
 

 

 

Plan Lokaal Cultuurbeleid Sint-Joost-ten-Node 
2020-2025 

 

Samen Bouwen aan Sint-Joost 



SINT-JOOST-TEN-NODE       PLAN LOKAAL CULTUURBELEID 2019-2025 | 2 

 

 

Coverfoto: Methodiek toekomstdenken is ontwikkeld door 11.11.11.  

 

Inhoudsopgave 

 

 

1 Omgevingsanalyse ............................................................................................................................... 4 

1.1 De troeven van  Sint-Joost-ten-Node ............................................................................................ 4 

1.2 Bevolkingstrends .......................................................................................................................... 6 

1.3 Sociaal-economisch profiel enerzijds ............................................................................................ 7 

1.4 SJTN anderzijds: een gemeente van vele paradoxen ..................................................................... 8 

1.5 Lokaal Cultuurbeleid staat open voor experiment vanuit deze rijkdom en uitdagingen ................. 8 

 

2 Drie strategische uitdagingen (SU) ...................................................................................................... 9 

2.1 SU1: Ontmoeting .......................................................................................................................... 9 

2.2 SU2 Iedereen bouwt mee aan Sint-Joost ......................................................................................10 

2.3 SU3 Nederlandslustigen...............................................................................................................11 

 

3 Vier houdingen ...................................................................................................................................12 

3.1 Kansengroepen ...........................................................................................................................12 

3.2 Duurzaamheid .............................................................................................................................12 

3.3 Wereldburgerschap .....................................................................................................................13 

3.4 Enthousiasme ..............................................................................................................................13 

 

4 Governance van het Lokaal Cultuurbeleid ..........................................................................................14 

4.1 Inspraak en participatie ...............................................................................................................15 

 

5 Middelen en infrastructuur ................................................................................................................16 

5.1 Dienst Nederlandstalige Cultuur ..................................................................................................16 

5.2 Bib Joske .....................................................................................................................................16 

5.3 GC Ten Noey................................................................................................................................17 

5.4 Brede School ...............................................................................................................................18 

 

6 Dankwoord .........................................................................................................................................19 

7 Bronnen ..............................................................................................................................................19 

 

 



SINT-JOOST-TEN-NODE       PLAN LOKAAL CULTUURBELEID 2019-2025 | 3 

 

 



SINT-JOOST-TEN-NODE       PLAN LOKAAL CULTUURBELEID 2019-2025 | 4 

 

Inzoomen, uitzoomen en springen! Dat doen we in dit lokaal Cultuurbeleidsplan van Sint-Joost-ten-Node 
[SJTN]. De Dienst Nederlandstalige Cultuur van de gemeente, Bib Joske, Brede School en 
gemeenschapscentrum Ten Noey bouwen samen met de inwoners en partnerverenigingen aan Sint-Joost. 

Drie strategische uitdagingen vormen de rode draad in de toekomstwerking. Ze vormen de zeef, de filter 
die bepaalt wat wel of niet wordt opgenomen in de werking. 

We stimuleren meer ontmoetingen. 

Iedereen bouwt mee aan Sint-Joost. 

We zijn een open huis voor alle Nederlandslustigen, dat wil zeggen voor 
Nederlandstaligen en voor éénieder met goesting in het Nederlands. 

Vier houdingen moeten de projecten telkens beter maken in de realisatie van de uitdagingen. Ze zijn 
bepalend voor de manier waarop de acties worden aangepakt. 

Kansarmoedetoetsing 

Duurzaamheidstoets 

Wereldburgerschap 

Enthousiasme 

 

1 OMGEVINGSANALYSEi 

1.1 DE TROEVEN VAN  SINT-JOOST-TEN-NODE 
 

Dat vele Tennodenaren zich in een moeilijke en dus uitdagende levenssituatie bevinden is bekend. Maar 
SJTN is tegelijkertijd ongelooflijk rijk aan verenigingen, instellingen en sociaal-culturele en welzijnsactoren 
én aan inwoners met veel aanleg. Een gigantisch potentieel aan experts, creatievelingen en buurtkenners. 
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er meer crossovers ontstaan en dat aan vragen en noden uit de 
bevolking tegemoetgekomen wordt met wat er lokaal aanwezig is? Hoe kunnen nieuwe verbindingen tot 
stand brengen? Van potentieel gesproken, SJTN zal in het komende jaar het Huis van Culturen en Sociale 
Samenhang van de gemeente verwelkomen, een nieuwe partner waar we enthousiast naar uitkijken. 

Dit plan wordt geschreven en geïnitieerd vanuit een Nederlandstalige context. Maar we maken deel uit van 
een veel bredere culturele en interculturele opbouw van de samenleving, los van talen of identiteiten. In de 
uitvoering van het plan zijn samenwerkingen met alle bewoners en partners los van de taalgemeenschap 
cruciaal. Dit plan kan alleen maar rijkelijk slagen als we minder hokjesdenken. Sinds een aantal jaar werden 
ontmoetingen met nieuwe mensen, bewoners en verenigingen het uitgangspunt van verschillende 
projecten van de partners. We willen luisteren naar bewoners, aftasten wat we samen kunnen doen, 
nieuwe verenigingen leren kennen, nieuwe partnerschappen aangaan. 

 GC Ten Noey wilde mensen en organisaties kansen geven om mee te bouwen aan convivialiteit, samen 
denken en samen doen met projecten als Winterwoninkje/Cabanon d’Hiver en Bouwen aan de Zomer van 
Sint-Joost/Construire l’été de Saint-Josse. Bib Joske boort de rijke bron aan talen aan in projecten als 
Verhalencarrousel en Boekenbende aan huis. Brede School Sint-Joost bouwt in samenspraak met partners 
en ouders aan een verrijkend vrijetijdsaanbod voor kinderen. Met een aantal verenigingen of groepen 
lopen er al projecten samen, zoals de vrouwen die het project St-Josse Trouvé ongelooflijk mooi vorm 
gaven, of de Arabisch sprekende leners die de Arabische boekencollectie mee uitbouwen, of de 
schoolkinderen die de muren van de eigen speelplaats vorm geven, of de succesvolle samenwerking met 
Aximax en alle Nederlandstalige scholen in de buurt voor KaftKaft.  
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Uit onderstaand schema blijkt het enorme aantal instellingen binnen het werkgebied waarmee we in 
verbinding kunnen en willen gaan, en waartussen een verbinding tot een meerwaarde kan leiden. 

