeds op zoek naar wat er nog niet is en aansluiting vindt bij de behoeftes van de inwoners van
deze stad.
* ‘ Citizenne heeft een zeer divers aanbod: ze hanteert creatieve methodieken, maakt gebruik van
toegankelijk beeldmateriaal en werkt op maat van doelgroepen (…) Bovendien zet ze zowel in op kortals langlopende projecten’ [verslag visitatiecommissie 9/11/2013]
Ook dit soort diversiteit blijft belangrijk in het aanbod en werk van Citizenne.
‘Diversiteit van het aanbod’ vindt aansluiting bij de vier beleidsopties van dit beleidsplan.
3) Diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit:
(beoordelingselement 15 van het decreet)
‘

Diversiteit en interculturaliteit maken een wezenlijk onderdeel uit van de werking. De positieve
definitie van superdiversiteit die de organisatie hanteert, past ze ook toe in de praktijk’ [verslag
visitatiecommissie 9/11/2013]
Citizenne grijpt vanuit haar context en visie, (super)diversiteit aan als kans, kracht en motor van en
voor (verandering in) Brussel. Niet alleen zichtbare diversiteit zoals etnisch-culturele achtergrond,
maar ook sociaal-economische diversiteit. Het diversiteitsaspect is een toetssteen in alle aspecten
van onze werking.
Voor Citizenne is interculturaliteit en diversiteit binnen haar regio, de grootstad Brussel, een dagdagelijkse realiteit. Reeds van bij de oprichting van Citizenne, zijn interculturaliteit en diversiteit
inherent verbonden aan alle facetten van onze werking.

‘Diversiteit met specifieke aandacht voor interculturaliteit’ is één van de fundamenten waarop de
volledige interne en externe werking van Citizenne is gebaseerd. Het vertaalt zich in visie, in houding,
in werking, in publiek, in vrijwilligers, … (zie visietekst)

4) Het publieksbereik en de mate waarin de Volkshogeschool kansengroepen bereikt:
(beoordelingselementen 1 en 2 van het decreet)
Brussel is een stad van minderheden. Mensen komen van heinde en verre aangespoeld, zijn hier
reeds vele generaties geworteld of komen net aan om hier hun leven verder te zetten. De achtergronden zijn etnisch-cultureel en sociaal-economisch zeer divers. Superdiversiteit is een dagelijkse
realiteit. Dit impliceert dat kansengroepen een integraal onderdeel zijn van ons publiek.
* Citizenne blijft er voor kiezen om de participatie aan vorming te bevorderen voor steeds meer
(nieuwe) groepen en zo de sociale realiteit van de Brusselse bevolking ook in haar vormingsaanbod
weerspiegeld te zien.
‘

De deelnemersgroepen bij Citizenne zijn een weerspiegeling van de Brusselse bevolking’

[verslag visitatiecommissie 19/11/2013]
* Citizenne kiest voor een inclusieve werking en dus een mix van publieken in haar activiteiten. Mix
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naar origine, socio-economische achtergrond, leeftijd, … Deze mix is een voorwaarde voor sociale
cohesie. Een inclusieve werking is de doelstelling die we bereiken door een exclusieve aanpak waar
nodig.
* Citizenne definieert kansengroepen als mensen die vormingsdrempels ervaren.
Mensen hebben meervoudige en samengestelde identiteiten en deze kan men zeker in een grootstedelijke context, niet verengen tot etnisch-culturele achtergrond, of gelijk welke andere enkelvoudige identiteit.
* Ook in haar publieksbereik is de focus van Citizenne kwalitatief van aard. Bereiken we het publiek
dat we willen bereiken? (zie hierboven). We blijven, zoals afgesproken op Vlaamse niveau, verder
rapporteren over het aantal bereikte deelnemers. Dit kwantitatieve aspect van publieksbereik vinden
we echter minder belangrijk. Het verzamelen van deze data is bovendien niet gemakkelijk voor een
klein centrum waar de focus volledig op de corebusiness ligt: educatie.
‘Publieksbereik’ en ‘kansengroepen’, die beiden één geheel vormen, sluiten aan bij de vier beleidsopties in dit beleidsplan.
5) De netwerkvorming:
(beoordelingselement 9 van het decreet)
In de afgelopen 10 jaar heeft Citizenne een stevig netwerk uitgebouwd in Brussel.
Dit netwerk bestaat uit individuen/sleutelfiguren, formele en informele groepen en organisaties in
de stad. Citizenne blijft ook in deze beleidsperiode samenwerking en netwerking hoog in het vaandel
voeren.
* De uitbouw van een stevig netwerk, met oude en nieuwe partners, blijft in deze beleidsperiode een
prioritaire keuze. Citizenne oriënteert zich niet enkel op de Nederlandstalige Brusselaars, maar gaat
op zoek naar waardevolle samenwerkingen en partners binnen de ganse Brusselse bevolking, zowel
binnen als buiten het sociaal-culturele werkveld. We willen ons laten inspireren door en zelf ook een
inspiratie zijn voor personen, organisaties en praktijken die verder van ons af liggen. We blijven de
gebaande paden verlaten om tot innovatieve praktijken te komen.

* Samenwerkingen verlopen ook op basis van echte partnerships, zoals bij de vele zelforganisaties die de
stad rijk is. De verbindende reflexen zijn belangrijk zowel naar de formele organisaties als naar de vele
informele groepen in Brussel. Vb. wijkcomités, protestbewegingen,… Vaak groeit een netwerk ook op
een organische manier. Niet door van bovenaf thema’s te lanceren maar door met mensen het
gesprek aan te gaan en van daaruit linken te leggen. Hier speelt het informele een belangrijke rol,
zowel in aanpak als in het leggen van contacten met burgers, collectieven die los van een organisatiestructuur een engagement in de stad opnemen.

* Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om als netwerk-organisatie vertegenwoordigd te zijn in een
aantal formele overlegstructuren binnen de regio. Hier wordt in de jaarlijkse voortgangsrapporten
verder over gerapporteerd.
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‘ Citizenne benadert haar netwerk op een doordachte manier en heeft haar werking op een
kwalitatieve manier afgestemd op andere sectoren, zoals het opbouwwerk’ [verslag visitatiecommissie
9/11/2013]. Deze afstemming met belendende sectoren blijft ook in deze beleidsperiode belangrijk.

‘Netwerkvorming’ als beoordelingsparameter vindt vooral aansluiting bij beleidsoptie I van dit
beleidsplan.

6) De spreiding van het aanbod over de regio:
(beoordelingselement 3 van het decreet)
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.
* Aangezien de geografische component in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet 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.
Settings en leercontexten die aansluiten bij de dagelijkse leefwereld van Brusselaars en zo de drempel
tot deelname aan vorming verlagen. Citizenne zet onder meer in op publieke ruimte in de stad als
opportuniteit voor verbinding en ontmoeting tussen mensen.

* Citizenne werkt o.m. in het kader van dit beoordelingselement samen met de gemeenschapscentra en
wil die samenwerking nog intensifiëren in deze beleidsperiode. We gaan hierover met de VGC in
gesprek en zetten samen projecten op.

* Citizenne zal door de keuzes om te werken met steeds meer nieuwe groepen die vormingsdrempels
ervaren, ook vooral aanwezig zijn in de sociaal-economische ‘armere’ gemeenten van Brussel.
Anderlecht, Molenbeek, Schaarbeek, …

Deze redenering wordt ondersteund door de visitatiecommissie in haar verslag van 9/11/2013.

‘Spreiding van het aanbod over de regio’ vindt hoofdzakelijk aansluiting bij beleidsoptie III van dit beleidsplan.

7) De samenwerking met de gespecialiseerde vormingsinstellingen:
(beoordelingselement 10 van het decreet)
Samenwerken met gespecialiseerde instellingen kan een meerwaarde opleveren voor beide
partijen. In het verleden vonden we vooral aansluiting met Kwadraet rond de thema’s
persoonsvorming. De afgelopen 10 jaar heeft ons geleerd dat samenwerken echter geen evidentie is.
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Onze keuze voor behoeftegericht werken bepaalt de thema’s van onze educatieve werking; deze
komen niet altijd overeen met de thema’s waar de gespecialiseerde vormingsinstellingen mee bezig
zijn. Verder sluit onze manier van proces- en projectmatig werken vaak niet aan bij de werkvormen
die de instellingen hanteren. Zich inschakelen in onze manier van werken zou een grote investering
van hen vragen en meestal is men hier niet toe bereid. Verder duiken ook praktische bezwaren op.
Instellingen blijken niet altijd actief in de meertalige context van Brussel. Ook de prijssetting valt
nogal duur uit. Deze drempels bemoeilijken de samenwerking.
* Citizenne blijft zoeken naar samenwerking met de gespecialiseerde instellingen waar mogelijk en
relevant voor het educatieve proces en voor beide partijen.
Samenwerking is één van de hoekstenen van de werking van Citizenne. Dus we zetten ook in op
samenwerking met de vele verenigingen, zelforganisaties, formele en informele groepen die Brussel
rijk is (zie ook beoordelingselement ‘netwerking’)
8) De eigen bijdrage aan het overleg met de volkshogescholen uit de andere regio’s:
(beoordelingselement 11 van het decreet)
Net zoals in de afgelopen 10 jaar zal Citizenne haar bijdrage aan het overleg met de andere Vormingpluscentra blijven continueren. We nemen op Vlaams niveau deel aan het coördinatorenoverleg en
aan allerlei werkgroepen die door FOV, door Socius of door de centra zelf in het leven worden
geroepen. Belangenbehartiging, uitwisseling en/of samenwerking zijn de doelstellingen van het
overleg en tevens de toetsstenen voor onze deelname. Als klein team in een grootstedelijk werkingsgebied zijn onze mogelijkheden beperkt. Onze aandacht gaat in de eerste plaats uit naar onze
educatieve corebusiness, maar als het thema of de inhoud van de werkgroep en de voorliggende
agenda van de desbetreffende vergadering een daadwerkelijke meerwaarde oplevert, dan
participeren we graag.
Verder willen we blijven investeren in uitwisseling en samenwerking met andere centra. We zijn
steeds bereid om op vraag van collega’s onze visie, aanpak en werking voor te stellen. Onze kennis en
onze expertise delen met anderen dragen we hoog in het vaandel. Maar ook omgekeerd, daar waar
we bij andere centra interessante praktijken opmerken, zullen we niet nalaten hen te contacteren. Op
deze manier ontstaat er een mooie uitwisseling met als doel elkaar maximaal te ondersteunen en te
versterken.
9) De wijze waarop de volkshogeschool de culturele en de gemeenschapsvormende functie invult:
(beoordelingselementen 12 en 13 van het decreet)
Citizenne blijft kiezen voor de integratie van educatie, cultuurspreiding en gemeenschapsvorming. Het
opzetten van leerprocessen en –contexten op maat van de inwoners van het Brussels hoofdstedelijk
gewest.
We verwijzen graag naar de voorgaande Ontwikkelings- en Beleidsplannen van Citizenne waar de
noodzaak aan integratie van de verschillende functies uitvoerig wordt belicht. In het kort:
mensen evolueren van belangstellenden tot belanghebbenden door een enthousiasmerende, groepsgerichte en ontdekkingsgerichte aanpak. De kunstgreep is het levendig combineren van sociale,
educatieve en culturele activiteiten, zodat ook ‘gemengde’ gemeenschapsvorming mogelijk wordt. In
deze visie worden mensen niet gezien als consumenten van cultuur en vorming, maar als deelhebbers
van culturele en vormingsprocessen; als makers van cultuur en vorming.
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In het licht van de learning community-filosofie is de integratie van educatie, cultuurspreiding en
gemeenschapsvorming tegelijk een voorwaarde en een gevolg. De educatieve component is
steeds het uitgangspunt.

10) De professionele uitbouw:
(beoordelingselement 8 van het decreet)
Citizenne gebruikt het waarderend werken5 als basis voor talent- en organisatieontwikkeling. Talent
kan slechts (h)erkend worden en floreren in een waarderende context.
De waarderende benadering vertrekt vanuit positieve ervaringen, van dingen die wel werken, die
mensen enthousiast maken en energie geven. Deze benadering gebruikt de sterktes, talenten en
mogelijkheden van organisaties, teams, gemeenschappen, individuen…enz. om groei te stimuleren en
nieuwe krachtige en inspirerende toekomstbeelden te genereren.
Daartoe wordt het waarderend onderzoek of Appreciative Inquiry als methodiek ingezet. Het AIconcept werd ontwikkeld door Ron Fry and David Cooperrider (Western Reserve University
Cleveland). Het is een krachtgerichte aanpak die energie, bezieling en talenten van mensen verbindt
tot daadkracht, die verandering, groei en transformatie kan teweeg brengen en een grote
gedragenheid creëert doordat het mensen betrekt bij de organisatie.
Citizenne bouwt verder aan een cultuur van zelfsturing en empowerment en schuwt het experiment
hierin niet. We steunen op de principes van waarderend werken en willen onze organisatie vooral
uitbouwen rond waar we goed in zijn. Onze sterktes versterken zodat onze zwaktes irrelevant worden.
De verdere professionalisering van de organisatie behelst verschillende thema’s:
1) Organisatieontwikkeling
Citizenne kiest voor een duurzame werking met groeiperspectief. We zijn een continu lerende
organisatie waarbij de medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn. We kiezen er dan ook voor te
investeren in mensen en in onze educatieve werking. De visitatiecommissie drukte haar expliciete
waardering uit voor deze keuze.

