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Rapport focusgroepen ‘Polsslag Brussel’ 

 
De subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’ bestaat in 2021 vijfentwintig jaar. Ze heeft een brede waaier 

aan projecten en initiatieven voortgebracht: festivals, stadswandelingen, educatieve initiatieven, 

toeleiding naar werk, burgerschapsvorming, …  

 

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur hebben de minister van Brussel, Benjamin Dalle, en de 

bevoegde overheid beslist, zo stelden ze, om in de spiegel te kijken.  

Via een participatief traject uitgevoerd door onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel en de 

Erasmus Hogeschool werden een aantal vragen aan het Vlaams-Brussels werkveld gesteld over de 

subsidielijn ‘Projecten voor Brussel’; worden de juiste doelstellingen geformuleerd? Welke impact 

heeft de subsidielijn? Zijn de bestaande categorieën en criteria helder? Zit de begeleiding, 

toewijzing en eindevaluatie goed? Kortom, heeft de subsidielijn nog de juiste vinger aan de 

Brusselse pols? 

 

Na een eerste kwantitatieve bevraging aan de hand van een enquête, werden verschillende 

focusgroepen georganiseerd met het werkveld. In deze focusgroepen werden organisaties 

bevraagd naar hun visie op de maatschappelijke uitdagingen in en voor Brussel; naar hun ervaring 

met de subsidielijn en de hoe deze subsidielijn en het werkveld maximaal kunnen inspelen op deze 

maatschappelijke uitdagingen. 

 

Hieronder leest u een bondige samenvatting van deze resultaten. In de workshop waar u aan 

deelneemt willen we deze resultaten met u omzetten in aanbevelingen, die de bevoegde overheid 

op haar beurt zal omzetten in beleid. 

 

Doorheen de verschillende focusgroepen kwamen 3 thema’s centraal naar voor. Elk thema wordt 

voorwerp van één workshop: 

 

I. Diversiteit 

II. Netwerken en verbinding over (gemeenschaps)grenzen 

III. De verhouding en relatie tussen Brussel en Vlaanderen 
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I. Diversiteit 
 
‘Diversiteit’ is een centraal kenmerk van de Brusselse samenleving waarbinnen organisaties zich 

moeten (leren) bewegen. Diversiteit is een realiteit waarin respondenten het als hun taak zien om 

op in te zetten en mensen samen te brengen. Het is “een rijkdom en toch is er nog zoveel 

segregatie. We doen dit veel te weinig, terwijl we gewoon vlak naast elkaar leven”.  Diversiteit 

wordt ruim geïnterpreteerd: 

 

“Taalgrenzen, sociale grenzen, culturele grenzen of verschillen. Verschillen in opleiding, al 

dan niet met papieren, personen met een handicap of psychische problemen en de lijst is 

nog veel langer. Het gaat over diversiteit op al die en andere fronten”. 

 

De meeste respondenten stellen dat de diversiteit in de groepen die bereikt worden beter moet. 

Net als de diversiteit binnen de eigen werkingen ook veel beter moet. De vraag die hier voorligt: 

“Hoe te komen tot een echt diverse stad? Een stad waar er echt contact is? Waar mensen hun 

bubbel verlaten en interactie hebben? Tegelijk is het geen vraag meer. Diversiteit is een realiteit 

geworden, een evidentie”.  

Diversiteit in al haar vormen moet een centrale focus zijn in de programmatie, in de 

partnerschappen, in de werkingen en mag ook specifieker opgenomen worden in het beleid. 

Jongeren zijn hierbij voor velen een belangrijk aandachtspunt. Er wordt daarbij gesproken over de 

emancipatie van jongeren, zij die de samenleving van morgen zullen maken “Zij zijn het potentieel 

van deze stad”.  

 

Voor verschillende respondenten is de drempel om in deze subsidielijn te kunnen instappen te 

groot. De toegang voor kleinere organisaties en organisaties vanuit minderheidsgroepen wordt 

moeilijk bevonden. Het zijn voor veel respondenten net deze kleinere organisaties die 

“verandering” en “vernieuwing” brengen.  De veelheid van kleine(re) initiatieven maakt van Brussel 

een “interessante” en “uitnodigende” stad; “Deze diversiteit zal niet vanzelf komen; we gaan 

macht uit handen moeten geven en onze organisaties openzetten”. Hierbij vragen een aantal 

respondenten zich af hoe de “gevestigde waarden” deze transitie mee kunnen ondersteunen. Het 

is voor velen duidelijk dat als ze erin slagen om grenzen te overstijgen en meer diversiteit te 

hebben binnen hun organisatie én werking, hun bereik automatisch zal volgen.  

 

Diversiteit overstijgt groepen en om grensoverschrijdend te zijn, moeten drempels verlaagd 

worden, zo stellen respondenten.  Het impliceert een focus op verbinding en verbindend zijn over 

de vele breuklijnen heen. Het gaat om het creëren van netwerken: “Als je dan iets wil bereiken, 

iets wil doen, moet je je eigen bubbel verlaten” (Focusgroep 4).   
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II. Netwerken en verbinding over (gemeenschaps)grenzen 

 

Voor organisaties en ruimer, ook het maatschappelijk middenveld in Brussel is overleg 

noodzakelijk. De kennis en ervaring die ze hebben, moeten ze inzetten om aan te geven waar de 

mogelijkheden, doelstellingen en uitdagingen liggen. Tegelijk moeten ze ook mee bouwen aan 

de toekomst. Een centraal aspect hierbij is de noodzaak aan verbinding en netwerken. Het gaat 

hierbij om netwerken tussen overheden en organisaties, netwerken tussen verschillende 

overheden en netwerken tussen organisaties onderling.  

