
Beste lezer, 

In juni 2020 keurden de Vlaamse regering en de deputatie Vlaams-Brabant onze vernieuwde 
samenwerkingsovereenkomst goed met daarin de krijtlijnen voor de periode 2021-2025. 

Beide overheden vragen dat we de volgende vijf jaar blijven inzetten op de gemeenschapscentra in de 
zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. We focussen daarbij op het ondersteunen van het 
verenigingsleven en van de doelgroepen kinderen en jongeren, oudere bevolking en anderstalige 
inwoners op zoek naar leer- en oefenkansen Nederlands. 

Daarnaast verwachten onze opdrachtgevers dat vzw ‘de Rand’ met zijn ondersteuningsaanbod 
taalpromotie nauwer aansluit bij de noden van de 19 lokale besturen in de Vlaamse Rand. Ze zien een 
taak op het vlak van taalpromotie en gemeenschapsvorming via cultuur, sport, jeugdwerk, flankerend 
onderwijs en lokaal onthaalbeleid. Ook voor RandKrant en de gemeenschapskranten, de Gordel en de 
opvolging van het randbeleid werden nieuwe accenten aangegeven. 

Tussen juni en december werden deze opdrachten geconcretiseerd in een meerjarenplanning voor de 
komende vijf jaar. Begin december 2020 werd deze meerjarenplanning goedgekeurd door onze raad 
van bestuur en algemene vergadering, eind december ook door de Vlaamse en provinciale overheid.  

Met enige fierheid stellen we u dan ook onze meerjarenplanning voor de periode 2021-2025 voor. Een 
meerjarenplanning in een nieuw jasje. Op aangeven van beleid en administratie zullen we in de 
toekomst rapporteren via actiefiches en een opvolgingsdashboard waarbij context, doelstellingen, 
indicatoren, timing, voortgang en rapportage in een oogopslag terug te vinden zijn. Deze 
overzichtelijke rapportagevorm zal onze opdrachtgevers en bestuurders in staat stellen om de 
geplande acties makkelijker op te volgen. 

Als lezer vraagt dit enige aanpassing. Bij wijze van leeswijzer willen we meegeven dat u in elke 
projectfiche kan lezen welke strategische doelstellingen we met een bepaalde actie willen realiseren, 
waarom we die actie plannen (aanleiding, wetgeving, context en situering), hoe we deze acties willen 
vormgeven (projectbeschrijving, methodieken, fasering), met welke partners we daarvoor zullen 
samenwerken, welke doelstellingen en resultaten we willen bereiken en hoe we dit concreet willen 
waarmaken (acties, subacties, timing en indicatoren). 

We wensen u veel leesplezier met dit document dat de basis vormt voor onze werking voor de 
komende vijf jaar. De uitdagingen zijn groot, de doelstellingen en vooropgestelde resultaten ambitieus, 
maar het draagvlak en de bereidheid bij onze medewerkers en partners sterken ons in de 
vooropgestelde ambities. 

algemeen directeur voorzitter 
Jo Van Vaerenbergh Hubert Lyben 
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Omgevingsanalyse 

 
 

 
 

 
Een wijzigende omgeving 

 
 

De Vlaamse Rand is het stuk van Vlaanderen dat aan Brussel grenst, en in het zuiden aan 
Wallonië. Een integraal deel van Vlaanderen dus, en van het Nederlandse taalgebied, maar vlak 
bij regio’s met andere taalregimes. De Rand wordt, veel meer dan de rest van Vlaanderen, 
beïnvloed door die naaste buren. Een dergelijke strategische ligging biedt uiteraard kansen, maar 
creëert ook uitdagingen 
 

 
  

Managementsamenvatting 

 
• Veel meer beïnvloed door Brussel en Wallonië door de ligging  
• Bevolkingsgroei: +16,2 % sinds 2000 (onderschat in prognoses) 
• Vlaamse gemiddelde + 11,6 % 
• Jonge bevolking: 22,4 % minderjarig 
• Vlaamse gemiddelde 19,4 % 
• Internationalisering: 40,8 % van vreemde herkomst 
• Vlaamse gemiddelde 23,3 %  
• Internationalisering -25-jarigen: 57,3 % van vreemde herkomst 
• Vlaamse gemiddelde 35,7 % 
• Ontnederlandsing: 29 % van jonge moeders sprak Nederlands met haar baby. 
• Vlaamse gemiddelde: 70,1 % 
• 56 % van de volwassenen is in het Nederlands opgevoed.  
• 48,5 % van de leerlingen in het Nederlandstalige basisonderwijs heeft niet het Nederlands als 

thuistaal.  
• Migratie-intensiteit: 122 verhuisbewegingen / 1.000 inwoners 
• Vlaamse gemiddelde: 91  
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Bevolkingsboom 
 