5

De waarderende benadering staat tegenover de deficitaire benadering waarin het probleemgericht denken centraal staat.
Men identificeert problemen die zo snel en efficiënt mogelijk moeten opgelost worden.
Waarom zijn mensen niet gemotiveerd? Hoe komt het dat de resultaten slechter zijn dan vorig jaar? Waarom zijn er niet genoeg
vrijwilligers? Waarom is ons deelnemersaantal zo laag?...enz.
Dit zijn de uitgangspunten van de twee benaderingen:
Waarderende benadering:			

Deficitaire benadering:

Een organisatie is een vat vol mogelijkheden		

↔

een organisatie als vat vol problemen

Waarderen wat goed loopt en dat versterken

↔

problemen opsporen, definiëren

Beelden van positieve toekomst			

↔

analyse van oorzaken

Dialoog hoe de organisatie er optimaal uit kan zien

↔

synthese van oplossinge				

Denken en handelen vanuit menselijke talenten en de ↔
de kracht van de organisatie				
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denken en handelen vanuit
tekortkomingen en zwaktes

Met de besparingen die werden opgelegd bij de start van de beleidsperiode 2011, kwam deze keuze
ernstig onder druk te staan. Twee educatieve mensen (1,3 VTE) moesten worden ontslaan, aan
anderen werd gevraagd tijdelijk tijdskrediet of deeltijds te gaan werken.
Het kleinste educatief team van alle vormingspluscentra in het enige grootstedelijke gebied van
Vlaanderen, werd gehalveerd. Een onhoudbare situatie die we enkel konden overleven dankzij het
mateloze enthousiasme en engagement van de overgebleven medewerkers. En met hoop op beterschap naarmate de beleidsperiode zou vorderen… vanaf 2014 besloot de Raad van Bestuur en de
Algemene Vergadering van Citizenne opnieuw te investeren in het op peil brengen van een educatief
team, een grootstad waardig. Reserves/voorzieningen werden aangesproken, maar nieuwe
besparingen gooien alweer roet in het eten. Opnieuw moeten we een educatieve medewerker laten
gaan (0,8 VTE)
Momenteel telt het educatieve team 3,4 VTE vaste medewerkers, aangevuld met 1,4 VTE tijdelijke
medewerkers. Dit educatieve team wordt aangevuld met 3,6 VTE ondersteunende functies:
coördinator, onthaal, communicatie, boekhouding- en personeelsadministratie.
Het is onze minimale ambitie om dit team van 8,4 VTE te behouden; het is een minimum voor het
grootstedelijke werkingsgebied Brussel. Gezien de densiteit en de moeilijkheidsgraad van ons
werkingsgebied pleiten we voor een uitbreiding aan personeelsmiddelen met minstens 1 VTE.
Het blijft een onwaarschijnlijke situatie dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een gebied met de
grootste bevolking en de moeilijke grootstedelijke problematiek, slechts kan rekenen op één van de
kleinste volkshogescholen.
2) Deskundigheidsbevordering
Onze visie op deskundigheidsbevordering van de medewerkers vertrekt vanuit hun specifieke
talenten, capaciteiten en interesses. Citizenne stimuleert elk personeelslid, 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 jaarlijkse functioneringsgesprek.
Bijscholingen gebeuren zowel individueel als in teamverband, intern zowel als extern.
‘ 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 gedeeld in het team of wordt doorgegeven door de kennis toe te passen op het team.’ [verslag
visitatiecommissie 9/11/2013]
Deskundigheidsbevordering blijft ook in deze beleidsperiode belangrijk voor de professionele
uitbouw van Citizenne. Er wordt dan ook ieder jaar een VTO-budget 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.
Bij Citizenne staan we zelf in voor het begeleiden van onze activiteiten. Enkel waar we een meerwaarde zien doen we een beroep op freelancers. Onze educatieve medewerkers zijn dan ook allen
specialisten in het opzetten en begeleiden van vormingsprocessen. Het zijn sociaal-cultureel werkers
in de grootstedelijke context van Brussel. De deskundigheidsbevordering is dan ook in deze zin
uitgebouwd.
3) Vrijwilligers- en freelancersbeleid
* ‘ 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]
Citizenne zal dit kwalitatief freelancersbeleid ook in de beleidsperiode 2016-2020 verder zetten.
* Ook het bestaande vrijwilligersbeleid van Citizenne zal verder worden uitgebouwd. Onze
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vrijwilligers zijn deelhebbers van Citizenne. Ze zijn inhoudelijk betrokken en worden niet louter
organisatorisch ingezet. We bouwen een vrijwilligers-community uit die een ambassadeursfunctie
waarnemen en kunnen opereren op het kruispunt tussen educatie en communicatie (zie ook
beoordelingselement ‘Wijze van bekendmaking)
* We bekijken hoe we onze expertise inzake vrijwilligers kunnen uitdragen in Brussel. We starten
hierover een dialoog met de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).
11) De manier waarop in de werking rekening wordt gehouden met principes van integrale kwaliteitszorg
(beoordelingselement 16 van het decreet)
Citizenne zet verder in op een kwaliteitsvolle interne en externe werking. We organiseren en toetsen
de werking via de PlanDoCheckAct-cirkel, ook wel bekend als het Demingwiel.
Dit maakt dat de organisatie voortdurend in beweging is; Citizenne als lerende organisatie, als ‘work
in progress’. De zorg voor kwaliteit is aanwezig in alle aspecten van onze werking en in het bijzonder
in onze educatieve kernopdracht.
In de jaarlijkse voortgangsrapporten zal het VTO-beleid, het vrijwilligers- en freelancersbeleid en het
communicatiebeleid worden geëxpliciteerd. Dit in antwoord op de verbetersuggestie van de visitatiecommissie op 9/11/2013.
12) Het aantal uren programma’s
(beoordelingselement 14 van het decreet)
Net zoals in de voorbije beleidsperiode, is het presteren van zoveel mogelijk uren nog steeds niet de
ambitie van Citizenne. We willen geen cursusfabriek zijn, met als doelstelling - net zoals vóór het
huidige decreet van 2003 – het presteren van X-aantal vormingsuren in een bepaalde periode. Onze
focus ligt niet op het halen van kwantitatieve doelen wel op het leveren van kwalitatief vormingswerk.
We vinden het echter wel belangrijk dat een kwantitatieve registratie, waaronder het aantal uren
programma, wordt bijgehouden. De afspraken die hierover gemaakt zijn met de Vlaamse Overheid en
andere vormingpluscentra zullen worden nagekomen.
Deze kwantitatieve cijfers dienen te worden gecombineerd met een kwalitatieve rapportage van
onder andere de gerealiseerde effecten en doelstellingen van vormingsacties.
13) De beschikbare infrastructuur
(beoordelingselement 7 van het decreet)
Al van bij het ontstaan van Citizenne werd geopteerd om naar mensen toe te stappen en zo de
toegankelijkheidsdrempel te verlagen. We willen dicht bij de dagelijkse contexten van mensen onze
werking uitbouwen. We maken dan ook intensief gebruik van de infrastructuur aanwezig in de stad bij
partners.
We hebben niet de ambitie om een leercentrum op één locatie in de stad uit te bouwen. Onze huisvesting bestaat dan ook uit kantoorruimte (met onthaal) en vergaderfaciliteiten. In de afgelopen
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beleidsperiode had Citizenne haar werkplek aan de Steenkoolkaai, op de site van Micromarché. Vanaf
2016 verdwijnt deze site en gaat Citizenne op zoek naar een nieuwe aangename, inspirerende en
betaalbare plek voor haar medewerkers in de stad.
14) De wijze van bekendmaking van het aanbod
(beoordelingselement 4 van het decreet)
Citizenne werkte de voorbije 10 jaar een sterk communicatiebeleid uit.
Zo blijkt uit onze stakeholdersbevraging. Onze verschillende communicatielijnen zijn goed op elkaar
afgestemd en we zetten zowel in op gedrukte als op digitale media. Onze naamsbekendheid blijft
groeien. Onze activiteiten worden geregeld opgepikt door de pers. We vallen op door onze kleurrijke,
dynamische en positieve huisstijl. We experimenteren met kleine campagnes, interventies in de
publieke ruimte, ... nieuwe manieren van interactie om met een breed publiek te communiceren.
Kortom, goed bezig …
En toch, zonder al het voorgaande los te laten, gaan we in deze beleidsperiode nog een stap verder.
‘Citizenne wil niet gevonden worden maar gaat zelf op zoek, vindt en engageert’: met dit motto
trekken we de stad in, zetten we in op relatie-gerichte communicatie en zien we sociale media als
een unieke opportuniteit om de real-life communities ook online verder uit te bouwen. De
communicatie vertrekt vanuit onze identiteit, staat in functie van de gemeenschappen die we
uitbouwen en is steeds aangepast aan de doelgroep die we willen bereiken. Kortom, we maken
scherpe keuzes en zetten in op een gedifferentieerde communicatie op maat van onze doelgroepen.
MULTICHANNEL
Vaststelling: burgers worden niet alleen digitaler maar vooral omni-medialer.
Daarom zetten we nog meer in op een multichannel aanpak.
Een goeie mix tussen gedrukte en digitale kanalen.
Van brochures, postkaarten, flyers… tot website, e-zine, Facebook, Youtube, … We houden de vinger
aan de pols m.b.t. alles wat er gebeurt op vlak van sociale media.
Ook sms en informele communicatie zoals feesten, een babbel, … zijn evenzeer een belangrijk
onderdeel van onze communicatiestrategie.
DEELNEMERS = ONZE AMBASSADEURS
Onze deelnemers zijn onze beste reclame en geven Citizenne ook letterlijk een gezicht. Citizenne richt
zich hoofdzakelijk op lerende gemeenschappen (learning communities), met niet-formele leerprocessen. Dat zijn intensieve procesbegeleidingen. Willen we de impact daarvan vergroten, is het
een absolute must om deelnemers, partners, … voor ons te laten communiceren. Een Citizennegemeenschap met ambassadeurs die voor ons communiceren. Het effect is als een steen in het water
die steeds wijdere kringen maakt.
We bouwen een vrijwilligers-community uit die een ambassadeursfunctie waarneemt en kan
opereren op het kruispunt tussen educatie en communicatie. (zie verder)
WERVEN - INSPIREREN - VERTELLEN
We maken de komende beleidsperiode werk van een meer gedifferentieerde communicatie.
Daar waar de huidige communicatie vooral inzet op het werven van deelnemers voor activiteiten
werken we vanaf 2016 op 3 sporen.
•

Inspireren: de communicatie prikkelt en inspireert met betrekking tot thema’s die onze werking
en Brussel aanbelangen.

•

Verhalen: de communicatie geeft een gezicht en stem aan deelnemers.

•

Werven: de communicatie leidt mensen toe naar ons aanbod.
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WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
Vanaf 2016 willen we niet alleen communiceren WAT Citizenne doet maar ook WIE Citizenne is. We
kiezen voor een communicatie die bij ons past: kleurrijk, dynamisch, warm, veelzijdig, waarderend,
beeldend, creatief, positief. Onze communicatie moet nog scherper, eenvoudiger en duidelijker.
Citizenne is geen doorsnee vormingsorganisatie maar uniek, experimenteel & out of the box. Dit
moet nog meer uitgedragen worden in de communicatie. We communiceren onze uniciteit.

OP HET KRUISPUNT VAN EDUCATIE EN COMMUNICATIE
Alle goede communicatie begint bij inhoud. We verpakken de inhoud zo dat ze (nog meer) prikkelt,
toeleidt naar andere activiteiten in ons aanbod en merkversterkend werkt. Maar er is meer, educatie
en communicatie versterken elkaar bij Citizenne; er is als het ware een kruisbestuiving.
Vb. een debatcafé met voorbijgangers in een park, een actie met wijkbewoners rond zwerfvuil in de
straat, een stiltebox op een druk plein om de kracht van stilte in de verf te zetten …
Op het kruispunt van educatie en communicatie zijn er veel mogelijkheden. Citizenne zet
experimenten op vb. met een korte digitale tutorial, een toolbox, publieke interventies en (kunst)
installaties, … Citizenne ziet dit als een opportuniteit en kracht en zet hier ten volle op in.

50

V. MENSEN & MIDDELEN

51

V.

MENSEN & MIDDELEN

Het blijft een onwaarschijnlijke situatie dat – door de manier waarop de decretale financiering is geregeld het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een gebied met het grootste bevolkingsaantal en de moeilijke grootstedelijke problematiek, slechts kan rekenen op één van de kleinste volkshogescholen.
Citizenne werd en wordt bovendien als kleine Vormingplus hard getroffen door de besparingen. In 2011
moesten we al eens 2 mensen laten gaan, en ook in 2015 werd een educatieve medewerkster (0,8VTE) noodgedwongen ontslaan als gevolg van de opeenvolgende besparingen. Niet alleen de besparingen, ook de
afschaffing in 2011 van de decretale ondergrens van 500.000€ om de leefbaarheid van kleinere
Vormingplus-centra te garanderen, maakt de financiële situatie van Citizenne precair.

Huidig personeelsbestand

Citizenne werkt in 2015 met 8,4 VTE verdeeld over 10 mensen:
 Het educatieve team bestaat uit 4,8 VTE waarvan 1,4 VTE met tijdelijke contracten tot eind 2015
 Het ondersteunende team telt 3,6 VTE: coördinator, onthaalmedewerker, verantwoordelijke voor de
personeelsadministratie en de boekhouding, communicatie-vrouw

Ambitie en groeiperspectief

Het is onze ambitie en onze wens om in de beleidsperiode 2016-2020 dit team van 8,4 VTE te kunnen
behouden. De werking van de afgelopen 10jaar heeft ons geleerd dat deze grootte een minimum is voor het
waarmaken van een vormingsproject van betekenis in Brussel. Willen we dit beleidsplan realiseren vanuit een
duurzaam groeiperspectief dan is de uitbreiding van dit team met 1VTE educatieve kracht een must.

Drie scenario’s…

We becijferen drie scenario’s vanuit de huidige financiële vooruitzichten.
1) Een duurzaam groeiscenario:
de uitbreiding van het huidige team met 1 VTE, totaal: 9,4 VTE
Het is uiteraard onze ambitie om dit beleidsplan op volle kracht te kunnen realiseren en zo een wezenlijk
verschil te maken voor de inwoners van Brussel. Een team van 5,8 VTE educatieve medewerkers en 3,6
VTE ondersteunende functies is geen overbodige luxe. Ter vergelijking: Vormingplus Antwerpen telde in
2014 26,11 VTE.
UITGAVEN

2016

2017

2018

2019

2020

Personeelskosten: uitbreiding personeel (9,4 VTE) 589 558,84 611 765,00 647 182,00 667 418,00 702 054,00
33 000,00 33 650,00 35 100,00 36 500,00 37 900,00
Andere personeelskosten
25 000,00 26 200,00 27 250,00 28 500,00 30 000,00
Huisvestingskosten
Secretariaatskosten
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
Andere organisatiekosten
7 500,00
6 900,00
7 200,00
6 500,00
6 250,00
Diverse werkingskosten
Educatieve activiteiten
34 500,00 36 000,00 38 000,00 39 000,00 41 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Tijdschrift en publicaties/communicatie
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
Dienstverlening en andere soc.cult aktiviteiten
6 000,00
7 500,00
7 500,00
6 000,00
7 500,00
Afschrijvingen
0,00
0,00 -10 808,85
-4 704,98
Voorzieningen
0,00
1 150,00
1 100,00
1 000,00
1 100,00
Financiële kosten
1 000,00
TOTAAL 763 808,84 784 910,02 829 932,00 852 618,00 881 645,15
INKOMSTEN

2016

2017

2018

2019

2020

468 137,00 477 499,74 487 049,73 496 790,73 506 726,54
Vlaamse Gemeenschap
VGC
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
Projectmiddelen
34 421,84 35 110,28 58 482,27 65 727,27 74 518,61
Diversen (recuperatie loon/SM+VIA/DAC)
55 000,00 57 700,00 60 000,00 62 000,00 64 000,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Inkomsten vorming & and.soc cult akt
1 200,00
1 000,00
1 750,00
1 600,00
1 400,00
Financiële inkomsten
TOTAAL 629 308,84 641 910,02 676 932,00 695 718,00 716 245,15
-134 500,00 -143 000,00 -153 000,00 -156 900,00 -165 400,00
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2) Het minimaal gewenste scenario:
het behoud van het huidige team, totaal: 8,4 VTE
De werking van de afgelopen jaren, inclusief de zware besparingsjaren tussen 2011 en 2013 wanneer
Citizenne werkte met slechts 3 educatieve medewerkers, hebben ons geleerd dat het huidige team
(8,4VTE) een minimum is om aan de hand van dit beleidsplan een vormingsproject van betekenis te
blijven ontwikkelen in Brussel.
UITGAVEN

Personeelskosten: huidig personeel (8,4 VTE)
537 558,84
Andere personeelskosten
30 500,00
Huisvestingskosten
25 000,00
Secretariaatskosten
25 000,00
Andere organisatiekosten
13 000,00
Diverse werkingskosten
6 250,00
34 500,00
Educatieve activiteiten
Tijdschrift en publicaties/communicatie
15 000,00
Dienstverlening en andere soc.cult aktiviteiten
15 000,00
Afschrijvingen
7 500,00
0,00
Voorzieningen
1 000,00
Financiële kosten
TOTAAL 709 308,84
INKOMSTEN