Er moet meer ingezet moet worden op het creëren van netwerken met andere organisaties, 

jongerenorganisaties, vrijwilligers en brugfiguren. Samenwerken moet een logische beweging zijn 

vanuit de centrale vraag; ‘wat doen we voor de groep die we willen bereiken?’ Hiervoor moeten 

grenzen overbrugd worden. 

 

Volgens de respondenten kan en moet er over sectoren en leefwerelden heen samengewerkt 

worden. Verschillende respondenten verwijzen hierbij naar het samenbrengen van realiteiten die 

ver uit elkaar liggen via een gemeenschappelijke invalshoek.  

De koof tussen Franstalige en Nederlandstalige netwerken is groot. Er is nood aan meer eenheid, 

aan meer lijn tussen gemeenschappen. Er is een wil om interdisciplinair te gaan werken; met 

andere organisaties en sectoren, het culturele én het sociale, over gemeenschapsgrenzen heen. 

Kennis en good practices kunnen beter gedeeld worden. Hiervoor vinden velen dat ze moeten 

loskomen van de zuilen waarbinnen ze nu denken en werken. Tegelijk ook loskomen van de 

financiering, de dossiers en de denkrichting waarin organisaties bewegen. Voor velen is dit een 

noodzaak; “Die grenzen worden al overstegen. De samenleving is gelaagder en dwingt ons 

hiertoe.  

 

Doorheen verschillende focusgroepen benadrukken respondenten dat ‘beleid met een sterke 

visie’ belangrijk is maar dat dit tegelijk ook een spanningsveld creëert; organisaties willen initiatief 

zien van de overheid maar willen ook betrokken partij zijn in de beslissingsprocessen die hieraan 

voorafgaan. 

Tot slot, vinden veel respondenten ook dat de verschillende financieringsmogelijkheden die 

Brussel rijk is, kansen geven om ergens ondersteuning te vinden maar tegelijk ook dat deze 

versnippering leidt tot een moeizamere manier om structureel iets op te bouwen en te veranderen 

in de stad. Anderzijds is het voor heel wat respondenten complex om hun weg te vinden. Hierbij 

ervaren respondenten nood aan meer afstemming tussen niveaus: “Wat is de visie van de VGC en 

Vlaanderen op Brussel? Waar ligt de maatschappelijke impact voor hen? “ 
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III. De verhouding en relatie tussen Brussel en Vlaanderen 

 

Dit hoofdstuk gaat om de verhouding tussen Brussel en Vlaanderen/Vlaanderen en Brussel en 

Brussel als deel van Vlaanderen. Uit de vele stemmen blijkt de zoektocht en soms moeizame 

verhouding tussen Brussel en Vlaanderen. Een centrale vraag die daarbij opgeworpen werd is: 

 

“Wie definieert de noden? Wie definieert de noden in de relatie tussen Vlaanderen en 

Brussel? Er is hiervoor dialoog nodig over noden vanuit een Brussels perspectief én 

doelstellingen uit Vlaanderen”. 

 

De middelen zijn Vlaams, maar dat de politieke realiteit in beide landsdelen kunnen heel 

verschillend zijn. Het zijn ook middelen die een minister relatief vrij kan besteden en waarin 

accenten gelegd kunnen worden. Deze openheid is volgens de respondenten goed maar als het 

beleid opschuift, geeft dit ook in de andere richting mogelijkheden.  

 

De beeldvorming van Vlaanderen over Brussel is een uitdaging voor respondenten. Ze geven aan 

dat voor veel Vlamingen Brussel vooral een werkplek lijkt te zijn. Daarnaast zijn er veel drempels, 

een vertekend beeld, en soms angst om naar Brussel te komen. Tegelijkertijd zien respondenten 

in Brussel een spiegel voor Vlaanderen, een bron van inspiratie voor het Vlaanderen van morgen: 

in de aanwezige diversiteit, het ondernemerschap, de vernieuwing, …  

Het werkveld ziet het als een uitdaging om zo veel mogelijk mensen de stad te laten 

(her)ontdekken. Hierbij zijn ze zich ervan bewust dat het niet enkel belangrijk is om Vlamingen meer 

met Brussel te verbinden. De omgekeerde beweging is ook belangrijk. Brussel moet ook 

uitgedragen worden in Vlaanderen. De respondenten willen de stad ook naar buiten mobiliseren.  

 

De link tussen Vlaanderen en Brussel is voor veel respondenten een spanningsveld. Een 

spanningsveld tussen maximaal aanwezig willen zijn in Brussel en tegelijk het gevoel hebben zich 

te moeten verantwoorden ten opzichte van Vlaanderen. Een spanningsveld tussen een lokale 

verankering en het zoeken naar linken met Vlaanderen. Een spanningsveld tussen het aantonen 

van de Vlaamse relevantie en lokale impact creëren; “Het is zichtbaar, onze relevantie en de 

Vlaamse relevantie, die is er in de ontmoeting tussen mensen. Veel organisaties verbinden en 

verlagen drempels”. Velen willen blijven inzetten op participatie en dialoog; “We zouden onze 

projecten en ‘good practices’ ook meer kunnen tonen in Vlaanderen en omgekeerd. De overheid 

kan het gesprek faciliteren en zo tonen hoe divers, meertalig en ondernemend Brussel is. Het geeft 

visibiliteit aan projecten; dit is de stem van diversiteit” (Uit verschillende focusgroepen).  

 

 