 



SINT-JOOST-TEN-NODE       PLAN LOKAAL CULTUURBELEID 2019-2025 | 6 

 

1.2 BEVOLKINGSTRENDS 
 

SJTN is de gemeente met de hoogste bevolkingsdichtheid van het land. De woonomstandigheden zijn er 
vaak erg ongunstig.  Zo’n 27.000 inwoners wonen er tezamen op 1km². Er is dus nood aan lucht en ruimte. 
Een vierde van de inwoners is jonger dan 18 jaar. De gemiddelde leeftijd is de laagste van het land. 

Verder is er een erg groot verloop in de bevolking: op een jaar tijd verlaat 15% van de bevolking de gemeente 
en komen er ongeveer even veel nieuwe bewoners aan, vaak uit internationale migratie. 

Net als het Brussels Gewest, kent SJTN geen Belgische of etnische meerderheidsgroep meer. Maar liefst 
90% van de inwoners van SJTN zijn van buitenlandse origine!  

Wat een rijkdom voor Sint-Joost die enorm veel kansen biedt voor crossovers, ontmoetingen en co-creatie. 

Officieel heeft 42 % van alle Tennodenaren geen Belgische identiteitskaart. Bulgaren en Roemenen zijn het 
meest vertegenwoordigd onder de buitenlandse bevolking, gevolgd door Marokkanen en Turken.  
Natuurlijk behoort de gemeente nog steeds tot het historische centrum van Turkse gemeenschappen. 

Wat we in mindere mate zien zijn inwoners van West-Europa. Dit profiel van de niet-Belgen toont aan dat 
er voortdurend nieuwe stromen van arbeiders of laaggeschoolde werkkrachten zich in deze gemeente van 
oude immigratie komen vestigen.   

Bron: Statbel. Ontdek uw gemeente met de cijfers van STATBEL . Bevolking 1.01.2019 
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1.3 SOCIAAL-ECONOMISCH PROFIEL ENERZIJDS 
 

De ene Brusselse gemeente is duidelijk de andere niet. “De gemeente met de hoogste 
werkloosheidsgraad is Sint-Joost-ten-Node met 28%. Dat is meer dan drie keer zo veel als 
de gemeente met het minst aantal werklozen, Sint-Pieters-Woluwe, met 9%. Ook het 
mediaan inkomen loopt ver uiteen, van een jaarlijkse 14.884 euro in Sint-Joost tot 25.280 
euro in Sint-Pieters-Woluwe. Hoe armer de gemeente, hoe groter ook de kans op 
schoolachterstand. Ook hier is Sint-Joost een uitschieter met 27 % van alle min-18-jarigen 
(Bruzz, 13/10/2016: 38% Brussellaars op de rand van armoede).” 

 

SJTN is de gemeente met het laagste gemiddelde inkomen van het Brussels Gewest en van het land, het 
andere uiterste van enkele andere rijke Brusselse gemeenten. Dat vertaalt zich in moeilijkheden op heel 
wat vlakken zoals huisvesting, gezondheid, participatie en dergelijke meer. Voor een groot aantal mensen is 
de financiële armoede bijzonder groot, door werkloosheid, slecht betaalde banen, lage kwalificaties, maar 
ook door problemen met de beheersing van het Nederlands of Frans of door discriminatie. 
 

Deze kwetsbare maatschappe-
lijke en financiële situatie van 
een zeer groot deel van de be-
volking komt voort uit een hoge 
werkloosheid. Eén derde van 
de beroepsactieve bevolking is 
werkloos, waarvan meer dan 
de helft ook langdurig.  Voor 
jongeren loopt het cijfer op tot 
44%. Ook de activiteitsgraad 
van vrouwen is bijzonder laag. 

De scholingsgraad van 
jongeren vormt een probleem. 
Vergeleken met het Brusselse 
Gewest volgen de leerlingen 
van het secundair uit SJTN 
wonen beduidend vaker 
beroepsonderwijs (24%) en 
minder vaak algemeen 
onderwijs (20%). De 
schoolachterstand bij 
adolescenten in het secundair 
onderwijs is bijzonder hoog, 
vooral bij jongens. Van alle 
leerlingen van het secundair 
onderwijs, alle richtingen samen, heeft 36% van de meisjes en 41 % van de jongens meer dan twee jaar 
achterstand. 

1 op 5 kinderen groeit op in een éénoudergezin. Wel 38% van de kinderen groeit op in een gezin zonder 
inkomen uit arbeid. Dit is frappant want het profiel van de lager geschoolde en dus steeds minder op de 
Brusselse arbeidsmarkt voorbereide werknemer volgt de tendens om van generatie op generatie overgele-
verd te worden. 
 

Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek) - Fiscale statistiek van de inkomens 
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1.4 SJTN ANDERZIJDS: EEN GEMEENTE VAN VELE PARADOXEN 
 

Naast de schrijnende armoede en de segregatie tussen verschillende cultuurgemeenschappen valt dan 
weer het succesvolle, zelfstandige ondernemerschap op in het straatbeeld met florissante handelszaken in 
van alles en nog wat. En de middenklasse wordt steeds diverser. 

Verder zijn er naast de hoge werkloosheid de vele jobs in de kantoren van de Europese administraties, de 
bovenlokale diensten zoals Actiris of de kantoorwijk tussen Noordstation en de Koning Albert II laan, in 
hotels en culturele instellingen,… 
Enerzijds is er de (kans)armoede, anderzijds ligt SJTN op een steenworp van politieke machtscentra op 
diverse echelons (Federaal, Vlaams, Europees, Bruxelles Wallonië) of is er de omgeving van het 
Noordstation, een pool voor stedelijke ontwikkeling die grotendeels op Tennoods grondgebied ligt. 
De gemeente ligt vlakbij het stadscentrum en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Maar daar 
tegenover staan dan weer het absolute tekort aan open ruimte en groen en de enorme verkeersdruk. 