2017

2016

2018

2019

2020

556 765,00 587 182,00 606 018,00 637 054,00
31 150,00 32 600,00 34 000,00 35 400,00
26 200,00 27 250,00 28 500,00 30 000,00
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
7 200,00
7 500,00
6 500,00
6 900,00
36 000,00 38 000,00 39 000,00 41 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6 000,00
6 000,00
7 500,00
7 500,00
0,00 -10 808,85
-4 704,98
0,00
1 000,00
1 100,00
1 100,00
1 150,00
727 410,02 767 432,00 788 718,00 814 145,15

2016

2017

2018

2019

2020

468 137,00
Vlaamse Gemeenschap
VGC
50 000,00
Projectmiddelen
34 421,84
Diversen (recuperatie loon/SM+VIA/DAC)
55 000,00
20 000,00
Inkomsten vorming & and.soc cult akt
Financiële inkomsten
1 750,00
TOTAAL 629 308,84

477 499,74 487 049,73 496 790,73 506 726,54
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
35 110,28 58 482,27 65 727,27 74 518,61
57 700,00 60 000,00 62 000,00 64 000,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1 000,00
1 600,00
1 400,00
1 200,00
641 910,02 676 932,00 695 718,00 716 245,15

-80 000,00

-85 500,00 -90 500,00 -93 000,00 -97 900,00

3) Het financieel haalbare scenario:
de contracten van de tijdelijke medewerkers worden niet verlengd, totaal: 7 VTE
Het is een decretale vereiste om aan te tonen dat het project levensvatbaar is. Vanuit de huidige
financiële perspectieven zijn beide scenario’s – de uitbreiding met 1 VTE en het behoud van het
huidige team - echter onmogelijk. Vanuit wat we vandaag weten is er enkel een financiële haalbaarheid als we de contracten van de tijdelijke medewerkers niet verlengen. Zelfs al wenden we onze
reserves/voorzieningen aan.
We werken dan nog met 7 VTE waarvan nog slechts 3,4 VTE educatieve medewerkers. Dit is een
theoretische optie, maar in de praktijk zal het beleidsplan dan op een zeer laag pitje kunnen worden
uitgevoerd. Dit is voor Citizenne geen werkbare optie.
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2016

UITGAVEN
Personeelskosten: vast personeel (7VTE)
Andere personeelskosten
Huisvestingskosten
Secretariaatskosten
Andere organisatiekosten
Diverse werkingskosten
Educatieve activiteiten
Tijdschrift en publicaties/communicatie
Dienstverlening en andere soc.cult aktiviteiten
Afschrijvingen
Voorzieningen
Financiële kosten
TOTAAL

2018

2019

2020

462 558,84 476 265,00 501 682,00 518 518,00 544 554,00
25 500,00 26 150,00 27 600,00 28 500,00 30 000,00
25 000,00 26 200,00 27 250,00 28 500,00 30 000,00
25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00
7 500,00
6 900,00
7 200,00
6 250,00
6 500,00
34 500,00 36 000,00 38 000,00 39 000,00 41 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
6 000,00
7 500,00
6 000,00
7 500,00
7 500,00
0,00 -10 808,85
-4 704,98
0,00
0,00
1 150,00
1 100,00
1 100,00
1 000,00
1 000,00
629 308,84 641 910,02 676 932,00 695 718,00 716 245,15

INKOMSTEN
Vlaamse Gemeenschap
VGC
Projectmiddelen
Diversen (recuperatie loon/SM+VIA/DAC)
Inkomsten vorming & and.soc cult akt
Financiële inkomsten
TOTAAL

2017

2016

2017

2018

2019

2020

468 137,00 477 499,74 487 049,73 496 790,73 506 726,54
50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
34 421,84 35 110,28 58 482,27 65 727,27 74 518,61
55 000,00 57 700,00 60 000,00 62 000,00 64 000,00
20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00
1 400,00
1 200,00
1 000,00
1 600,00
1 750,00
629 308,84 641 910,02 676 932,00 695 718,00 716 245,15
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zoektocht naar bijkomende middelen
Het is duidelijk dat er bijkomende middelen nodig zijn willen we dit beleidsplan met enige ambitie kunnen
verwezenlijken. De Raad van Bestuur zal dit de komende maanden en jaren dan ook nauwgezet opvolgen.
Enkele actiepunten:
* We starten een dialoog met de bevoegde overheden om de mogelijkheden te verkennen om scenario’s 1 of
2 te kunnen realiseren en de huidige educatieve werking en kracht in de Brussels Grootstedelijke context te
behouden.
* Citizenne zal haar (beperkte) reserves hoofdzakelijk investeren in personeelsmiddelen. Deze reserves alleen
zijn echter ruim onvoldoende.
* Bijkomende projectmiddelen moeten gezocht worden in alle scenario’s.

Citizenne 2016 - 2020: hoe kwam dit plan tot stand?
Woord van dank
Dit beleidsplan kwam tot stand dankzij de inzet en het enthousiasme van alle teamleden van Citizenne en
dankzij de opvolging van de Raad van Bestuur. Het is geen evidentie voor een klein team als Citizenne om
een omvangrijk werk als de opmaak van een goed beleidsplan en het doorlopen van een intensief beleidsplanningsproces, erbij te nemen. Maar, we zijn 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. Merci aan
iedereen die heeft meegeholpen !
Citizenne 3.0
Het beleidsplan 2016-2020 is het derde 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. Niettemin fristen we onze kennis op door de workshop ‘beleidsplanning’ georganiseerd door
Socius. Het proces voor de opmaak van dit beleidsplan verliep op basis van het voorgestelde proces door
Socius. De fases werden doorlopen in de periode tussen juni 2014 en mei 2015.
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Citizenne 2016 - 2020: hoe kwam dit plan tot stand?
Woord van dank
Dit beleidsplan kwam tot stand dankzij de inzet en het enthousiasme van alle teamleden van Citizenne en
dankzij de opvolging van de Raad van Bestuur. Het is geen evidentie voor een klein team als Citizenne om
een omvangrijk werk als de opmaak van een goed beleidsplan en het doorlopen van een intensief
beleidsplanningsproces, erbij te nemen. Maar, we zijn 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. Merci aan iedereen die heeft meegeholpen !

Citizenne 3.0
Het beleidsplan 2016-2020 is het derde 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. Niettemin fristen we onze kennis op door de workshop ‘beleidsplanning’
georganiseerd door Socius. Het proces voor de opmaak van dit beleidsplan verliep op basis van het
voorgestelde proces door Socius. De fases werden doorlopen in de periode tussen juni 2014 en mei 2015.
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Over de uitgangspunten van het beleidsplan was er een grote eensgezindheid, zowel in het team als bij de
Raad van Bestuur:
Het is een gedragen plan geënt op de noden en behoeften van Brussel (ABE: area based education).
Het is een inspirerend plan dat energie en goesting geeft.
Het is tevens een echt werkdocument, een leidraad voor de werking van Citizenne de komende jaren. En dus
niet enkel een verplicht document voor de Vlaamse Overheid.

Aan volgende voorwaarden om tot dit resultaat te kunnen komen, werd voldaan:





het volledige Citizenne-team is betrokken bij de opmaak van het plan
er wordt geïnvesteerd in een uitgebreide omgevingsanalyse. Dit ook in navolging van de
verbetersuggestie van de Visitatiecommissie op 9/11/2013.
er wordt geïnvesteerd in een grondige stakeholdersbevraging, en aftoetsmomenten
de Raad van Bestuur volgt het proces op

Fase 1: Samenstelling beleidsplanningsteam & fiat Raad van Bestuur
Op 24 juni 2014 geeft de Raad van Bestuur haar fiat om een proces te starten waarin de werking
van Citizenne wordt geëvalueerd en (nieuwe) kansen en mogelijkheden ontdekt. Dit proces moet
resulteren in het beleidsplan 2016-2020 op 1 juni 2015. De voorwaarden staan hierboven
opgesomd.
Intern wordt er een beleidsplan-team samengesteld. Het wordt getrokken door Philippe, educatief
medewerker en relatief nieuw binnen het Citizenne team. Hij kijkt met ‘nieuwe ogen’. Verder
maakt ook de coördinator en drie educatieve medewerkers deel uit van dit team.
Fase 2: Inspiratie, Citizenne-DNA & missie en visie
Het officiële startschot wordt echter al gegeven op 16 juni 2014. Het hele Citizenne-team trekt dan
op inspiratiedag naar Rotterdam. Onze collega’s Najila en Fatima organiseren deze dag waarin we
inspirerende sociaal-culturele praktijken bezoeken en bevragen. Vb. Dona Daria, Opzoomeren,…1
Een geslaagd initiatief.
In augustus 2014 gaan we dan weer met het team op onze jaarlijkse 3-daagse. Op het programma
staat onder meer het (her)bepalen van het DNA van Citizenne en het onder de loep nemen van de
missie en visie. Koen Joly als externe begeleider wordt ingeschakeld. De Raad van Bestuur wordt
ook uitgenodigd. Samen definiëren we een set van waarden waarin ‘vrijgevigheid’ centraal staat.
We nemen onze missie en visie onder de loep aan de hand van deze waarden en de bezieling van
iedere Citizenner.
Fase 3: Gegevensverzameling en – verwerking
Voor wat betreft de externe gegevensverzameling investeren we in de opmaak van een uitgebreide
omgevingsanalyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit is maatwerk aangezien we slechts
zijdelings beroep kunnen doen op de omgevingsanalyses van o.a. Socius die toch vooral gericht zijn
op Vlaanderen en dus de specifieke context van Brussel niet belichten. Op basis van
wetenschappelijke studies en bronnen (Cosmopolis-VUB, BrusselsStudiesInstitute, …) wordt een

1

www.opzoomermee.nl: initieert en ondersteunt bewonersinitiatieven
www.donadaria.nl: is een kenniscentrum rond emancipatie. Met hen als partner werd later een Europees projectvoorstel ingediend in het kader van Erasmus.
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omgevingsanalyse gemaakt met zowel macro-evoluties als specifieke Brusselse tendensen en
cijfers. Onze omgevingsanalyse wordt momenteel ook gebruikt door de VGC voor de opmaak van
haar beleidsplan, een bewijs van de degelijkheid van deze omgevingsanalyse.
Een tweede belangrijk element van de externe gegevensverzameling is de intensieve
stakeholdersbevraging. (zie ook III.2)
De interne gegevensverzameling wordt bepaald door het onder de loep nemen van de huidige
werking en een grondige zelfevaluatie. We werpen een grondige blik op de huidige werking aan de
hand van de beoordelingselementen en nemen daarin ook de pluimen en de verbetersuggesties
van de visitatiecommissie mee. De zelfevaluatie wordt opgesteld volgens het model van De Bono
en uitgevoerd met het hele team. (zie ook III.4)
De enorme hoeveelheden informatie die deze interne en externe gegevensverzameling oplevert
worden verwerkt in een SOAR: Strengths, Opportunities, Aspirations, Results.
Dit wordt later aangevuld tot de SWO-ART matrix.

De gegevens die in de oorspronkelijke SOAR terecht kwamen worden, samen met de missie en de
belangrijkste krachtlijnen uit de omgevingsanalyse nog eens gecheckt en aangevuld op een eerste
stakeholdersbijeenkomst in december 2014. Naast het Citizenne-team, de Algemene Vergadering
zijn ook belangrijke partners van Citizenne aanwezig: deelnemers, Kwadraet, Gemeenschaspcentra,
Socius, Odisee, …
Deze oefening stelt ons in staat om verbindingen te leggen in de enorme hoeveelheid informatie.
Het vormt meteen de basis voor het maken van keuzes in de beleidsuitdagingen.
Fase 4: Beleidsuitdagingen, -opties en strategische doelstellingen
Een moeilijke fase in het beleidsplan. Vanuit de SWOART-matrix zijn de (beleids)uitdagingen
waarop Citizenne moet inzetten, redelijk duidelijk. De beleidsopties vragen dan weer keuzes die
moeten worden vertaald en scherp gesteld. Het beleidsplanteam bereidt voor; een beleidsplandag
(maart 2015)met het team geeft nieuwe input waarna de opties worden scherp gesteld en de
strategische doelstellingen geformuleerd. Deze worden dan weer voorgelegd aan de Raad van
Bestuur. Eenzelfde procedure met collectieve beleidsplandag (april 2015) wordt nogmaals
doorlopen om nu ook de strategische doelstellingen scherp te krijgen.
De beleidsopties en strategische doelstellingen worden voorgelegd op een tweede
stakeholdersbijeenkomst in mei 2015. Na de feedback van de Algemene Vergadering en externe
partners (Basiseducatie, Vormingplus, Huis van het Nederlands, …) wordt er door het nogmaals
geschaafd aan de beleidsopties en strategische doelstellingen. We maken ze nog scherper,
spitanter en duidelijker.
Fase 5: Mensen en middelen
Ondertussen bepalen we ook hoeveel en welke middelen en mensen we nodig hebben om dit
project te realiseren. Geen gemakkelijke opdracht want de besparingscontext waar Citizenne al
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5jaar in werkt en het hoofd tracht boven water te houden, dwingt ons om steeds realistisch te
blijven in onze ambities en eerder te moeten downsizen dan een groei- of expansiescenario te
kunnen voorzien.
We kiezen ervoor om 2 scenario’s:
- een scenario dat de financiële haalbaarheid van het Citizenne-project moet aantonen, zoals het
decreet voorschrijft. Dit betekent dat we een inhoudelijk project realiseren met een minimum aan
middelen en mensen.
- een scenario die de ambities van dit beleidsplan op een realistische manier wil realiseren, met de
nodige financiële en personeelsmiddelen.
De coördinator, samen met Magda die instaat bij Citizenne voor de boekhouding, en onder nauw
toezicht van de Raad van Bestuur zijn betrokken bij de opmaak van deze scenario’s.
Fase 6: Redactie en goedkeuring
Het beleidsplanteam zorgt voor de redactie. De eindredactie is in handen van de coördinator.
Het beleidsplan van Vormingplus Citizenne vzw wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering
op de bijeenkomst van donderdag 21 mei 2015.
‘Citizenne 2016-2020: de stad als canvas – 200% Bruxels’ is een feit. We operationaliseren dit plan
in de Citizenne 2-daagse van augustus 2015.