We merken ook een nieuwe aantrekkelijkheid van SJTN bij hoogopgeleiden en jonge gezinnen. Die steunt 
niet alleen op lagere vastgoedprijzen en nabijheid van het stadcentrum, maar ook bijvoorbeeld op goede 
scholen die de Brusselse realiteit omarmen.  

Hoe klein ook, ook geografisch is SJTN divers: van de Noordwijk als kantoorwijk tot de Noordwijk als volkswijk, 
van de gesloten woonwijken tot de metropolitane pleinen Rogier en Madou. Topologische en ruimtelijke 
breuken verdelen de gemeente in stukken: de spoorweg, de heuvelrug, de Maalbeekvallei, de Koningsstraat 
en Leuvense Steenweg). Tussen SJTN en Schaarbeek is de grens niet voelbaar. Aan de kleine ring is die dan 
weer zeer gemarkeerd. 

 

1.5 LOKAAL CULTUURBELEID STAAT OPEN VOOR EXPERIMENT VANUIT DEZE RIJKDOM EN UITDAGINGEN  
 

Contrasten en dynamieken maken Sint Joost. Veel van de potenties zitten in het kruisen van hoge en lage 
dynamieken. Het is vanuit dit geschakeerd palet dat de stad telkens opnieuw moet worden uitgevonden, 
vanuit de verscheidenheid en de rijkdom van het menselijk kapitaal dat hier is verzameld, dat een gedeelde 
lokale cultuur kan ontstaan. Sint-Joost heeft een zeer uitgesproken profiel rond geconcentreerde 
hyperdiversiteit. In SJTN pioniert de stad van morgen.  

Het lokaal cultuurbeleid wil uitproberen en experimenteren wat wel en niet werkt in deze sterk evolutieve 
en onvertoonde omgeving. Lokale cultuur is hier ook globale cultuur: de stad en de wereld wordt dagelijks 
heruitgevonden. De partners van het lokaal cultuurbeleid zijn pionier en co-actor en katalysator in een lab 
zijn van culturele processen. De gedeelde kristalliseert even in een propos, om daarna opnieuw op te lossen 
in verschuivende constellaties. We zien SJTN als een uniek laboratorium van de veranderlijke stedelijkheid 
met al zijn potenties en uitdagingen. 

Van hieruit kan het verhaal van ontmoeten, samen bouwen en Nederlandslustigen worden gemotiveerd.  
Elkaar ontmoeten creëert een kader waar uitwisseling ontstaat.  We bouwen samen waarbij doorheen het 
maken een gedeeld plan gestalte krijgt. En de Nederlandslustigheid binnen alle lagen van de bevolking 
plaatst ons voor de verantwoordelijkheid om daar een adequaat, kwalitatief en kwantitatief aanbod tegen-
over te plaatsen. 

 

 



SINT-JOOST-TEN-NODE       PLAN LOKAAL CULTUURBELEID 2019-2025 | 9 

 

2 DRIE STRATEGISCHE UITDAGINGEN (SU) 
Drie strategische uitdagingen vormen de rode draad in de toekomstwerking. Ze vormen de zeef, de filter 
die bepaalt wat wel of niet wordt opgenomen in de werking. 

2.1 SU1: ONTMOETING 
 

Ontmoetingen zijn het vertrekpunt van dit plan lokaal cultuurbeleid. De partners zijn enerzijds zelf intens 
gericht op ontmoeting met individuen en organisaties binnen het werkgebied. Dat houdt een maximale 
ontvankelijkheid in voor mensen en ideeën die op ons afkomen. Kortom: 'Zet je plek open en zoek elkaar 
voldoende op!'. Anderzijds worden er voortdurend ontmoetingsgelegenheden gecreëerd en gestimuleerd 
tussen een verscheidenheid aan mensen en instellingen onderling. De vraag naar ontmoetingsplekken werd 
heel erg duidelijk op het forum. 

Ontmoeten gaat van zien en gezien worden over dag zeggen, babbelen, praten, discussiëren, reflecteren, 
samenwerken tot samen initiatief nemen. Elke vorm van ontmoeting is waardevol op zich. Ontmoeting is 
een doel op zich. We vertrouwen op de impact ervan, zonder te veel sturing of invulling, maar niet 
vrijblijvend. 

Impact: 

– We zijn als actoren zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar, zeker ook voor publieken die ons nog 
niet kennen en mensen of organisaties die wij nog niet kennen. 

– We capteren gedeelde noden, behoeftes en goesting van bewoners en organisaties. Zo geven ze 
mee richting aan het beleid en aan de concrete werking van de partners. 

– Er zijn meer ontmoetingsmomenten,- vormen en -plaatsen binnen en buiten onze muren. 

– Er worden ontmoetingsplekken/instuif voor een diversiteit aan tieners georganiseerd. 

– Mensen voelen zich als actieve speler opgenomen in een netwerk, in een gemeenschap 

 

Eerste concrete acties: 

- Alle medewerkers volgen in 2020 een vorming over ontmoeting. Ze maken samen afspraken over 
hoe zij voortaan bewoners onthalen en hoe ze onderling uitwisselen. 

- Al onze medewerkers krijgen een vorming én de tools om mensen tijdens evenementen en op 
straat op een zinvolle manier (te durven) aanspreken. Zij leren hoe je in een kort gesprek talenten 
en interesses kunt detecteren. Nieuwe contacten worden altijd uitgenodigd hun gegevens achter te 
laten. We zoeken samen met de collega’s naar een incentive voor henzelf om dit ook echt te doen. 

- De partners nemen het initiatief om op een nieuwe plek, op een nieuwe manier ontmoeting aan te 
gaan met bewoners en om de toevallige ontmoetingen tussen mensen te bewerkstelligen. 