Zijn we geslaagd in ons opzet?
Zijn de voorwaarden en de uitgangspunten verwezenlijkt?
Daarop kunnen we alleen maar volmondig ‘ja’ zeggen.
Het team is geïnspireerd en heeft er goesting in.
Het beleidsplanproces verliep participatief met veel energie en betrokkenheid.
We zijn ervan overtuigd dat dit werkdocument de leidraad is voor een geslaagd en fris vormingsproject van
Vormingplus Citizenne in Brussel.
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COMMUNICATIE 2016-2020: WYSIWYG…
Citizenne werkte de voorbije 10 jaar een sterk communicatiebeleid uit.
Zo blijkt uit onze stakeholdersbevraging. Onze verschillende communicatielijnen zijn goed op
elkaar afgestemd en we zetten zowel in op gedrukte als op digitale media. Onze
naamsbekendheid blijft groeien. Onze activiteiten worden geregeld opgepikt door de pers. We
vallen op door onze kleurrijke, dynamische en positieve huisstijl. We experimenteren met kleine
campagnes, interventies in de publieke ruimte, ... nieuwe manieren van interactie om met een
breed publiek te communiceren. Kortom, goed bezig…
En toch, zonder al het voorgaande los te laten, gaan we in deze beleidsperiode nog een stap
verder. ‘Citizenne wil niet gevonden worden maar gaat zelf op zoek, vindt en engageert’: met dit
motto trekken we de stad in, zetten we in op relatie-gerichte communicatie en zien we sociale
media als een unieke opportuniteit om de real-life communities ook online verder uit te bouwen.
De communicatie vertrekt vanuit onze identiteit, staat in functie van de gemeenschappen die we
uitbouwen en is steeds aangepast aan de doelgroep die we willen bereiken. Kortom, we maken
scherpe keuzes en zetten in op een gedifferentieerde communicatie op maat van onze
doelgroepen.
MULTICHANNEL
Vaststelling: burgers worden niet alleen digitaler maar vooral omni-medialer.
Daarom zetten we nog meer in op een multichannel aanpak.
Een goeie mix tussen gedrukte en digitale kanalen.
Van brochures, postkaarten, flyers… tot website, e-zine, Facebook, Youtube, … We houden de
vinger aan de pols m.b.t. alles wat er gebeurt op vlak van sociale media.
Ook sms en informele communicatie zoals feesten, een babbel, … zijn evenzeer een belangrijk
onderdeel van onze communicatiestrategie.
DEELNEMERS = ONZE AMBASSADEURS
Onze deelnemers zijn onze beste reclame en geven Citizenne ook letterlijk een gezicht. Citizenne
richt zich hoofdzakelijk op lerende gemeenschappen (learning communities), met niet-formele
leerprocessen. Dat zijn intensieve procesbegeleidingen. Willen we de impact daarvan vergroten, is
het een absolute must om deelnemers, partners, … voor ons te laten communiceren. Een Citizennegemeenschap met ambassadeurs die voor ons communiceren. Het effect is als een steen in het
water die steeds wijdere kringen maakt.
We bouwen een vrijwilligers-community uit die een ambassadeursfunctie waarneemt en kan
opereren op het kruispunt tussen educatie en communicatie. (zie verder)
WERVEN - INSPIREREN - VERTELLEN
We maken de komende beleidsperiode werk van een meer gedifferentieerde communicatie.
Daar waar de huidige communicatie vooral inzet op het werven van deelnemers voor activiteiten
werken we vanaf 2016 op 3 sporen.




Inspireren: de communicatie prikkelt en inspireert met betrekking tot thema’s die onze werking
en Brussel aanbelangen.
Verhalen: de communicatie geeft een gezicht en stem aan deelnemers.
Werven: de communicatie leidt mensen toe naar ons aanbod.
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WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
Vanaf 2016 willen we niet alleen communiceren WAT Citizenne doet maar ook WIE Citizenne is.
We kiezen voor een communicatie die bij ons past: kleurrijk, dynamisch, warm, veelzijdig,
waarderend, beeldend, creatief, positief. Onze communicatie moet nog scherper, eenvoudiger en
duidelijker. Citizenne is geen doorsnee vormingsorganisatie maar uniek, experimenteel & out of the
box. Dit moet nog meer uitgedragen worden in de communicatie. We communiceren onze uniciteit.
OP HET KRUISPUNT VAN EDUCATIE EN COMMUNICATIE
Alle goede communicatie begint bij inhoud. We verpakken de inhoud zo dat ze (nog meer) prikkelt,
toeleidt naar andere activiteiten in ons aanbod en merkversterkend werkt. Maar er is meer,
educatie en communicatie versterken elkaar bij Citizenne; er is als het ware een kruisbestuiving.
Vb. een debatcafé met voorbijgangers in een park, een actie met wijkbewoners rond zwerfvuil in de
straat, een stiltebox op een druk plein om de kracht van stilte in de verf te zetten…
Op het kruispunt van educatie en communicatie zijn er veel mogelijkheden. Citizenne zet
experimenten op vb. met een korte digitale tutorial, een toolbox, publieke interventies en
(kunst)installaties, … Citizenne ziet dit als een opportuniteit en kracht en zet hier ten volle op in.
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OMGEVINGSANALYSE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Deze omgevingsanalyse dient voor het formuleren van uitdagingen waarin Citizenne een rol kan spelen in de
komende beleidsperiode. We trachten een uitgebreide analyse te geven van de omgeving, zijnde het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, het werkingsgebied van Citizenne. Brussel is een complexe stad met vele realiteiten
en dynamieken waardoor cijfers niet altijd eenvoudig te interpreteren zijn. Toch proberen we op basis van
cijfers, jaarverslagen, krantenartikelen en publicaties een beeld te schetsen van de Brusselse samenleving
waarin een beeld van Brussel als stad van aankomst, Europese hoofdstad, kleine kosmopolitische wereldstad
en als bicommunautaire hoofdstad van België.
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De Stad: Sociaal-demografische kijk:
Demografische groei
Op 1 januari 2014 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1 163 4862 ingeschreven inwoners. Dit zijn de
inwoners ingeschreven in het rijksregister, het reële aantal inwoners ligt hoger. Onder meer kandidaatvluchtelingen ingeschreven in het wachtregister (8.872 personen op 1 januari 20143) worden niet in het
rijksregister opgenomen, mensen met een diplomatiek statuut (samen met hun gezinsleden gaat het over
12.523 personen4), mensen zonder papieren (naar schatting 56.500) en studenten (geschat op 15.000)
worden eveneens niet opgenomen in het rijksregister5. In totaal is de niet geregistreerde bevolking geschat
op 100.000 à 125.000 mensen6.
Sinds eind jaren negentig kent het Brussels Gewest een continue bevolkingstoename. De bevolkingsgroei in
Brussel ligt hoger dan in de twee andere gewesten van het land. De stadsvlucht blijft nochtans een belangrijk
kenmerk van de Brusselse demografische dynamiek. Deze zorgt voor een belangrijk negatief Belgisch
migratiesaldo maar wordt meer dan gecompenseerd door het positieve internationale migratiesaldo. Dit is
meteen een verklaring voor de belangrijke bevolkingsgroei die Brussel de laatste 15 jaar kende. Cijfers voor
België tonen aan dat het positieve migratiesaldo vandaag goed is voor zo’n 70% van de bevolkingsgroei
(terwijl dit in de jaren 1970 slechts 30% bedroeg)7. De rest kan worden verklaard door de natuurlijke
bevolkingsgroei (geboortes) die in Brussel boven het Belgische gemiddelde ligt. Voor de periode 2015-2020
wordt in Brussel een demografische groei van 5% verwacht wat lager is dan voor de periode 2010-2015 (8%).
Het inwonersaantal in 2020 zou uitkomen op 1 230 6118.
Geografisch was de demografische groei tussen 2003 en 2013 het meest uitgesproken in het westen en het
noorden van het gewest (Sint-Jans-Molenbeek, Anderlecht, Koekelberg, Brussel-Stad en Sint-AgathaBerchem)9. De hogere demografische groei in deze gemeentes ligt deels aan de herwonnen interesse van
jongvolwassenen voor de wijken in en rond het centrum en vooral aan de hogere vruchtbaarheidsgraad in
deze wijken10.

Een jonge Brusselse bevolking, maar toch…
De sterkte en dus de toekomst van Brussel ligt in haar jonge bevolking. In vergelijking met de rest van het
land kent Brussel een relatief jonge bevolking (gemiddelde leeftijd: 37,4 jaar). Voor het Vlaamse en het
Waalse gewest is dit resp. 42 jaar en 40,6 jaar11. De verjonging van de Brusselse bevolking is een trend die
zich vanaf 1993 duidelijk manifesteert12. Het zijn de gemeenten in het oosten en zuidoosten van het gewest
en gemeenten van de 2de kroon (St-Agatha-Berchem, Jette en Ganshoren) waar de leeftijdsgroep +40
oververtegenwoordigd is. Brussel-stad, Vorst en de gemeenten uit het noordwesten (Anderlecht,

2

BISA (2014) ‘Bevolking: jaarlijkse evolutie’,
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2014)
4
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2014)
5
Corijn, E. & Vloeberghs, E. (2009) p22
6
Corijn, E. & Vloeberghs, E. (2009)
7
Petrovic, M. & Ravijts, F. & Roger, E. (red.) (2014) p13
8
Dehaibe, X. & Laine, B. (2010)
9
Hermia, J-P. (2014)
10
Vandermotten, C. (2008)
11
BISA (2014) ‘Bevolking: leeftijdsstructuur’
12
Hermia, J-P. (2014)
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Molenbeek) kennen een oververtegenwoordiging ‘jongeren’ in hun bevolking. In Etterbeek, Elsene en SintGillis weegt de groep ‘jongvolwassen’ het zwaarste door13.
Net als bij de hogere Brusselse demografische groei wordt het verschil met de andere gewesten verklaard
door het hogere aantal geboortes en de continue instroom van jonge migranten uit binnen-en buitenland.
Vooral de jonge internationale migranten vestigen zich vaak in Brussel met (jonge) kinderen. Dit laat toe de
zogenaamde stadsvlucht van jonge gezinnen te compenseren. Vele gezinnen kiezen ook vandaag nog om de
stad te verlaten, opzoek naar meer ruimte en een eigen betaalbare woning. De stadsvlucht wordt
gekenmerkt door het vertrek van vaak (jong) volwassenen (25 – 40 jaar) met jonge kinderen (0 tot 10 jaar)
uit de middenklasse en vindt zijn oorsprong in de suburbanisatiepolitiek die de Belgische overheid sinds de
jaren 1960 voerde14.

Vergrijzing?
Hoewel de vergrijzing minder actueel is in Brussel door de demografische dynamieken wordt vanaf 2021 wel
een stijging van het aantal senioren verwacht. Tegen 2041 zal het aantal ouderen met 70.000 à 140.000 zijn
toegenomen15. In tegenstelling tot het profiel van de ouderen vandaag zouden de volgende generaties
senioren voornamelijk niet-Belgische roots hebben en gekenmerkt worden door een lagere socioeconomische status.

De huishoudens
In 2013 telde het gewest 539.702 huishoudens. De voorbije 10 jaar werd gekenmerkt door een continue
toename van het aantal huishoudens in het gewest16. Dit is een gevolg van de bevolkingsgroei en dus de
toename van het aantal nieuwe gezinnen. Het proces van gezinsverdunning is niet langer een verklaring.
Sinds 2006 is er terug een gevoelige stijging van de gezinsgrootte (2,03 in 2006; 2,05 in 2008; 2,1117 in 2013).
Het aantal huishoudens zal in de toekomst wel blijven toenemen (tussen 2006 en 2021 toename van 50.000
huishoudens)18.
Opvallend is het grote aantal alleenwonende mannen en vrouwen. Bijna de helft van de Brusselse
huishoudens bestaat uit alleenwonenden. Dit is niet eigen aan Brussel maar een algemeen stedelijk
fenomeen. In 2013 ging het om 47,6 % van de huishoudens waaronder net iets meer alleenstaande vrouwen
dan mannen. Dit is een groot verschil met het Vlaamse Gewest waar 30,6% van de huishoudens uit
alleenwonenden bestaan19. Bijna een kwart van de huishoudens bestaan uit twee personen (23,06%). Het
aandeel van de huishoudens dat bestaat uit 5 of meer personen bedraagt 7,6%20.

Brussel als stad van aankomst
Brussel heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld tot een stad waar een enorme diversiteit heerst op het
vlak van origines en nationaliteiten. We horen ook steeds meer spreken over Brussel als migrantenstad,
migrantenmaatschappij en stad met een superdiversiteit. Vandaag heeft zo’n 60 % van de Brusselaars andere
dan Belgische roots21 en één derde van de Brusselaars heeft een andere dan de Belgische nationaliteit. Onder
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de Brusselaars vinden we zo’n 130 verschillende nationaliteiten terug en worden er een 170-tal talen
gesproken22.
In de groep Brusselaars met een niet-Belgische identiteit vormen de Fransen sinds 2006 de grootste groep
waardoor de Marokkanen vandaag de tweede grootste groep zijn. De verklaring hiervoor is dat mensen met
de Marokkaanse nationaliteit sneller geneigd zijn de Belgische nationaliteit aan te nemen dan Fransen.
Marokkanen vormen dan ook veruit de grootste groep van niet-Belgen die voor de Belgische nationaliteit
kiezen. Ook Turken en Congolezen kiezen proportioneel het vaakst voor het verwerven van de Belgische
nationaliteit.
Door de opeenvolgende uitbreidingen van de Europese unie (2004 en 2007) zien we dat de migratie uit de
nieuwe EU-landen toeneemt. De niet-Belgische Brusselse bevolking bestaat voor 64,7% uit EU-27-burgers.
Zo is het aantal Bulgaren en Roemenen in Brussel sinds de toetreding van deze landen in 2007 verdubbeld23.
De Roemenen vormen vandaag de vierde grootste groep Brusselaars met een niet-Belgische nationaliteit24.

Religie
In Brussel wordt de moslimbevolking geschat op 160.000 personen of zo’n 17% van de totale bevolking. Van
de totale Belgische moslimbevolking woont 39% in Brussel. De moslimgemeenschap kent een sterk
verenigingsleven. Er zijn zo’n 209 moslimverenigingen (moskeeën en Islamitische verenigingen) in het
gewest waarvan 80% zich concentreert in vijf gemeenten (Brussel, Molenbeek, Anderlecht, Schaarbeek en
St-Joost-ten-Node). De specifieke migratiesituatie zorgde ervoor dat er zich in de jaren 1960 al snel vormen
van religieuze structurering voordeden. Het is met de officiële erkenning van de islamreligie in 1974 dat een
intensifiëring van moslimverenigingen zich voordeed. Er bestaan in Brussel zo’n 80 moskeeën die
geregistreerd zijn en de juridische vorm van een vzw hebben25.
De katholieke kerk is al lange tijd in Brussel verankerd maar is haar vroegere vuur kwijtgeraakt. Er zijn zo’n
108 parochiekerken in Brussel. Een aantal kerken zijn ondertussen verkocht of ter beschikking van andere
geloofsgemeenschappen gesteld26. De protestantse kerk heeft 17 erkende kerken. Er zijn tevens zo’n 13
orthodoxe kerken en 15 synagogen.
Terwijl de katholieke kerk aan populariteit verliest trekt de evangelische geloofsgemeenschap steeds meer
mensen aan. In Brussel is de stijging van de pinksterkerken opvallend. Vandaag zijn er zo’n 230
gebedsplaatsen maar het aantal gebedsgroepen van de pinksterkerk ligt waarschijnlijk veel hoger. Eén
gebedsplaats wordt namelijk vaak gedeeld door verschillende gebedsgroepen en gebedsdiensten vinden
soms ook plaats in huiskamers. Deze gebedsgroepen brengen mensen samen uit verschillende hoeken van
de wereld. De meeste aanhangers komen uit Zuid-Amerika en sub-Sahara-Afrika. Geografisch vindt men de
kerken over het hele gewest terug maar hogere concentraties zijn er in Anderlecht, Molenbeek, Brussel-stad
en Schaarbeek27.

Taal en taalidentiteit
De diversiteit zien we ook toenemen in de gesproken talen in Brussel. De top 8 van gekende (goed en
uitstekend spreken) talen blijft grotendeels stabiel. Er doen zich slechts enkele verschuivingen voor. Het
Frans blijft de dominante gemeenschappelijke spreektaal in Brussel hoewel het over de taalbarometers heen
lichtjes aan belang inboet. De kennis van het Engels als gekende spreektaal is belangrijker geworden dan het
Nederlands en wordt daarmee de tweede belangrijkste gekende spreektaal. Het heeft wel net als het
22
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Nederlands aan belang ingeboet ten opzichte van taalbarometer28 2 (TB2) in 2007. We stellen vast dat zowel
het Frans, Engels en het Nederlands aan belang inboeten ten opzichte van het Arabisch29.

Taalkennis (goed/uitstekend spreken) TB3 (2013)
Duits
4%
Spaans
5%

Italiaans Turks
2%
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Frans
48%

Nederlands
12%
Engels
16%

Bron: Janssens, R. (2013)

Bij de huidige Brusselaars en de Brusselse gezinnen neemt de taaldiversiteit ook toe. Het aantal één-talige
Brusselaars en de één-talige (Franstalig of Nederlandstalige) gezinnen daalt. De helft van de Brusselse
jongeren tot 25 jaar groeit vandaag op in een twee- of meertalig gezin. De gezinnen waar Frans in combinatie
met een andere taal dan het Nederlands wordt gesproken winnen aan belang. Opvallend is ook dat bijna een
derde van de Brusselaars opgroeit in een gezin waar zowel het Nederlands als het Frans geen deel uitmaken
van de thuistaal30. Kijken we specifiek naar de situatie van het Nederlands dat zien we dat deze zich als
thuistaal enkel versterkt in tweetalige (NL/FR) gezinnen. Gezinnen waar het Nederlands de enige thuistaal is
worden zeldzamer.

Thuistaal gezin van oorsprong Brusselaars
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Bijna de helft van de Brusselaars die het Nederlands (goed of uitstekend) beheersen als spreektaal hebben
dit van thuis uit geleerd. Een iets kleinere groep (41,8%) kreeg de taal aangeleerd via onderwijs (als
onderwijstaal, taalvak op school) of buiten de klassieke schoolomgeving31.
Op het gebied van taal wordt verwacht dat de meertaligheid van de Brusselaars en de Brusselse gezinnen zal
blijven toenemen en dat die meertaligheid ook wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Daarmee
kunnen we ook stellen dat de logica van twee taalgemeenschappen niet meer aan de orde is en dat er
politiek-institutioneel moet leren omgegaan worden met deze taaldiversiteit. In het Brusselse
verenigingsleven is meertaligheid reeds een gegeven. Ook op straat, in de wijken, wordt in Brussel op een
pragmatische manier omgegaan met de spreektaal32. Het Frans zal wel verder inboeten op haar dominante
positie en het ziet er niet naar uit dat de dominante positie door een andere taal zal worden ingevuld. Dit
maakt het voor de minderheidstalen mogelijk om stand te houden.

Taalidentiteit
Gebruiken we een andere indicator die gebruikt kan worden om naar de taalidentiteit te kijken, namelijk het
aantal kiezers die bij verkiezingen voor het Brussel Parlement hun stem in de Nederlandstalige taalgroep
uitbrengen, dan zien we dat het aantal mensen die zich als Nederlandstalig identificeert bij de verkiezingen
daalt (1989: 15,3% ; 2004: 13,8% ; 2014: 11,54%)33.
Voor het merendeel van de Nederlandstaligen in Brussel worden ‘Nederlands’ en ‘Vlaams’ of
‘Nederlandstalig’ en ‘Vlaming’ niet langer als synoniemen beschouwd. De term ‘Vlaming’ ligt bij de
Brusselaars duidelijk gevoelig. Het zijn jonge Vlamingen en laaggeschoolde Nederlandstaligen die zich het
meest als Vlaming identificeren. Bij de traditioneel tweetalige Brusselaars zijn het vooral de jongeren die zich
het verst af voelen staan van de Vlamingen. Anderstaligen (met uitzondering van zij tewerkgesteld in
internationale instellingen) staan zelfs ‘erg negatief’ tegenover Vlamingen. Brusselaars voelen zich dus
allerminst deel van Vlaanderen maar dit geldt ook voor Wallonië. Ongeacht de taalachtergrond voelen
Brusselaars zich in de eerste plaats Brusselaar of Belg34.

Internationalisering van onder- en bovenuit
De internationalisering van onderen-en bovenuit zorgt ervoor dat Brussel een stad is die sterk ingebed zit in
internationale netwerken. Brussel heeft een belangrijk imago als zowel internationale en regionale
(Europese) politieke hoofdstad door de verschillende Europese en internationale instellingen die er zetelen.
De opeenvolgende uitbreidingen van de Europese Unie zorgden voor een verdere diversifiëring van zowel
Europese ambtenaren als andere Europese migranten. De verschillende Europese instellingen (Parlement,
Commissie, de Europese Raad, het Comité der Regio’s enz.) zijn goed voor zo’n 40.000 ambtenaren. Ook
andere internationale instellingen zoals de NAVO waar 4.000 mensen werken of Eurocontrol hebben hun
zetel in Brussel en trekken een internationale bevolking aan. De internationale politieke rol van Brussel trekt
ook een massa internationale journalisten (zo’n 1.400) aan en maakt van Brussel de hoofdstad van
lobbygroepen (tussen de 15.000 à 20.000). Geschat wordt dat zo’n 105.000 jobs in Brussel voortkomen uit
de internationale rol van de stad. Rekenen we er de families van de ambtenaren, journalisten, lobbyisten
enz. die zich mee in Brussel vestigen bij dan wordt deze internationale bevolking op zo’n 200.000 mensen
31
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geschat35. De internationale positie maakt van Brussel ook de tweede belangrijkste congresstad in de wereld.
Er werden 436 congressen georganiseerd in 2013, goed 4,1 % van de congressen wereldwijd36.
De internationalisering van Brussel komt ook voort uit onder meer de verschillende internationale
migratiegolven die België kende (arbeidersmigratie, familiehereniging, vluchtelingen). Laten we dit de
internationalisering van onderuit noemen. Deze staat los van internationale organisaties die zich in Brussel
vestigen. Een voorbeeld hiervan is de Brabantstraat in Schaarbeek dat een knooppunt vormt in een
internationaal handelsnetwerk. Zowel mensen als goederen komen van Europa, de Maghreb en Azië naar de
Brabantstraat. Het is de diversiteit aan nationaliteiten die ervoor zorgt dat Brussel over een rijk etnisch
ondernemerschap beschikt dat tot ver buiten Europa netwerken creëert37. Een tweede voorbeeld dat
aangeeft dat Brussel sterk ingebed zit in internationale netwerken is de tweedehandsautohandel in de
Heyvaertwijk. Antwerpen is de belangrijkste Europese haven op het gebied van export van
tweedehandsauto’s. Die tweedehandsauto’s komen voornamelijk vanuit de Heyvaertwijk. Elke maand
vertrekken vanuit Brussel en via de haven van Antwerpen zo’n 10.000 auto’s naar Afrika. Dit internationaal
handelsnetwerk strekt zich uit over verschillende Europese landen (van waar de auto’s komen) en gaat dan
via Brussel tot in verschillende West-Afrikaanse landen (de eindbestemming van de tweedehandsauto’s). Het
beperkt zich ook niet enkel tot handelsstromen van goederen. Het creëert ook een intens personenverkeer
van reizende ondernemers tussen België en West Afrika38. Dit zijn twee heel zichtbare voorbeelden maar er
bestaan veel meer van dit soort internationale netwerken die niet altijd even zichtbaar zijn in de stad.

De stad: Socio-economische kijk
De transitie van een industriële naar post-industriële economie, namelijk naar een diensteneconomie leidde
in Brussel tot een grote kloof tussen de economie en de bevolkingsstructuur. Voor vele gastarbeiders en
andere migranten is er nooit een transitie geweest omdat ze hun plaats niet vonden in een diensteneconomie
met hoge kwalificatievereisten. De socio-economische en ruimtelijke gevolgen hiervan zijn in Brussel nog
duidelijk zichtbaar. Zo zorgde de internationalisering van Brussel door de komst van Europese instellingen
voor een toegenomen druk op de Brusselse woningmarkt. Hierdoor waren vele migranten die door de deindustrialisering in de werkloosheid belandden genoodzaakt te verhuizen naar de armste gemeenten. In deze
gemeenten zie je vandaag hoe verschillende gemeenschappen hun eigen economie opgang brachten door
groentewinkels, halalshops, meubelzaken, bakkerijen enz. te openen om toch aan een inkomen te geraken39.
De financiële en economische crisis van 2008 sloeg de voorbije jaren diepe wonden in (vooral zuid-) Europese
landen. De besparingen in de uitgaven van de overheid hebben een belangrijke impact op de getroffen
economieën en samenlevingen. Beterschap lijkt voor vele mensen nog niet in zicht. Verschillende economen
waarschuwen dan ook voor de zware gevolgen van besparingen in tijden van economische crisis. Ook in
België wordt bespaard. De huidige politieke partijen snoeien sterk in de uitgaven van de overheid om
tekorten in de begroting te vermijden en de overheidsschuld onder controle te houden. De besparingen
leiden tot een discussie over de kerntaken van de overheid en zullen onvermijdelijk invloed hebben op de
dienstverlening van overheidsinstellingen en de relatie tussen de burger, het middenveld en de overheid40.
Meer en meer duiken er stemmen op die waarschuwen voor de afbouw van de welvaartsstaat.
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Samen met deze afbouw groeit ook een steeds dominantere discours van “eigen schuld, dikke bult”.
Armoede wordt steeds minder gezien als collectief en structureel probleem van een samenleving en de
verantwoordelijkheid ervoor wordt geïndividualiseerd. In het individualiseren van de armoedeproblematiek
en het niet langer als maatschappelijk probleem te beschouwen schuilt het gevaar van onverschilligheid41.

De Brusselse (economische) paradox
Brussel is een economisch aantrekkelijke stad en heeft dat deels te danken aan haar belangrijke positie in
internationale netwerken. Brussel is ook nog steeds de economische long van België. Het vertegenwoordigt
bijna één vijfde van de nationale rijkdom en 16 % van de interne Belgische werkgelegenheid42. Niettemin
staat de economische rijkdom die het gewest produceert in schril contrast met het gemiddelde inkomen van
de Brusselaar dat al decennia lang een constante daling kent. Met andere woorden wijst dit op een continue
verarming van de Brusselaar ten opzichte van de andere gewesten. Kijken we naar de periode tussen 2000
en 2011, dan daalde de Brusselse welvaartsindex43 van 89,9 naar 80 (referentie België=100)44. In 2012 en
2013 bleef de welvaartsindex op 80 en verarmde het gewest niet verder. Maar als we kijken naar de cijfers
per gemeente dan stellen we vast dat de kloof tussen de rijke gemeenten (in het zuidoosten) en arme
gemeenten (in het westen) toeneemt45.

Welvaartsindex 2001-2011 (België = 100)
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Fiscale statistiek van de inkomens, tabel 2.13.1

Inkomen van de Brusselaars
Zoals hierboven vermeld profiteert de Brusselaar weinig van de geproduceerde rijkdom in het gewest. Kijken
we naar het gemiddeld totaal belastbaar netto-inkomen per inwoner dan was dit voor de Brusselaar 12.885
€ in 2011. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de Brusselaar ongeveer 6.000 € minder verdient dan iemand uit
Waals of Vlaams Brabant en 4.261 € minder dan het Vlaamse gemiddelde46.
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In Brussel komt zo’n 67,7% van de inkomens uit arbeid wat lager is dan het Belgische gemiddelde. Dit valt te
verklaren door het feit dat het aandeel van de vervangingsinkomens (o.a. werkloosheidsuitkering) in het
totale inkomen van de Brusselaars hoger ligt dan het Belgische gemiddelde. Daarnaast vallen ook veel
mensen terug op een bijstandsuitkering (zoals een leefloon van het OCMW). Deze mensen moeten met een
beperkt inkomen zien rond te komen omdat de minimumuitkeringen onder de armoederisicogrens liggen.
Op 1 januari 2013 leefden 19,6% of 145.010 Brusselaars op actieve leeftijd (18-65 jaar) van een minimum-of
vervangingsinkomen. Kijkt men alleen naar de jongeren (18-24 jaar) dan is dat 17,6%. Maar we zien wel dat
meer jongeren (9,9% van de jongeren) moeten rondkomen met een leefloon in vergelijking met de
gemiddelde Brusselaar op actieve leeftijd (4,9%)47. Ook de kwetsbare inkomenssituatie van
eenoudergezinnen in Brussel valt op.
De armoederisicogrens48 voor België in 2012 werd vastgelegd op 1.003 € voor een alleenstaande, 1.605 €
voor een alleenstaande ouder met 2 kinderen en 2.106 € voor een koppel met 2 kinderen. Voor het jaar 2012
(gebaseerd op de inkomen van 2011) hadden 32,5% van de Brusselaars een inkomen dat onder deze grens
lag. Ter vergelijking, in hetzelfde jaar lag het aantal personen onder de armoederisicogrens in Vlaanderen op
10,9% en op 16,6% voor Wallonië. Belangrijk bij de interpretatie van deze cijfers is dat er moet rekening
gehouden worden dat vele mensen die soms in grote armoede leven zoals daklozen of mensen zonder
papieren niet worden opgenomen in dit onderzoek49.

De Brusselse arbeidsmarkt
De toegang van laaggeschoolden tot de Brusselse arbeidsmarkt blijft een groot probleem. Een van de
oorzaken is het grote tekort aan jobs voor laaggeschoolden. De laatste decennia verplaatste de handarbeid
en fabrieksnijverheid zich meer en meer naar de Rand. De Brusselse economie transformeerde zich tot een
diensteneconomie waar 91% van de jobs zich in de tertiaire en quartaire sector bevinden50. Een uitzondering
is Audi Vorst dat 2.503 mensen tewerkstelt in Brussel maar waarvan 86% van de werknemers van buiten
Brussel komt51.
Een belangrijk feit is dus dat Brusselse werkzoekenden in hun zoektocht naar werk in concurrentie komen
met pendelaars. Meer dan de helft (51,6 %) van de Brusselse jobs werd in 2013 ingevuld door pendelaars uit
Vlaanderen en Wallonië. In absolute cijfers worden 365.884 van de 708.976 jobs ingevuld door pendelaars52.
Het aantal Vlamingen dat in Brussel komt werken kent wel een dalende trend sinds 1999 en zal proportioneel
lichtjes blijven afnemen. Het aandeel Waalse pendelaars zou wel licht toenemen. In de omgekeerde richting
werkte 16 % of zo’n 66.17853 Brusselaars in één van de twee andere gewesten. Tegen 2019 wordt een
toename verwacht van 13.000 nieuwe Brusselaars die buiten het gewest zullen werken54.
Brussel kent in vergelijking met de rest van het land een hoger aandeel werkzoekenden op zijn arbeidsmarkt.
De Brusselse werkloosheidsgraad nam de laatste tien jaar continu toe. In januari 2014 was 20,9% van de
actieve beroepsbevolking werkloos (in 2005 bedroeg die 16,5%55). In absolute cijfers telde Brussel in 2013
109.429 niet werkende werkzoekenden waarvan 47 % vrouwen56. Het aandeel vrouwen onder de
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werkzoekenden bleef de afgelopen 4 jaar stabiel. Brussel staat regelmatig in de spotlights als het om
jongerenwerkloosheid omdat het aandeel jongeren dat werkloos is boven de 30% blijft. Waar minder
aandacht aan wordt gegeven is de werkloosheid bij ouderen (50+). In tien jaar tijd is hun aantal
verdrievoudigd. Vandaag zijn er zo’n 31.500 50-plussers werkloos57.
Het aandeel werklozen verschilt ook sterk naar opleidingsniveau. Voor mensen met een hoog
opleidingsniveau bedraagt de werkloosheidsgraad in Brussel ‘slechts’ 10% (Belgische gemiddelde is 4,9%). Bij
de Brusselaars met laag opleidingsniveau is dit 33,2% (Belgisch gemiddelde 16%)58.