- Elke inhoudelijke stafmedewerker van de partnerorganisaties maakt maandelijks kennis met een 
voor haar of hem onbekende organisatie, instelling of persoon binnen het werkgebied. Ontmoeting 
en kennismaking vormen het doel op zich. 

 
- Elke maand start het beroepskrachtenoverleg met een kort overzicht van kansen tot samenwerking 

en uitdagingen waarmee de bezochte organisaties te maken krijgen in een gezamenlijk document. 
Aan het einde van 2020 maken we een evaluatie van deze manier van werken en van de lijst van 
organisaties die we bezocht hebben: hoe gaan we hiermee verder? 
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2.2 SU2 IEDEREEN BOUWT MEE AAN SINT-JOOST 
 

Eigenlijk is deze uitdaging het gevolg van een goede werking binnen de eerste strategische uitdaging. 
Samen bouwen aan een stevige werking betekent inzetten op grensoverschrijding en cross-overs maken. 
Weg van het hokjesdenken moet nieuwe straffe verbindingen doen werken. Taal- en 
cultuurgemeenschappen zijn geen obstakel. Burgers voelen zich betrokken bij het bouwen aan Sint-Joost. 

Het plan lokaal cultuurbeleid zet expliciet in op het detecteren, losweken en aanwenden van het kapitaal 
dat lokaal aanwezig is bij individuen, groeperingen en instellingen in Sint-Joost en dat ten voordele van de 
lokale gemeenschap. Kapitaal moet hierbij zowel in de voor de hand liggende betekenis van “financieel of 
materieel kapitaal” als in de brede betekenis van “menselijk kapitaal” begrepen worden: talenten en vaar-
digheden, ervaring, netwerk, eigenheid of originaliteit. Met projecten als Bouwen aan de Zomer willen we 
hier inwoners beter leren kennen om samen nieuwe mogelijkheden te creëren. 

 

 
Impact: 

- Meer acties worden gedragen door meer dan één actor, hetzij als initiatiefnemers, hetzij als 
ondersteunende partners. 

- Er ontstaan samenwerkingen tussen mensen en instellingen uit verschillende hoeken of 
werkdomeinen. We sluiten ons ook niet op in een netwerk van Nederlandstalige organisaties. 

- Rond ideeën en dromen ontstaan contacten tussen mensen en organisaties die beroep doen op 
elkaars kapitaal voor de uitwerking van projecten. 

- Er ontstaan acties die grenzen overschrijden en interessante combinaties maken. 

- Er ontstaat bij individuen en organisaties een toenemend bewustzijn rond mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden als actor binnen de lokale gemeenschap. 

- Samen initiatief nemen leidt tot mede-eigenaarschap van de werking en van het cultuurbeleid. 

- We hebben een werking die sterk is, gezamenlijk gedragen en gecommuniceerd wordt en die we 
met trots groot uitdragen.   

 
 
Eerste concrete acties: 

- Winterwoninkje komt op een nieuwe locatie in Sint-Joost terecht, Square Henri Frick, met in de 
nabijheid de Astrotoren, Nagelmaeckers, P&V, de Muziekacademie, omwonenden...  Deze “buren“, 
tot nu toe vrijwel onbekenden, worden aangesproken om samen vorm te geven aan 
Winterwoninkje. 
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2.3 SU3 NEDERLANDSLUSTIGEN 
 

We werken in de eerste plaats voor de lokale gemeenschap, ongeacht de taal. Het is vanzelfsprekend dat 
we een open huis zijn voor Nederlandslustigen. Nederlandslustig is iedereen die geïnteresseerd is in een 
Nederlandstalige werking en daar samen vorm aan wil geven, zonder dat het uitmaakt of het Nederlands 
nu de moedertaal of tweede of derde taal is. 

Ook formuleren we expliciet antwoorden op de grote vraag in Sint-Joost vanuit zij die het Nederlands willen 
leren, gebruiken of oefenen. We zorgen voor een werking waarin bewust met taal, moedertaal en 
Nederlands en meertaligheid wordt omgesprongen.  

De suggestie om muziek aan te wenden als gemeenschapsvormend medium overheen taalbarrières is 
bijzonder interessant, muzikale meertaligheid dus. 

 
Impact: 

- Nederlandslustigen van alle leeftijden vinden de weg naar de partners als dragers van een 
Nederlandstalige werking, ze doen beroep op ons, schakelen ons in voor het realiseren van hun 
ideeën. 

- Steeds meer anderstalige volwassenen, jongeren en kinderen gebruiken gemakkelijker de 
Nederlandse taal in de omgang met Nederlandstaligen. 

- Er ontstaat een groeiend bewustzijn bij beroepskrachten in de Nederlandstalige instellingen en bij 
meertalige ouders dat het zich goed voelen in de thuistalen positief bijdraagt tot het aanleren en 
gebruiken van het Nederlands. 

- Steeds meer mensen zijn er zich van bewust dat verwerven en beheersen van het Nederlands 
bijdraagt tot persoonlijke groei en hen sterker maakt in de Brusselse samenleving zowel op het vlak 
van invulling van de vrije tijd als contacten met Nederlandstalige school van de kinderen, toegang 
tot cultuur, arbeidsmarkt, welzijn en media. 

 
Eerste concrete acties: 

- We maken een overzicht van partners, vragen en aanbod binnen het werkgebied met betrekking 
tot het buitenschools leren en oefenen van het Nederlands. Het is de bedoeling te komen tot 
eenzelfde visie en aanpak onder deze partners en ons hierin te laten begeleiden door specialisten 
terzake. Voor de uitwerking van de acties rond taal en taalstimulering beroepen we ons op de 
inzichten van onderzoekers en ervaringsdeskundigen. 
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3 VIER HOUDINGEN 
De vier houdingen rond kansengroepen, duurzaamheid, wereldburgerschap en enthousiasme zijn factoren 
die mee bepalen hoe we de werking vormgeven, hoe we evalueren en hoe we projecten telkens opnieuw 
willen verbeteren. Ze geven ook duidelijk aan dat we geen instellingen zijn met een programma, maar dat 
we actor zijn gericht op de omgeving en zelf verantwoordelijkheden opnemen en ons verplichten te 
reflecteren over de werking om ze telkens ten gronde te verbeteren. Zo kunnen ook wij bijdragen aan de 
geformuleerde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals van Europa). 