De arbeidsmarkt en de werkloosheid in Brussel kent ook nog volgende specifieke kenmerken:
-

Ondanks een lichte daling blijft jongerenwerkloosheid boven de 30 %59
Bijna de helft (45,8 %) van de werkzoekenden heeft al minstens 24 maanden geen werk60
28 % van de werkzoekenden heeft een studieniveau onder de 2de graad van het secundair onderwijs
In 2013 had meer dan een kwart (27,4%) van de Brusselaars tussen 25 en 34 jaar hoogstens een
diploma lager secundair onderwijs61
Mensen van buiten de EU hebben een erg precaire positie op de arbeidsmarkt: meer dan 1/3 is
werkloos
Er bestaat nog steeds belangrijke discriminatie (afkomst, geslacht en leeftijd) op de arbeidsmarkt
Eenoudergezinnen zijn zeer kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Bijna 55% is inactief op de arbeidsmarkt,
dit houdt in dat ze niet werkend zijn of op zoek zijn naar werk 62

De arbeidsmarkt wordt ook gekenmerkt door een polarisering in de kwalificatiestructuur van de Brusselse
arbeidskrachten. Enerzijds is er een grote groep laaggeschoolden. Sinds de jaren 1960, als gevolg van de
suburbanisatie waarbij vooral hoogopgeleiden wegtrokken uit de stad, steeg het aandeel laagopgeleiden in
Brussel. Anderzijds is er een stijgend aantal hoogopgeleiden (universitairen) die zich hier vanwege het
internationale karakter van de stad vestigen om te werken63. Ook de internationalisering van onderuit zorgt
voor een instroom van laagopgeleide mensen64. De grote groep laagopgeleiden en de hoge
kwalificatievereisten van de Brusselse arbeidsmarkt zorgen voor een moeilijk te overbruggen kloof tussen
het aanbod en de vraag naar arbeid.
Het BISA verwacht in de periode 2015-2019 een netto jobcreatie van 20.000 banen (5.000 per jaar). De
sectoren die het meeste bijdragen aan deze groei zijn gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en
‘overige marktdiensten’. De vooruitzichten voor de werkloosheidsgraad zijn lichtjes positief. De laatste jaren
kende het gewest een lichte stijging van de werkloosheidsgraad (tot 20.9% in 2014). Die zou de volgende
jaren dalen waardoor in 2019 de werkloosheidsgraad 18,4 % zou bedragen65. Opmerkelijk is dat de stijging
van de werkloosheid sinds 2007 ten gevolge van de crisis voornamelijk de mannelijke bevolking treft. De
werkloosheid bij vrouwen daalde lichtjes met 0,4% tussen 2007 en 2012. Deze trend vinden we ook in de
andere gewesten terug. Bij de -25 jarigen was er een lichte daling van 33 % in 2007 naar 30,9 % in 201266.
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Sociale economie en socio-professionele inschakeling
Zoals hierboven beschreven zijn er heel wat uitdagingen op de Brusselse arbeidsmarkt. Verschillende
organisaties gaan die uitdagingen aan en proberen op die manier iets te doen aan de hoge
werkloosheidscijfers door langdurige en/of laaggeschoolde werklozen terug aan een job te helpen. De sociale
economie is een middel om langdurig werklozen terug in te schakelen in de reguliere arbeidsmarkt en creëert
voor deze mensen nieuwe tewerkstellingskansen. Ondernemingen in de sociale economie hebben als doel
om een maatschappelijke meerwaarde te creëren door middel van hun economische activiteit.
De werkgelegenheid in de sociale economie steeg in het gewest met 2,81 % tussen 2011 en 2012. In 2012
was de sociale economie in Brussel goed voor 15.874 jobs. Driekwart van de jobs in de Brusselse sociale
economie zijn bediendenjobs. Het zijn voornamelijk vrouwen die tewerkgesteld zijn in de sociale economie
(goed voor 61%). De Brusselse gemeenten waar de sociale economie de meeste werkgelegenheid biedt zijn
Anderlecht, Brussel-stad, Elsene, Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek67.

Het onderwijs
De kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is een structurele oorzaak van de werkloosheid en het
onderwijs heeft hier een belangrijke rol in te spelen. Het Vlaams en Franstalig onderwijs heeft over het
algemeen een goede reputatie maar we zien dat het onderwijs in Brussel met een aantal structurele
problemen te kampen heeft.
In het schooljaar 2012-2013 liep 82,53% van de Brusselse jongeren school in het Franstalige kleuter, lager en
middelbare onderwijs. De Nederlandstalige scholen zijn goed voor 17,47% van de leerlingen68. Geografisch
zijn de Nederlandstalige scholen talrijker aanwezig in het noordwesten van Brussel wat overeenstemt met
de gebieden waar ook meer Nederlandstaligen wonen. Naast de 240.988 leerlingen in Nederlandstalige en
Franstalige scholen zijn er de Europese scholen waar zo’n 15.000 leerlingen les volgen69.
Het onderwijs in Brussel kampt ook met een enorme uitdaging om de demografische groei op te vangen.
Over alle netten heen kampen de scholen met capaciteitsproblemen. Rekening houdend met de
bevolkingsgroei is er tussen 2010 en 2020 nood aan 9.500 extra plaatsen in het kleuteronderwijs, 20.000
plaatsen in het lager onderwijs en 12.500 in het middelbaar onderwijs70. Ook de kinderopvang heeft nood
aan capaciteitsuitbreiding. Eind 2013 werd het tekort aan Nederlandstalige kant geschat op 4.000 plaatsen71.
Het Brussels onderwijs wordt gekenmerkt door de soms grote leerachterstand die vele leerlingen oplopen.
Die leerachterstand lijkt steeds groter te worden en het aandeel jongeren dat in het buitengewoon onderwijs
zit met ‘leerstoornissen’ ligt hoger dan elders in het land72. Taalkennis speelt hier zeker een rol. De
onderwijstaal is voor vele jongeren niet hun thuistaal maar vaak hun 2de of zelfs 3de taal. Het percentage
jongeren tussen 18 en 24 jaar dat de school verlaat zonder diploma hoger secundair onderwijs en geen enkele
andere vorm van vorming volgt bedroeg in 2013 17,7% voor het gewest (voor België was dit 11%). Over het
algemeen bevinden meer mannen (19,4%) dan vrouwen (16,1%) zich in deze situatie. Sinds 2009 nam dit
cijfer jaar na jaar toe tot 20,1% in 201273. Ook deze situatie wijst op een dualisering van de kwalificaties
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omdat de trend in België en Brussel de laatste decennia over het algemeen een stijging van het
opleidingsniveau vertoont. In Brussel daalde het aantal laag gediplomeerde jongeren wel minder snel dan in
de rest van het land. Twee redenen die dit deels kunnen verklaren zijn de concentratie van zwakkere
bevolkingsgroepen en de erfgenamen van laaggeschoolde ouders in Brussel.
Brede school is een initiatief dat de ontwikkelingskansen van kinderen wil vergroten door in te zetten op hun
brede leeromgeving. Ze vertrekken daarbij vanuit de noden en tekorten, talenten en mogelijkheden van de
kinderen. Het is een samenwerking van organisaties uit verschillende sectoren met scholen, buurten en
ouders. Brede school is sinds enkele jaren aan een opmars bezig in Brussel en Vlaanderen. In 2012 werden
er 23 brede scholen erkend in Brussel door de VGC. In 2013 werden nog eens 6 nieuwe brede scholen
geselecteerd die voortaan op subsidie voor hun werking en op ondersteuning kunnen rekenen74.

Wonen in Brussel
Voor de laagste inkomens is het zeer moeilijk een betaalbare en degelijke woning te vinden in Brussel met
als gevolg dat vele van deze gezinnen zich in vaak uiterst slechte leefomstandigheden bevinden. Veel
gezinnen zitten gevangen door hun socio-economische situatie. De verarming van de Brusselse bevolking en
de stijgende huurprijzen zijn zorgwekkende trends. Gezinnen die een zekere financiële stabiliteit hebben om
een woning te kopen kiezen bij een gezinsuitbreiding vaak om Brussel te verlaten en kiezen voor een
goedkopere eigen woning buiten de stad75. In vergelijking met de rest van land ligt het aantal eigenaars van
een woning in het gewest laag. Slechts 41,5% van de gezinnen in Brussel bezit een woning wat 5 tot 10 %
lager ligt in vergelijking met andere Belgische steden en een heel stuk lager dan het Belgische gemiddelde
(75 %).
Voor huurders wordt verondersteld dat een gezin niet meer dan 25% van zijn budget aan huisvesting zou
mogen besteden. In Brussel spendeert iets meer dan de helft (54%) van de huurders tussen 41% en 65% van
hun inkomen aan huisvesting. Kijken we naar de 30% armste gezinnen dan hebben zij slechts toegang tot 4%
van de private woonmarkt76. Deze situatie blijft verslechteren door de huurprijzen die hoger liggen dan in de
rest van het land en door hun stijgende trend. Daarenboven moet ongeveer de helft van de Brusselse
huurders rondkomen met een leefloon dat de stijgende huurprijzen niet kan bijhouden77. De stijgende
huurprijzen leiden er dus toe dat meer en meer Brusselaars uitgesloten worden van de private huurmarkt.
Als de situatie 20 jaar geleden zorgwekkend was voor de 40 % laagste inkomens dan is dit vandaag het geval
voor de 60 tot 70% laagste inkomens klinkt het volgens de Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
(BBRoW)78.
Tussen 2008 en 2013 stegen de (mediaan)huurprijzen met gemiddeld 19%. Uitschieters zijn Etterbeek (+37%)
en Sint-Joost-ten-Node (+22%). Een stijgende tendens is het samen-huren (co-location) als oplossing voor de
hoge huurprijzen. Hun aantal verdubbelde op één jaar tijd en biedt nu een oplossing voor 9% van de
huurders. Voor de grote gezinnen met 3 à 4 kinderen is de situatie het moeilijkst. Volgens de enquête (2013)
van de BBRoW leeft 70% van deze gezinnen in een te klein appartement. Sociale actoren zoals het BBRoW
roepen op tot het instellen van een dwingend kader voor de huurprijzen of een huurtoelage voor de lagere
inkomens.
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Op het gebied van sociale huisvesting loopt Brussel achter de feiten aan en de wachtlijsten groeien jaar na
jaar aan. In 2012 telde Brussel 39.367 sociale woningen79. In 2010 werd slechts aan 47,7%80 van de vraag
voldaan en waren er bijgevolg voor het eerst meer mensen op de wachtlijst dan wonend in een sociale
woning. Brussel, Anderlecht en St-Jans-Molenbeek en ook St-Lambrechts-Woluwe kennen het grootste
aantal sociale woningen en zijn samen goed voor bijna de helft van alle sociale woningen. Afgaand op de
inkomens zou 50% van de Brusselaars theoretisch gezien in aanmerking komen voor een sociale woning. In
realiteit zijn slechts 8% van de woningen sociale huisvesting. In vergelijking met andere Europese steden is
dit laag. In Nederland is 35% van het totaal aantal woningen sociale huurwoningen. Landen als Tsjechië,
Oostenrijk, Denemarken en Groot Brittannië hebben een aandeel van 20 à 21% sociale huurwoningen.
Alternatieven:
De Community Landtrust biedt een alternatief om op een meer betaalbaardere manier een woning aan te
schaffen. In 2010 werd de CLT Brussel opgericht door een aantal vzw’s. De CLT’s beschouwen bouwgrond
niet als koopwaar maar als een gemeenschappelijk goed dat het algemeen belang moet dienen. Ze willen het
recht op wonen van elke burger doen gelden: “CLTB wil ervoor zorgen dat de woningen betaalbaar blijven,
generatie na generatie, door de koopprijs te beperken en door, via anti-speculatieve clausules de
herverkoopprijs te beperken. Hierdoor wil CLTB een alternatief bieden voor de inflatie van koopwoningen” 81.
Ook tijdelijke bezetting wint aan populariteit. Tijdelijke bezetting komt steeds vaker voor in Brussel en is
vooral in Nederland heel populair. In België ontbreekt een wettelijk kader voor tijdelijke bezetting. In
Nederland bestaat een wettelijk kader en wordt tijdelijk gebruik na een jaar leegstand toegestaan. Anti-kraak
onderneming zoals Lancelot, Camelot of het Nederlandse FMT82 zijn commerciële firma’s die tegen betaling
zorgen dat het leegstaande pand bewoond en beveiligd wordt83.

Gezondheid en welzijn
In vergelijking met Vlaanderen en Wallonië lijkt de Brusselaar minder goed toegang te hebben tot de
zorgsector. Dit is te wijten aan verschillende factoren. Zo zorgt de inkomensarmoede ervoor dat 26% van de
Brusselaar medische verzorging uitstelt vanwege financiële problemen (terwijl dit voor Vlaanderen en
Wallonië resp. 11% en 14% is). In Brussel wordt ook minder naar de huisarts gegaan en de helft van de
Brusselaars heeft ook geen huisarts. Ze richten zich wel vaker rechtstreeks naar het ziekenhuis of de specialist
wat duurder is voor zowel het individu als de maatschappij. Er spelen ook andere dan financiële drempels.
De spreiding van bevoegdheden over verschillende niveaus en gemeenschapsinstellingen en het gebrek aan
coördinatie creëert moeilijkheden op het terrein. Brusselaars zijn niet altijd op de hoogte van bepaalde
voordelen waar ze recht op hebben omdat er voor één initiatief verschillende reglementeringen bestaan
afhankelijk van de bevoegde gemeenschap (VGC, COCOF en GGC). Het communautaire model van de zorg in
Brussel maakt het niet makkelijk voor de burger en de 6de staatshervorming dreigt dit complexer te maken84.
Volgens de meest recente cijfers van de gezondheidsenquête 2013 gaat de psychische gezondheid van de
Belgen er op achteruit en is dit nog meer uitgesproken in Brussel. In Brussel kampt 40% van de bevolking met
psychische problemen (depressieve gevoelens, slaapproblemen, angst…)85. Het gebruik van antidepressiva
nam het afgelopen decennium toe. In 2013 was 12,1% van de Belgische bevolking ouder dan 18 jaar in
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behandeling voor depressie en gebruikte ze tijdens die behandeling ook antidepressiva86. Het gebruik van
antidepressiva steeg tussen 2004 en 2012 met 45%. Er deed zich wel een stabilisatie voor vanaf 2010. In de
leeftijdsgroep 41-80 jaar is het gebruik en de stijging van het gebruik van antidepressiva het hoogst87. Er zijn
ook dubbel zoveel vrouwen als mannen die antidepressiva gebruiken. En ook socio-economische factoren
spelen een rol in het gebruik van zowel antidepressiva als antipsychotica. Zowel bij werklozen als bij mensen
die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds ligt het aantal gebruikers hoger88.