3.1 KANSENGROEPEN 
Zijn de actie en de manier van communiceren toegankelijk voor kansengroepen? 

Een actie in de geest van het lokaal cultuurbeleidsplan gericht op ontmoeting, samen bouwen of gericht op 
verwerven, oefenen of gebruiken van het Nederlands schiet zijn doel voorbij als we de kwetsbaarste 
inwoners van de gemeente niet bereiken of aanspreken. 
Daarom zullen we elke actie kritisch bevragen en bijsturen of aanvullen op het vlak van organisatievorm en 
communicatie om ook die mensen te bereiken en te mobiliseren die we met een mainstream organisatie 
en communicatie zouden missen. Hiervoor kunnen we deels terugvallen op eigen ervaringen met vroegere 
acties en projecten, op de expertise van collega’s bij partnerorganisaties binnen en buiten de gemeente, op 
bevindingen uit onderzoek en op nieuwe ervaringen die we vanaf nu op doen en documenteren. 

Voorbeelden om het concreet te maken voor communicatie: 

- Communicatie in welke talen? 
- Inschakelen van intermediaire figuren die vertrouwenspersoon zijn voor communicatie en publieks-

bereik  (bvb. leerkrachten, verantwoordelijken van crèches, coördinatoren van een werking of ver-
eniging, OCMW’s, voorbeeldfiguren of referentiepersonen, “officiële functie”-bekleders,…) 

- Stoepcontacten aan scholen en de eigen huizen, op openbare gelegenheden (markt, braderijen,…) 
- Ondersteuning van de communicatie met beelden en duidelijke taal 

Voorbeelden om het concreet te maken voor de organisatievorm: 

- Bewust hanteren van tijdstip van een actie (dag, avond, weekendmoment,…) 
- Inbouwen van de mogelijkheid om vrijblijvend kennis te maken en pas daarna deel te nemen 
- Uitstellen van engagement mogelijk maken 
- Vertrekken vanuit herkenbare, dagelijkse thema’s om van daaruit tot meer diepgang te komen 
- Betrekken van herkenbare figuren in de organisatie,… 

3.2 DUURZAAMHEID 
Springen de actie en de manier van communiceren op een duurzame manier om met energie, middelen, ma-
terialen, mensen en tijd? 

We hanteren duurzaamheid hierbij in een dubbele betekenis. Enerzijds hebben we het over een vorm van 
organiseren en communiceren met een zo klein mogelijke negatieve impact op milieu en klimaat. 
Anderzijds hebben we het over een vorm van organiseren en communiceren met een maximale impact in 
de tijd binnen de drie uitdagingen van het lokaal cultuurbeleidsplan. 

Voor het eerste willen we ons laten begeleiden of inspireren door voorbeelden van andere organisaties bin-
nen de sector die op dit vlak al een weg aflegden en hierin op hun beurt zelf begeleid werden door specia-
listen. We vinden het belangrijk hierin zelf niet voortdurend het warm water te moeten uitvinden of vol-
gens het principe van trial en error te werk te gaan. We willen werken op basis van inzichten en standaar-
den die de afgelopen jaren tot stand gekomen zijn. Dit vermijdt tijdrovende en discussies over oplossingen 
voor heel concrete problemen waar andere organisaties of waar specialisten al lang een breed aanvaard 
antwoord op gaven. Het is van belang te komen tot een zekere systematiek of herkenbaarheid in de manier 
van werken. Dat hoeft niet te leiden tot bandwerk en draaiboekgeleid organiseren. Het komt eerder aan op 
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een continuïteit in een visie als onderstroom voor concrete acties en praktijken. Gaandeweg of punctueel 
komt die aan de oppervlakte of wordt die voelbaar. 

Om het concreet te maken: 
Duurzaam middelengebruik: 

- gebruik en hergebruik van grondstoffen voor bouw, scenografie, misschien zelfs communicatie 
- gebruik van bio- en fair trade gecertificeerde producten voor catering 
- streven naar zero-waste resultaat na de actie 
- streven naar korte keten en korte afstand bij inzet van middelen, logistiek, mensen 
- screenen en aanpassen (in eigen beheer of door de inrichten overheid) van eigen of gehuurde infra-

structuur 

Duurzame impact: 

- direct zichtbare en steeds terugkerende elementen als logo’s, huisstijl, contactgegevens,… 
- terugkerende principes in de organisatievorm als: co-creatie, platformwerking, forumwerking, om-

gevingsgeïnspireerd en gericht worden op lange termijn voelbaar en zichtbaar 

3.3 WERELDBURGERSCHAP 
Dragen de actie en de manier van communiceren bij tot meer wereldburgerschap van mensen of 
organisaties?  Te begrijpen als het op een meer volwaardige manier deelnemen aan de samenleving en als 
het opnemen van meer verantwoordelijkheid in deze kosmopolitische omgeving. 
 
Zowel door de inhoud van de acties als door de organisatievorm komt wie er aan meedoet tot een beter 
inzicht in de eigen mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen of een bijdrage te leveren. 
Dat kan gaan van het verwerven en onder de knie krijgen van een taal of vaardigheid of inhoud, 
tot het zich opgenomen voelen in een open gemeenschap of netwerk van mensen en organisaties 
tot voelen dat de eigen bijdrage aan een actie geleid heeft tot een groter succes 
tot de motivatie om zich nog in te zetten om een actie tot een goed einde te brengen, samen met andere 
mensen en organisaties. 
 
Om het concreet te maken 
Er zijn de afgelopen jaren heel wat mensen binnen onze werkingen “geëvolueerd” van deelnemer tot 
medewerker en zelfs medebeslisser. Dit verliep niet volgens uitgestippelde trajecten. Dit is wel het 
resultaat van een ontvankelijke houding waarbij we enerzijds open staan voor suggesties en anderzijds 
mensen op hun kwaliteiten en vaardigheden aanspreken. 

3.4 ENTHOUSIASME 
Dit hele lokale cultuurbeleidsplan baadt in een sfeer van enthousiasme en positief denken. We zijn meer 
gericht op het vinden van mogelijkheden en oplossingen dan op het signaleren van beperkingen en 
problemen.  
Dit lokaal cultuurbeleidsplan vertrekt vanuit de ervaring dat er zich bij aanhoudend positief denken en 
werken, en bij bundeling van de positieve krachten en ideeën ongekende mogelijkheden openen. Ook en 
zeker in Sint-Joost. Het schrijnend tekort aan middelen (mensen, infrastructuur en financieel) noopt 
enerzijds tot creatieve oplossingen en tot het bundelen van de krachten, anderzijds tot beleidsgericht werk, 
de naïviteit voorbij. Nu al komen er uit vele en ook onverwachte hoeken signalen van appreciatie en van 
bereidheid tot ondersteuning van dat soort projecten waarop dit lokaal cultuurbeleidsplan geënt is. Het 
geeft het vertrouwen om in deze lijn verder te werken. 
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4 GOVERNANCE VAN HET LOKAAL CULTUURBELEID 
 

De dienst Nederlandstalige Cultuur van de gemeente SJTN, Bib Joske, Brede School en GC Ten Noey zijn de 
uitdragers van het plan, maar niet alleen. We werken duurzaam samen met de verschillende adviesraden,  
scholen en kinderdagverblijven in de buurt, buitenschoolse opvang en Aximax, formele en informele 
groeperingen zoals verenigingen, straatcomités met wie we samen de uitdagingen ambitieus aanpakken. 

De partners streven naar een geïntegreerde werking, eerder dan elke partner op zich. Dit moet enerzijds 
identificatie en herkenbaarheid vergroten binnen en buiten Sint-Joost. Anderzijds moet de werking erkend 
worden door de inwoners als een netwerk waar ze deel van uitmaken (ownership) en dat we co-creëren. 
Dat is alleen mogelijk als inwoners betrokken worden en het niet een éénrichting-aanbodgerichte werking 
vanuit de instellingen wordt. 

Hoe kunnen we die samenwerkingsdynamiek ondersteunen vanuit een communicatiebeleid enerzijds, en 
anderzijds, hoe kunnen we de uitdagingen van de externe communicatie en onze hyperdiverse omgeving 
echt aangaan? En hoe kunnen we Sint Joost ook ruimer op de kaart zetten? 

De analyse is vandaag een versnippering van middelen, een communicatie die naast elkaar bestaat. We 
moeten op zoek gaan hoe het bereik kan worden verbreed in een hyperdiverse context. In een context 
waarbij zwaar vanuit het beleid wordt ingezet op meertaligheid is minstens de vraag stellen geen luxe.  

Werken we enkel met Nederlandstalige partners? Absoluut niet. In de opzet en uitvoering vormt taal geen  
obstakel.  Samen bouwen aan Sint-Joost kan alleen als we dat werkelijk samen doen. Afhankelijk van de 
inhoud moet een diversiteit aan mogelijke partners betrokken worden.  Ook tal van verenigingen, 
professionele partners en inwoners vergroten het samenwerkingsnetwerk. Strategische overlegmomenten 
moeten worden vastgelegd om iedereen samen te brengen rond het plan. Er wordt aan de start van het 
plan bekeken hoe de verschillende raden zich tot elkaar verhouden, hoe we deze efficiënter kunnen maken 
en hoe uiteindelijk alles samen komt en er een overlegstructuur is die het Cultuurbeleidsplan bevordert. 

Initieel wordt iedereen uitgenodigd om lid te worden van de cultuurraad, hét platform om samen te 
werken en om de doelstellingen in het plan niet vrijblijvend maar ambitieus te benaderen. 
Samenwerkingen zijn aan het groeien en dragen hun vruchten zoals in Bouwen aan de zomer en KaftKaft. 
Die samenwerkingen moeten verder worden uitgediept en verbreed. Een open overlegforum als de 
cultuurraad zou daarin instrumenteel moeten zijn.  

De cultuurraad ziet toe op de uitvoering van dit lokaal cultuurbeleidsplan. Het is het overlegplatform waar 
beroepskrachten en bestuurders van de vier partnerorganisaties, betrokkenen uit andere organisaties 
(scholen, verenigingen, organisaties uit andere domeinen) én lokale inwoners de werking binnen de 
strategische uitdagingen evalueren en richting geven. Daarbij worden niet alleen de acties van de 
afzonderlijke partners of de samenwerkingsprojecten van de partners in ogenschouw genomen, maar 
“alles” wat zich vanuit Nederlandstalige hoek binnen de gemeente afspeelt. Dit met als bedoeling te komen 
tot één coherent en herkenbaar beleid waaraan iedereen kan bijdragen en waarbij iedereen zich betrokken 
kan voelen. De gemeente moet deze raad, in het kader van de beleidsvoorbereiding en -evaluatie, advies 
vragen over alle culturele aangelegenheden. In de praktijk gebeurt dit onder andere door jaarlijks het 
voortgangsrapport lokaal cultuurbeleid te adviseren. Minstens 1 cultuurraad wordt daarvoor gehouden 
met alle partnerraden (Bibraad, Raad van Bestuur Ten Noey, stuurgroep Brede School) tezamen. 
 
Het is de rol van de cultuurbeleidscoördinator de bijeenkomsten van de cultuurraad op zo’n manier te 
organiseren dat ze breed wervend zijn en dat alle meningen er aan bod komen. Open forums bleken nuttig 
en een interessante manier om bewoners te betrekken, een vraag naar meer werd in de voorbije fora 
gesteld, er werd zelfs gedroomd over een Staten-Generaal  van Sint-Joost-ten-Node. 
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4.1 INSPRAAK EN PARTICIPATIE 
Het plan werd niet alleen neergeschreven door de pennen van de partners. De uitdagingen kregen vorm op 
basis van de ervaringen en inzichten van beroepskrachten van inwoners en geïnteresseerden. 