Ruimte in de stad
In vergelijking met andere Belgische steden is de ruimte in Brussel schaars ten opzichte van het aantal
inwoners. Er wonen veel mensen op een oppervlakte van 161 km². En met de continue bevolkingsgroei wordt
het steeds belangrijker om efficiënt met die ruimte om te springen.
De bevolkingsdichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedroeg in 2011 6.934,39 inwoners/km². Dit
is 3 maal hoger dan de grootste stad van Vlaanderen, Antwerpen. Ook in vergelijking met andere Europese
steden is dit hoog. Alleen voor Groot-Londen en Parijs ligt dat cijfer nog hoger. De twee dichtstbevolkte
gemeenten zijn St-Joost-ten-Node (23.950 inw/m²) en St-Gillis (19.186 inw/m²). Op wijkniveau steken twee
wijken erbovenuit met een bevolkingsdichtheid die 4 tot 5 maal hoger ligt dat het Brusselse gemiddelde: de
Bosniëwijk in St-Gillis (37.492 inw/m²) en St-Joost Centrum (31.296 inw/m²). Ter vergelijking ligt de
gemiddelde bevolkingsdichtheid voor een stad als Delhi op 27.280 inw/m².
Het Brusselse stadsweefsel heeft in haar geschiedenis verschillende keren ingrijpende veranderingen
ondergaan. Vanaf de naoorlogse periode en tijdens de transitie naar een diensteneconomie valt vooral de
bouw van kantoorruimtes op. De kantooroppervlakte steeg van 500.000m² in de jaren 1950 tot 13.000.000
m² in 2010. Qua geografische spreiding is Brussel-stad alleen al goed voor bijna de helft van alle
kantoorruimtes89. In 2010 stond 12,4% van deze kantoorgebouwen leeg90. Er zijn in Brussel ook veel
braakliggende terreinen en andere leegstaande gebouwen. Naar schatting 4 miljoen m² gebouwen in Brussel
is onbenut of staat leeg. Dit zou neerkomen op meer dan 5 % van de gebouwen (exclusief
overheidsgebouwen en kerken). Op gebied van woningen schat de BBRoW dat er zo’n 15.000 à 30.000
leegstaan (zonder de vele leegstaande verdiepingen boven winkelruimtes er bij te rekenen)91. De
leegstaande en onbenutte ruimtes blijven vaak lange tijd onbenut door de lange bureaucratische procedures
die aan de herbestemming vooraf gaan. Zo’n plekken hebben vaak een negatieve invloed op hun omgeving,
ze trekken vaak sluikstorters of andere ongewenste activiteiten aan.
Brussel staat gekend als een groen gewest. De helft van het gewest (8.000 ha) staat gecategoriseerd als
groene ruimte. Maar veel van deze groene plekken zijn niet publiek toegankelijk en ook het Brusselse
Zoniënwoud trekt het aandeel groene ruimte de hoogte in92. Daarenboven zijn er in het gewest grote
verschillen tussen verschillende gemeenten en wijken. Vooral de centrumwijken en de Kanaalzone worden
gekenmerkt door een gebrek aan groene publieke ruimte. Zo heeft slechts 19% van de bewoners in de buurt
rond het Weststation toegang (op een maximumafstand van 300m) tot groene ruimte93.
Het gebrek aan (groene) publieke ruimte zet mensen er toe aan deze plekken tijdelijk in te palmen en om te
vormen tot moestuinen, tijdelijke concerthalls, een park, een woning, een atelier, enz. Omdat er geen
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wetgeving bestaat rond het tijdelijk gebruik van ruimtes kunnen spontane initiatieven groeien en kunnen
deze plekken gebruikt worden om te experimenteren. Voorbeelden van dit soort initiatieven zijn het pop-up
park aan de Ninoofse poort, Koningstraat 123, Park Design, Allee du Kaai, enz. De verdere groei van de
bevolking en verdichting van het stedelijke weefsel maakt het belangrijk om deze ruimtes op een creatieve
manier (tijdelijk) invulling te geven94.
Stadvernieuwing:
In stadsvernieuwing sluipt vaak het gevaar van gentrificatie in een wijk. Het doet zich voor in vele wijken en
steden en ook in Brussel maakt het deel uit van de huidige socio-geografische dynamieken. Vooral de
aandacht voor vernieuwing in de centrumwijken sinds de jaren 1990 zorgde er voor dat deze wijken meer in
trek komen te liggen bij groepen die zich hoger op de maatschappelijke ladder bevinden dan de
oorspronkelijke wijkbewoners. Gentrificatie doet zich voor wanneer in een wijk een bevolking met laag
inkomen geleidelijk aan verdwijnt en vervangen wordt door een nieuwe (meestal jonge) middenklasse
bevolking. Dit proces wordt in bepaalde gevallen versterkt door de gemeentebesturen die op zoek zijn naar
bredere fiscale basis. Eén van de meest gekende processen van gentrificatie dat sinds de jaren 1990 aan de
gang is doet zich voor in de Dansaertstraat tussen de Beurs en de Vlaamse Poort. Vandaag doet dit zich ook
voor in de rest van de Kanaalzone zoals kan afgeleid worden uit de verschillende grote loftprojecten in de
industriële wijken langs het kanaal95.
Mobiliteit:
De Brusselse mobiliteit staat tot ver buiten haar grenzen gekend voor haar fileprobleem zowel rond als in de
stad. Voor 2015 wordt voorspeld dat alle grote verkeersassen in en rond Brussel verzadigd zullen geraken.
Het autobezit van de Brusselse gezinnen kent wel een dalende trend (3,5 % op 10 jaar tijd) die het gevolg zou
zijn van de verjonging en de verarming van de Brusselaars alsook door de vrijwillige keuze om geen auto aan
te kopen onder meer dankzij de verbeterde vervoersalternatieven. In 2010 bezit 64,8% van de Brusselse
huishoudens een wagen. In absolute getallen bezaten de Brusselaars in 2011 360.000 à 380.000 wagens. Het
autodelen (Cambio) biedt wel een degelijk alternatief in Brussel. Eind 2010 had Cambio 10.000 klanten
(gemiddelde komen er zo’n 40% nieuwe klanten per jaar bij). Opvallend is wel dat er in de volkse (en dus
armere) wijken minder Cambiostations zijn dan in de rijkere buurten. Andere vervoersmiddelen winnen ook
aan belang. Het aantal ritten op het MIVB-net steeg in de periode 2000-2007 met 68%96. En ook de fiets wint
aan populariteit.
De verkeersdruk die voortkomt uit het autogebruik van de Brusselaars alsook uit de pendelarbeid legt een
grote druk op de levenskwaliteit in de stad. Brussel werd sinds de jaren 50 ingericht als stad die toegankelijk
moest zijn voor de auto. De verkeersfunctie van de publieke ruimte heeft het daarbij altijd gehaald op de
verblijfsfunctie97. Initiatieven zoals picnic the streets die de verkeersdruk op de centrale lanen aanklagen
slagen er makkelijk in enkele duizenden mensen op de been te krijgen voor hun protestacties en proberen
op die manier druk uit te oefenen op de stadsvernieuwingsplannen voor de centrale lanen in de Brussel-Stad.

Twee werelden in één stad
Op basis van de indicatoren die hierboven werden besproken kan men op verschillende domeinen spreken
over een dualisering in de Brusselse samenleving. Een dualisering die zich vooral uit in totaal verschillende
(socio-economische) leefwerelden van mensen. Hoewel Brussel de derde rijkste regio in Europa is, kent de
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stad enorme sociale ongelijkheden. De dualisering is niet alleen socio-economisch maar ook territoriaal
georganiseerd. Ze concentreert zich vaak in een aantal wijken en gemeenten zoals in het oude industriële
gedeelte in de Kanaalzone. Ook tussen het gewest en de Rand valt deze socio-economische dualisering op.
De wijken langs de oude industriële as in de Kanaalzone (ook de ‘arme sikkel’ of ‘croissant pauvre’ genoemd)
scoren systematisch slechter op indicatoren als werkloosheid, opleidingsniveau, inkomen, groene ruimte98.
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 zien waardoor ze de mogelijkheden niet hebben om weg te trekken uit deze ‘armere buurten’.
De sociale ongelijkheid uit zich onder meer in de inkomensongelijkheid die groter is dan in de rest van het
land. Een indicator daarvoor is het verschil tussen het mediaaninkomen (17.228 €) en het gemiddelde
inkomen (24.318 €) per aangifte. Die is in Brussel 41,2% en 27,8% in Antwerpen. Met andere woorden ligt de
helft van alle inkomens in het Brussels gewest onder 17.228 €99. De gemiddelde inkomens per aangifte
verschillen ook sterk per gemeente. Vergelijken we de gemeenten met het hoogste en laagste inkomen dan
zien we dat dit inkomen in St-Joost-ten-Node minder dan de helft is (17.860 €) dan dat van Sint-PietersWoluwe (36.903 €)100.
Ondanks de grote geproduceerde rijkdom in Brussel wordt de stad net zoals vele andere grote steden met
armoede geconfronteerd en leven veel gezinnen in precaire situaties. Volgens de welzijnsbarometer 2012
leeft gemiddeld één kind op vier en één volwassene op vijf in een gezin zonder inkomen uit arbeid101. Dit
betekent dat gemiddeld 25% van de Brusselse kinderen opgroeit in een gezin waar gaan werken geen
normale zaak is. Dit zijn algemene cijfers voor het gewest maar deze situatie is nog uitgesprokener in die
oude industriële wijken. De wijkmonitor (BISA) geeft deze territoriale dualisering goed weer. Op de kaart is
bijvoorbeeld te zien hoe wijken (Kuregem-Dauw, Anneessens, Weststation) langs het kanaal systematisch
met een werkloosheidspercentage zitten tussen de 35 en 45%.
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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 (zie: ruimte in de stad)102. Het vestigen van een nieuwe middenklasse in deze wijken zorgt
wel voor nieuwe investeringen in de publieke ruimte zoals dat reeds gebeurde in de Dansaertstraat/5 blocs.
Ook in de beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering staat te lezen dat de regering nieuwe plaatsen
wilt creëren in de Kanaalzone voor economische activiteit en leven met woningen, scholen, voorzieningen
en openbare ruimte103.

Cultuur en (vrije) tijd in de stad
Met haar indrukwekkend cultuurnetwerk en rijke verenigingsleven wordt Brussel wel eens als internationale
kweekvijver voor kunst en cultuur bestempeld. De stad wordt vooral als internationaal centrum beschouwd
als het gaat over disciplines als hedendaagse dans, opera en ook meer en meer in de plastische kunsten.
Naast de grote cultuurdisciplines en cultuurhuizen kent Brussel ook een dicht cultuurnetwerk op wijkniveau
met een traditie van participatieve cultuur104.
Ondanks de goede reputatie in een aantal disciplines en het fijnmazige cultuurnetwerk op wijkniveau krijgt
Brussel vaak de kritiek dat het niet over een coherent stedelijk cultuurbeleid beschikt. De bevoegdheden
voor cultuur liggen verspreid over de verschillende institutionele niveaus. Bepaalde grote instellingen met
een internationale uitstraling zoals Bozar en de Munt ressorteren onder de federale overheid. Andere
instellingen hangen dan weer af van de gemeenschappen. Dit is het geval voor het Kaaitheater, de
Beursschouwburg, KVS, Bronks… De communautaire logica is nog steeds aanwezig bij de gemeenschappen
bevoegd voor cultuur in Brussel wat een kloof veroorzaakt tussen de institutionele logica en de sociaalculturele realiteit van de stad105. Het bicommunautair institutionele kader zorgt voor onnodige opsplitsingen
van culturele instellingen zoals dat het geval is voor de cultuur-en gemeenschapscentra of bibliotheken en
staat een coherent stedelijk cultuurbeleid in de weg. De culturele actoren op het terrein lijken zelf steeds
minder gevangen te zitten in dit bicommunautaire kader. Vanuit het werkveld groeien spontaan initiatieven
en samenwerkingen die taalgrenzen overstijgen en ondersteund worden door verschillende overheden.
Voorbeelden hiervan zijn de Zinnekeparade, Festival Kanal en het Kunstenfestivaldesarts106. Het cultuurjaar
Brussel/Bruxelles 2000 was hierin een scharniermoment. Ook het initiatief van de netwerken Brussels
Kunstenoverleg (BKO) en Réseau des Arts de Bruxelles (RAB) dat leidde tot het cultuurplan voor Brussel
(2009) is een voorbeeld van samenwerking die de communautaire logica overstijgt. Het plan biedt aanzetten
tot een meer coherent Brussels cultuurbeleid. Het geeft een goede schets van de culturele ontwikkelingen
en doet hieromtrent een aantal suggesties.

Het Nederlandstalige culturele aanbod in Brussel
De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) speelt een belangrijke rol in het Nederlandstalige
cultuuraanbod in Brussel. Zo ressorteert het cultuurcentrum Brussel met haar netwerk van 22
gemeenschapscentra onder de VGC alsook de 17 gemeentelijke bibliotheken. De VGC heeft ook een
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overeenkomst met 13 gemeenten waarin de doelstellingen voor het lokaal cultuurbeleid in deze gemeenten
worden vastgelegd voor de diensten en het budget ‘Nederlandstalige Cultuur’ van de gemeenten107.
Het cultuurcentrum Brussel met haar 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra vallen onder het lokaal
cultuurbeleid van de VGC. Ze zijn verspreid over het gewest en bieden diverse cursussen, workshops en
voorstellingen aan. In 2010 vonden in alle gemeenschapscentra samen 40.231 activiteiten plaats, goed voor
821.765 deelnemers. Van die activiteiten werd 38,6% door de centra zelf georganiseerd. Het zijn de
educatieve activiteiten die het meest georganiseerd werden en goed waren voor het grootst aantal
deelnemers. Onderstaande grafieken geven de verdeling van het type, het aantal activiteiten en hun
deelnemers weer.

Aantal activiteiten per type (2010)
Aantal activiteiten
18969

5354

4711

3202

2684

2505

2258

476

72

Bron: Vlaamse gemeenschapscommissie (2012)

Aantal deelnemers per type (2010)
Aantal deelnemers
308776

121630 113580 106102 100023
34735

26938

9981

/

Bron: Vlaamse gemeenschapscommissie (2012)

Het communicatiehuis en belevingsbibliotheek Muntpunt bestond in september 2014 één jaar. In dat eerste
jaar ontvingen ze 505.928 bezoekers wat een mooie toename is in vergelijking met de 307.000 bezoekers in
2008 (het laatste jaar voor de sluiting van de bibliotheek (HOB). Deze stijging valt vooral te verklaren door de
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meer diverse functies van Muntpunt: bibliotheek, workshops, studeren, café… De bibliotheek zelf kende een
daling in het aantal leden en uitleningen.
De VGC startte onder meer in samenwerking met Muntpunt met een vrijetijdspas, de Paspartoe. Deze heeft
als doel de cultuurparticipatie bij kansarmen te verhogen door kortingen of andere voordelen te bieden bij
deelname aan activiteiten van de aangesloten cultuurhuizen. De Paspartoe is de opvolger van de
cultuurwaardebon. Bewoners van het Gewest, de Rand, studenten aan Nederlandstalige hogescholen of
universiteiten en de door de VGC erkende verenigingen konden de cultuurwaardebon aanvragen. Voor het
laatste seizoen van de cultuurwaardebon 2011-2012 waren er 52.884 aanvragen. Iets minder dan 20% werd
gebruikt voor activiteiten in één van de gemeenschapscentra. Buiten de activiteiten van de
gemeenschapscentra werd de cultuurwaardebon in het laatste seizoen gebruikt voor muziek-en
dansvoorstellingen (19,04%), theater (14,51%) en musea en tentoonstellingen (17,45%). Vooral Brusselaars
(één derde) gebruikten de cultuurwaardebon. Andere belangrijkste groepen zijn de Brusselse
welzijnsorganisaties (23%), Brusselse scholen (21%) en mensen uit de rand (14%)108.
Sociaal-cultureel Werk en vrijetijdsbesteding:
Op basis van RSZ gegevens leidt men af dat er in Brussel zo’n 5077 werkenden onder het paritair comité
sociaal cultureel werk ressorteren, goed voor 3695,35 equivalente voltijdse jobs. In 2011 erkende de VGC
508 lokale en bovenlokale verenigingen en 19 koepelverenigingen. Deze worden door de VGC onderverdeeld
in sociaal-culturele verenigingen, amateurkunstenverenigingen, zelforganisaties en seniorenverenigingen.
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal door de VGC erkende lokale en bovenlokale
verenigingen tussen 2008 en 2011. Vooral de sterke toename van zelforganisaties valt hierin op.