De onthaalfunctie van alle partners speelde daarbij een cruciale rol. De onthaalmedewerkers zijn de 
voelsprieten om de vragen vanuit te bevolking te capteren. De derde uitdaging is bijvoorbeeld een 
antwoord op de grote vraag die we dagelijks horen, die naar ondersteuning in het Nederlands. Het 
dagelijkse contact met mensen die we kennen én nieuwe mensen heeft de aanzet gegeven tot de keuzes 
die zijn gemaakt. 

Open fora werden georganiseerd voor de beleidsvoorbereiding- en bepaling. 

In bib Joske werden een open ideeën avond- en ontbijt georganiseerd bij diverse publieken- nog voor er 
ambities geformuleerd waren- om te horen wat bezoekers belangrijk vinden. De ene was een open avond 
met veel uiteenlopende brainstorm ideeën, de andere bij de mama's groep van Brusselleer van de school. 

Een groot open forum vond plaats omtrent de uitdagingen geformuleerd in een eerste ontwerp van het 
lokaal cultuurbeleidsplan. Dit werd begeleid door een externe lokale expert volgens een dynamische 
methodiek. Gaandeweg werd het voor de deelnemers van het Forum duidelijk wat het concept Lokaal 
Cultuurbeleidsplan inhoudt. Ze formuleerden tijdens de avond dromen en beelden die te clusteren zijn 
rond de uitdagingen Ontmoeting, Diversiteit, Cross-over, en Samen Bouwen. Na deze sessie werden de 
beleidsintenties herschreven. 

Uit het forum leerden we dat dit slechts het begin is. Er zouden nog verschillende fora moeten volgen 
tijdens de uitvoering van het plan de komende vijf jaar. Inwoners moeten zich deel kunnen voelen van wat 
er gebeurt. De werkmethoden zullen ook telkens gediversifieerd moeten worden om een gemengd publiek 
te bereiken bij inspraak en betrokkenheid. We zien het open forum concept ook als een manier om te 
cultuurraad te organiseren. We kunnen diversifiëren in methoden, technieken, aanpak, communicatie om 
een diversiteit aan stemmen te laten participeren. 

Ook op de bibraad, Raad van Bestuur van Ten Noey en de stuurgroep van de Brede School werden  
verschillende etappes van het plan meermaals voorgelegd en gevraagd mee te denken en plannen en 
uiteindelijk te adviseren. Dit was de eerste keer dat de voorzitters van de raden samen met de 
beroepskrachten rond de tafel zaten. Het werd meteen duidelijk dat dit voor herhaling vatbaar is. 

Met een bredere groep van partners waaronder het Jeugdcentrum Aximax, de kinderdagverblijven, de 
buitenschoolse opvang IBO en de scholen werden uitdagingen en keuzes besproken en uitgewerkt in het 
beroepskrachtenoverleg. 

Met enkele meertalige jongeren in de bibliotheek hielden we een gesprek over interesses en vrije tijd in 
samenwerking met BON. 

Op de buitenactiviteiten zoals Winterwoninkje, Oh-festival en Bouwen aan de Zomer werden inzichten en 
antwoorden op enkele vragen verzameld in korte één op één gesprekjes. 
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5 MIDDELEN EN INFRASTRUCTUUR 
 

De laatste jaren is doorheen samenwerking een sterke dynamiek ontstaan, die nu veel respons kent en 
enthousiast wordt onthaald. De verwachtingen voor de toekomst zijn alleen maar groter geworden. We 
denken dat we met alle partner een belangrijke rol te spelen hebben in het uitdagend lokaal 
gemeenschaps- en cultuurleven en worden hiervoor meer bevraagd.  

Dat is heel enthousiasmerend, maar dit plaatst ons ook voor de opdracht om voor de groeiende vraag 
kwalitatieve en kwantitatieve te beantwoorden. Daar tegenover staan menselijke middelen, financiële 
mogelijkheden en infrastructuur.  

De menselijke middelen zijn ook de vrijwilligers en dit plan zet sterk in op het verbreden van de groep die 
zich betrokken weet met het netwerk. Dit kan ook alleen maar als er voldoende professionele 
ondersteuning is en we botsen hier op een ondergrens. 

Ook op vlak van infrastructuur is SJTN niet goed bedeeld, wat een belangrijke handicap vormt in de 
ontplooiing van de werking.  

Het is dus een opdracht voor het lokaal cultuurbeleid om in de duurtijd van dit plan tot structurele 
antwoorden te komen die maken dat de ambities van dit plan zich kunnen ontplooien, zowel op vlak van 
actieve vrijwilligers, personeelskader, infrastructuur als financiële middelen.  

Door in te zetten op een nog intensievere samenwerking, door het verbreden van het netwerk, door 
actieve en steeds breder wordende vrijwilligerswerking, door het versterken van de beroepskrachten, door 
een infrastructuurplan en door een sterke fondsenwerving.  

5.1 DIENST NEDERLANDSTALIGE CULTUUR 
 
De Dienst Nederlandstalige Cultuur staat onder de bevoegdheid van Schepen Lydia Desloover, bevoegd 
voor Sociale cohesie, religies en Nederlandstalige aangelegenheden waaronder Nederlandstalige Cultuur 
valt. Eén voltijdse cultuurbeleidscoördinator volgt de werking van het cultuurbeleidsplan en de adviesraad 
op en is een netwerker op het terrein. De dienst heeft geen specifieke eigen infrastructuur maar kan 
beroep doen op alle gemeentelijke infrastructuur. 

Het Lokaal cultuurbeleid ontvangt middelen van de Vlaamse Gemeenschap op basis van het aantal 
inwoners (30%-regel in Brussel), dit betreft het loon van een halftijdse cultuurbeleidscoördinator en de 
één-euro-subsidie als werkingsmiddelen. Deze subsidie is een bedrag voor de vier partners van het Lokaal 
Cultuurbeleidsplan en worden gezamenlijk besproken en besteed. Daarnaast zijn er nog werkingskosten, 
een bedrag dat de gemeente elk jaar vastlegt. 