Evolutie VGC erkende lokale en bovenlokale
verenigingen
sociaal-cultureel

amateurkunsten

218

Senioren

204

188

zelforganisaties

198
147

87 77

80 75

92

112
88

83 77

75

2010

2011

49

2008

2009

Bron: Vlaamse gemeenschapscommissie (2012)

Er doen zich ook verschillende tendensen voor rond burgerschap en vrije tijd. Zowel in Vlaanderen als Brussel
duiken meer sociaal-culturele burgerinitiatieven op. Individuen kiezen vaker om samen op eigen initiatief en
in flexibele verbanden activiteiten op te zetten met een sociaal-cultureel karakter. Deze verandering heeft
ook te maken met een veranderende invulling van burgerschap (zie lager: Burgerschap). Organisaties zullen
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zich hier op een bepaalde manier moeten tegenover positioneren en op zoek gaan naar wat hun rol hierin
kan zijn109.
De stijging van het vrijetijdsaanbod nam de voorbije twee decennia enorm toe. Nieuwe actoren uit de private
markt kunnen de concurrentie met het sociaal-culturele veld vergroten in het vrijetijdsaanbod. Er doet zich
ook een andere ontwikkeling voor in het domein vrije tijd die van betekenis kan zijn voor sociaal culturele
verenigingen. Steeds meer mensen ervaren dat zij in hun vrije tijd het gevoel hebben tijd te kort te komen
en ervaren een toegenomen tijdsdruk. In Vlaanderen zegt 60% van de mensen tijd te kort te komen in de
vrije tijd110.
Uit onderzoek naar de vrijetijdsprofielen van deelnemers aan sociaal-culturele praktijken blijkt dat hun
vrijetijdsambities hoog zijn, men spreekt over een ‘vermenigvuldiging van de tijd’. Het gaat over een
cumulatie van vrije tijd die vaak tot stress, keuzedwang en shopgedrag leidt. Mensen vonden het in dit
onderzoek belangrijk hun vrijetijd betekenisvol in te vullen. De vier belangrijkste motieven om te participeren
aan het sociaal-culturele leven waren: ontplooiing, ontspanning, ontmoeting en sociale verandering. De
onderzoekers wijzen er wel op dat de bevraging focuste op de participatie aan het sociaal-culturele aanbod
in Vlaanderen waar deelnemers voornamelijk tot de blanke middenklasse behoren. Andere groepen in de
samenleving hebben waarschijnlijk een andere kijk op ‘betekenisvolle vrijetijdsinvulling’111.
Een ander onderzoek toonde aan dat inwoners van Brusselse gemeenten met een lager socio-economisch
niveau in verhouding verder af staan van alle vormen van cultuur dan gemeenten met een hoger socioeconomisch niveau. Dit kan ook verklaren waarom maatschappelijke participatie hoger ligt in Vlaanderen
dan in Brussel. Van de Brusselaars van 16 jaar en ouder neemt 19,5% deel aan sportieve en recreatieve
activiteiten (jeugdbeweging, gepensioneerdenbond en vrijetijdsverenigingen) terwijl in Vlaanderen dat cijfer
veel hoger ligt (37,0%)112.

Education permanente
Langs Franstalige kant vind je op de website van de administratie van de Fédération Wallonie-Bruxelles
cultuur 143 erkende verenigingen terug die onder het decreet (2003) erkend zijn als ‘associations d’éducation
permanente’. Het Franstalige decreet ‘éducation permanente’ dat dateert van 2003 stelt dat: « Une
organisation d’éducation permanente a pour objectif de favoriser et de développer, principalement chez les
adultes : une prise de conscience et une connaissance critique des réalités de la société ; des capacités
d’analyse, de choix, d’action et d’évaluation ; des attitudes de responsabilité et de participation active à la
vie sociale, économique, culturelle et politique (article 1er du décret du 17 juillet 2003) »

Politiek-maatschappelijke trends
Verschillende factoren wijzen op een crisis van de representatieve democratie in Europa113114. Deze crisis
komt voort uit veranderingen op verschillende niveaus. Zo zorgt de mondialisering en de Europese integratie
voor het afnemen van de regulerende macht van nationale staten en de legitimiteit van de nationale politiek.
De kloof tussen burger en politiek groeit. Burgers hebben steeds minder het gevoel dat zij vertegenwoordigd
worden wat leidt tot een verlies aan legitimiteit van en interesse in de politiek. Deze crisis kan ook worden
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afgeleid uit het absenteïsme bij verkiezingen (15% van stemgerechtigde dat niet kwam opdagen bij de lokale
verkiezingen in 2012 wat het hoogste cijfers is ooit gemeten in België115), het verlies van vertrouwen in
politieke partijen alsook hun dalend ledenaantal. Ook in Brussel doet die crisis zich voor. De politieke
instellingen hinken achterop en slagen er niet in de complexe Brusselse samenleving te vertegenwoordigen.
Persoonsgebonden bevoegdheden zoals onderwijs, cultuur en welzijn blijven gevangen zitten in een
communautair institutioneel kader dat veronderstelt dat er twee gemeenschappen leven in de stad en is dus
onaangepast aan de complexe sociaal-culturele realiteit van Brussel116.

Politiek-institutionele context
Net zoals het Vlaams en Waals Gewest beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een zekere
autonomie en bevoegdheden. De Brusselse regering is samen met het Brussels parlement bevoegd voor het
beleid inzake bevoegdheden die te maken hebben met haar grondgebied (de territoriumgebonden
bevoegdheden zoals: ruimtelijke ordening, leefmilieu, vervoer, tewerkstelling, enz.). De persoonsgebonden
of gemeenschapsbevoegdheden (cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid) behoren in België toe aan de
gemeenschappen. In Brussel is de situatie iets verschillend omdat op het grondgebied twee officiële
gemeenschappen (de Franse en Vlaamse) aanwezig zijn117.
Daarom werden in Brussel de Vlaamse en Franstalige gemeenschapscommissies in het leven geroepen die
resp. onder toezicht staan van de Vlaamse en Franse gemeenschap. Een derde commissie, de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, is bevoegd voor de gemeenschapsbevoegdheden die niet
uitsluitend onder één van de twee taalgemeenschappen vallen. Elke gemeenschapscommissie beschikt over
een college en een vergadering die te vergelijken zijn met een regering en parlement118. In het geval van de
VGC kan men dus spreken over de Vlaamse Brusselse regering en het Vlaamse Brussels parlement. Hierin
zetelen de Nederlandstalige ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering en de
Nederlandstalige leden van het Brussels parlement. Tellen we alle regeringen op (Brusselse regering en
colleges van VGC, COCOF en GGC) dan telt het gewest 4 verschillende regeringen119.
Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten die ook over een hele
reeks bevoegdheden beschikken. Deze staan onder controle van de Brusselse Hoofdstedelijke regering maar
beschikken op hun grondgebied over een ruime autonomie120.

115

G1000 Platform voor democratische innovatie
Corijn, E. & Vloeberghs, E. (2009) p248&296
117
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘De Gewestelijke bevoegdheden’
118
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘De Gewestelijke bevoegdheden’
119
Vlaamse Gemeenschapscommissie. ’Situering’
120
Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘De gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest’
116

85

Institutionele hervorming121:
Brussel is het jongste gewest van het land. Sinds haar ontstaan in 1989 groeit het stelselmatig uit tot een
volwaardig gewest. Zo werd met de zesde staatshervorming (2011) de constitutieve autonomie ook
toegekend aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De gewesten kregen ook nieuwe bevoegdheden. Brussel
kan voortaan haar eigen beleid bepalen in domeinen als werkgelegenheid, mobiliteit, economie,
landbouwbeleid, milieu en energie, stedenbouw, huisvesting en ruimtelijke ordening.
Ook de bevoegdheden van de gemeenschappen werden uitgebreid. Voor de Brusselaars betekent dit dat
deze door de Vlaamse en Franstalige gemeenschapscommissie (VGC en COCOF) of door de
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (GGC) worden ingevuld. De voornaamste nieuwe
bevoegdheden na de staatshervorming zijn kinderbijslag, hulp aan personen en gezondheidszorg.
De overdracht van bevoegdheden naar het gewest en de gemeenschappen biedt nieuwe kansen voor een
beleid op maat van de stad. Kanttekening bij de staatshervorming is dat er niets wordt gedaan aan de
institutionele complexiteit van het gewest. Vooral het organiseren van de nieuwe
gemeenschapsbevoegdheden loopt het gevaar te lijden onder de institutionele complexiteit en dus een
coherent beleid op maat van het gewest onmogelijk te maken.

Middenveld – overheid
Het sterk geïnstitutionaliseerd overheidsapparaat zorgt ervoor dat bedrijven en organisaties lijden onder een
toenemende overregulering. Nochtans vindt het idee van new public management al een aantal jaren zijn
ingang bij de overheid. Efficiëntie, effectiviteit en een bedrijfsmatige aanpak staan hierin centraal zodat de
overheid kan besparen op haar eigen uitgaven. Maar één van de gevolgen van deze managementcultuur en
bijhorende ‘accountability’ is dat de middenveldorganisaties onder een toenemende verantwoordingsdruk
staan122. Steeds meer organisaties raken doordrongen van de marktlogica (efficiëntie, verzakelijking,
productiviteit…) met als gevolg dat de aandacht vaak verschuift naar makkelijk meetbare en becijferbare
doelstellingen en resultaten als verantwoording. Steeds meer organisaties ervaren dat hun kerntaken
hierdoor onder druk komen te staan. Dit leidde ook tot een depolitisering van organisaties uit het middenveld
waarbij de klemtoon en de legitimering van de organisaties meer kwam te liggen bij het mee vorm geven aan
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sociale cohesie. De depolitisering wordt mee in de hand gewerkt door een instrumentalisering van het
middenveld als uitvoerder van het overheidsbeleid. Dit staat het meer politiserende werk van het
middenveld in de weg123.
“Middenveld in Beweging” is een recent initiatief van middenveldorganisaties dat wil ingaan tegen die
marktlogica en managementprincipes. Zij pakten daarom uit met een manifest waarin zij een oproep deden
aan het middenveld om mee te werken aan een politiseringstraject voor het middenveld en af te stappen
van de heersende neutraliteitslogica124.

Burgerschap
Burgerschap kan als volgt worden gedefinieerd: “de mate waarin mensen in gedrag en beleving uitdrukking
geven aan hun betrokkenheid bij maatschappelijke verbanden in hun persoonlijk leven, als burger in de
maatschappij en als lid van de samenleving”125.
Een nieuw contract tussen overheid en burger?:
De rol van de burger en de overheid is de laatste decennia gewijzigd en staat eigenlijk continu onder invloed
van wijzigingen in de maatschappij. Na de jaren 1980 en de economische crisis zagen we de rol van de
overheid veranderen. Taken als verzorgen (de eenzijdige solidariteit) en verzekeren (zoals het sociale
zekerheidssysteem) die de overheid toekwamen werden afgebouwd en het spel van de markt zou zorgen
voor een rechtvaardige verdeling van de rijkdom onder de burgers. Dat de markt deze herverdelende functie
niet kan waarmaken is duidelijk. Toch zien we dat ook na de crisis van 2007 de herverdelende welvaartstaat
nog steeds in vraag wordt gesteld. De overheid zelf focust zich meer op haar activerende en verbindende rol
in de maatschappij: Het samenleven tussen burgers onderling bevorderen en het activeren van wie
achterblijft. Maar wanneer het economisch niet goed gaat wijst men meer en meer op de individuele
verantwoordelijkheid van de burger zelf en wordt er aan de burger gevraagd beroep te doen op zijn
ondernemingszin en zelfredzaamheid126.
De samenleving vormgeven van onderuit:
Er doet zich een toenemende tendens voor van bewegingen, burgerinitiatieven en onconventionele acties
(petities, boycots…) van onderuit en weg van geïnstitutionaliseerde vormen van participatie. Burgers geven
op die manier mee vorm aan de samenleving van onderuit en worden hier vaak ook in gestimuleerd door de
technologische ontwikkelingen en social media (zoals internetpetities en facebook). Burgers doen op deze
manier aan sub-politiek. Anderen spreken vandaag ook van de derde generatie burgerparticipatie. De
initiatieven die burgers nemen hebben in bepaalde gevallen tot doel dat de overheid hier naderhand op
inspeelt. Kijken we naar Nederland dan spreekt men daar vandaag vooral van de participatiesamenleving:
burgers nemen actief deel aan het maatschappelijke leven127. In tegenstelling tot de derde generatie
burgerparticipatie is het doel van de participatiesamenleving dat burgers de verantwoordelijkheid opnemen
voor zichzelf en het welzijn van hun medeburgers en dus niet om aan sub-politiek te doen. Maar er wordt
gewaarschuwd dat dit gepaard gaat met het terugtrekken van de overheid en het doorschuiven van taken en
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verantwoordelijkheden naar de samenleving128. De burger zou dus minder moeten verwachten van de
overheid en meer moeten rekenen op zijn zelfredzaamheid en op elkaar129.
We geven twee voorbeelden die men kan plaatsen onder de noemers van ‘van onderuit vorm geven aan de
samenleving’ en burgerschapsinitiatieven. De transitiebeweging en de deeleconomie.
Transitiebeweging:
De toenemende ongerustheid van burgers over de klimaatverandering en over de duurzaamheid van ons
economisch systeem, versterkt door het immobilisme in de (internationale) politiek om maatregelen te
treffen, zet burgers er toe aan zelf duurzame initiatieven op te starten. Zowel in Brussel als in Vlaanderen
(transitienetwerk Vlaanderen) ontstaan als reactie op deze situatie losstaande en meer gecoördineerde
initiatieven van onderuit, een transitiebeweging. Deze initiatieven ontstaan meestal op lokale schaal onder
enkele gemotiveerde mensen die zekere ideeën of bekommernissen delen. In Brussel komen deze vooral uit
de bredere milieubeweging of van sociale activisten. Sommige initiatieven blijven te beperkt tot de Brusselse
middenklasse en hogeropgeleiden. Anderzijds bestonden er voor deze transitiebeweging reeds duurzame
initiatieven die gemakkelijker een breder publiek bereiken omdat zij naast het ecologisch en duurzaam
bewustzijn ook gericht zijn op mensen met beperktere inkomens (zoals bv de repair-cafés)130. Ook de makersof DIY-cultuur die de laatste jaren aan populariteit wint behoort tot deze transitiebeweging. De DIY is gericht
op alternatieve consumptiepatronen, het delen van DIY-kennis en tegen de massaconsumptiecultuur131.
Deeleconomie:
Andere populaire initiatieven zijn diegene die tot de ruil-of deeleconomie behoren. Kleine maar vele van
deze initiatieven duiken de laatste jaren spontaan op in Brussel. De essentie van het concept is dat er anders
wordt geconsumeerd en meer belang wordt gehecht aan de toegang tot een product en minder aan het bezit
ervan. Courante voorbeelden hiervan zijn het autodelen, couchsurfing, kledingruil, enz. Ook hier spelen
internet en social media een belangrijke rol in het organiseren van de initiatieven en in het faciliteren van
het delen van een product of dienst. Ook de nieuwe trend van fablabs behoren tot de filosofie van
deeleconomie alsook tot de DIY-cultuur en algemener tot de ‘open source’ filosofie. Fablabs zijn coöperatieve
werkplaatsen waar burgers, artiesten, ontwikkelaars samen kunnen werken, kennis delen en gezamenlijk
gebruik maken van apparaten en andere infrastructuur132.
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