Middelen Dienst Nederlandstalige Cultuur Schatting begroting 2020 

Wedden 1VTE (halftijds betaald door Vlaamse 
Gemeenschap, halftijds door de gemeente) 

€52.500,00 

Werkingskosten (gemeentelijke inbreng) 32.000,00€ 

1-euro subsidie vanuit Vlaamse Gemeenschap 7.850€ 

TOTAAL 92.350€ 

5.2 BIB JOSKE 
Bib Joske is een gemeentelijke bibliotheek. Ze heeft 2 voltijdse en 2 halftijdse collega's in dienst en een vol-
tijdse kracht die instaat voor het onderhoud.  
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De bibliotheek zit in het netwerk van de Brusselse Nederlandstalige Bibliotheken. De dienst Ondersteuning 
Bibliotheken in Brussel, kortweg OBiB, ondersteunt het netwerk van de openbare Nederlandstalige biblio-
theken in Brussel op technisch én inhoudelijk, een operationele dienst van de algemene directie Cultuur, 
Jeugd, Sport van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.  

De bibliotheek is er trots op om in hetzelfde gebouw te zitten als de Franstalige bibliotheek van de 
gemeente. Beide werken meer samen. Er zijn toekomstplannen waarin het gebouw grondig gerenoveerd 
zal worden en waarbij het noodzakelijk is na te denken over een efficiëntere werking van beide 
bibliotheken als één gezamenlijke plek. 

Bib Joske krijgt subsidies vanuit de Vlaamse Gemeenschap op basis van het aantal inwoners (30%-regel in 
Brussel), dit bedrag subsidieert bij benadering 1 VTE. Alle andere middelen zijn gemeentelijke gelden. 

Bib Joske Schatting begroting 2020 

Wedden  (3VTE + onderhoudspersoneel1VTE) 174.000,00€ 

Werkingskosten (activiteiten, materiaal,...) 20.800,00€ 

Collectie 23.000,00€ 

Infrastructuur (ICT, onderhoud liften, water, energie,...) 22.500€ 

TOTAAL 240.800,00€ 

5.3 GC TEN NOEY 
De inrichtende overheid van de Vzw Gemeenschapscentrum Ten Noey is de VGC waarmee het 
gemeenschapscentrum een convenant heeft over beheer en inzet van financiële middelen, infrastructuur 
en personeel. 

Qua infrastructuur gaat het over een gebouw met totale bruikbare oppervlakte van 250 m2 bestaande uit 
atelierruimte, polyvalente zaal, 4 vergaderruimtes en kantoren.  
De herschikking van Ten Noey is al lang geïdentificeerd als een belangrijke handicap in de normale 
ontplooiing van de werking en is ondermaats tegenover de groeiende nood en de behuizing van 
gemeenschapscentra elders in het gewest.  Er is een beperkte toegankelijkheid voor mensen met beperkte 
mobiliteit, onzichtbaar in het straatbeeld en slecht gelegen in de gemeente, geen buitenruimte voor spel of 
ontmoeting binnen de eigen infrastructuur, geen ruimte voor bewoning door huisbewaarder, ontoereikend 
op het vlak van veiligheid én op het vlak van duurzaam energiegebruik. 

Het personeelskader (VGC-personeel) bestaat uit: 1.5 VTE staf (aangevuld met een 3/5 stafmedewerker 
vzw-personeel), 4 VTE administratieve medewerkers, 1 VTE onderhoud en techniek. Verder ook 1 VT 
regionale stafmedewerker en 1 VT regionale administratieve medewerker voor de scholenwerking, Regio 
Noord. Het personeelskader moet dringend vervolledigd worden om de nieuwe dynamiek te kunnen 
bestendigen en te laten uitgroeien. De staf in de ploeg is te klein en overbevraagd, wat een belangrijk risico 
inhoudt. De opgebouwde dynamiek hangt af van een te smalle, en vandaag al zwaar overbevraagde, basis. 

De financiële middelen van de vzw bedragen ongeveer 150.000 euro, uit structurele VGC subsidie (80.000 
euro), projectsubsidies, eigen inkomsten (verhuur, deelname aan activiteiten) die bestemd zijn  voor de 
werking, beheer gebouw, 4/5 personeelslid. 

GC Ten Noey Begroting 2020 

Wedden en lonen 
         VGC-personeel: 7 FT – equivalenten          

Budget  VGC 

Vzw personeel: tweemaal 3/5 stafmedewerker. 60.000 

Werking (=structurele VGC subsidie) 75.000 
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Infrastructuur 5.000 

Overhead 20.000 

TOTAAL 160.000€ 

5.4 BREDE SCHOOL 
De Brede School coördinator wordt aangesteld door de gemeente en is dus actief in de lokale school Sint-
Joost-aan-Zee. De werking speelt zich af binnen en buiten de schoolmuren in samenwerking met partners 
om alle kinderen van de gemeente te kunnen bereiken in buitenschoolse activiteiten in het Nederlands. 

 
Brede School Schatting begroting 2020 

Wedden  (1 VTE) 35.000,00 € 

Werkingskosten (activiteiten, materiaal,...) 20.000,00 € 

TOTAAL 55.000,00 € 
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6 DANKWOORD 
 

Wij willen uitdrukkelijk alle mensen, inwoners, geïnteresseerde, buren en organisaties en verenigingen 
bedanken die of via het open forum of tijdens ontmoetingen het voorbije jaar mee richting hebben willen 
geven aan het plan dat nu voor ons ligt. Ook dank u aan de personen die gekookt hebben of de fora mee 
hebben vormgegeven.  

We danken de raden van elke partner en hun voorzitters. 

Speciale dank aan 11.11.11 voor het ter beschikking stellen van de knowhow en de methodiek en materiaal 
van het toekomstdenken. 

Met enthousiasme duiken we erin. 
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