De demografische uitdagingen in dit stukje Vlaanderen zijn groot. De bevolkingsgroei was er de 
laatste decennia een stuk groter dan het Vlaamse gemiddelde. In Zaventem groeide de bevolking 
de afgelopen 20 jaar met 29,3 %, in Vilvoorde met 30,1 %, in Machelen met 31,8 %. Het Vlaamse 
gemiddelde was 11,6 %, het Brusselse 27 %. Antwerpen en Gent groeiden met respectievelijk 
18,6 % en 17,7 %. 
 

Bevolkingsgroei 2015-2020 2000-2020 
Asse 4,5 % 20,0 % 
Beersel 3,1 % 10,8 % 
Dilbeek 5,3 % 15,1 % 
Drogenbos 8,3 % 20,5 % 
Grimbergen 3,9 % 15,3 % 
Hoeilaart 5,7 % 16,6 % 
Kraainem 1,1 % 9,1 % 
Linkebeek -1,0 % -1,2 % 
Machelen 8,0 % 31,8 % 
Meise 5,5 % 7,0 % 
Merchtem 5,3 % 17,7 % 
Overijse 2,9 % 7,4 % 
Sint-Genesius-Rode 3,1 % 2,9 % 
Sint-Pieters-Leeuw 4,1 % 15,4 % 
Tervuren 5,8 % 12,5 % 
Vilvoorde 7,3 % 30,1 % 
Wemmel 7,0 % 20,7 % 
Wezembeek-Oppem 1,7 % 4,7 % 
Zaventem 6,4 % 29,3 % 
Vlaamse Rand 4,8 % 16,2 % 
Vlaanderen 2,9 % 11,6 % 
Brussel 3,7 % 27,0 % 
Antwerpen 3,1 % 18,6 % 
Gent 4,2 % 17,7 % 

         Bevolkingsgroei, eigen berekening op basis van Statbel 
 

De bevolkingsprognoses bleken steevast onderschattingen, ook de meest recente uit 2017. De 
laatste drie jaar groeide de bevolking van de Vlaamse Rand aan met 12.569 inwoners, terwijl 
Statistiek Vlaanderen slechts een aangroei van 8.449 inwoners verwachtte.  
Dat zijn er dus 4.119 of de helft meer dan voorzien.  
In Antwerpen en Gent bleken de recente prognoses een overschatting.  
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Bevolking, prognose & 
realiteit 2017 Prognose 2020 Realiteit 2020 Verschil 

Asse 32.706 33.600 33.505 -95 
Beersel 24.992 25.345 25.343 -2 
Dilbeek 42.024 42.797 43.423 626 
Drogenbos 5.457 5.640 5.653 13 
Grimbergen 37.030 37.612 37.972 360 
Hoeilaart 11.104 11.451 11.408 -43 
Kraainem 13.657 13.766 13.853 87 
Linkebeek 4.722 4.733 4.696 -37 
Machelen 15.135 15.823 15.605 -218 
Meise 18.925 19.216 19.627 411 
Merchtem 16.100 16.393 16.766 373 
Overijse 25.024 25.087 25.497 410 
Sint-Genesius-Rode 18.231 18.297 18.519 222 
Sint-Pieters-Leeuw 33.758 34.609 34.621 12 
Tervuren 21.911 22.185 22.708 523 
Vilvoorde 43.653 45.107 45.495 388 
Wemmel 16.130 16.409 16.814 405 
Wezembeek-Oppem 14.044 14.210 14.269 59 
Zaventem 33.385 34.157 34.782 625 
Vlaamse Rand 427.988 436.437 440.556 4.119 
Antwerpen 520.504 532.415 529.247 -3.168 
Gent 259.083 264.515 263.927 -588 
Vlaanderen 6.516.011 6.620.916 6.629.143 8.227 

Reële bevolkingsgroei vergeleken met prognoses, eigen berekening op basis van data Statistiek 
Vlaanderen en Statbel 

 
Onder die nieuwe inwoners zijn veel jongeren. In 2018 was 22,4 % van de inwoners van de 
Vlaamse Rand minderjarig, dat is meer dan het Vlaamse (19,4 %) en ongeveer evenveel als het 
Brusselse (22,9 %) gemiddelde.  

 
Minderjarigen Aandeel 0-17 jaar 
Asse 22,4 % 
Beersel 22,6 % 
Dilbeek 20,8 % 
Drogenbos 23,0 % 
Grimbergen 21,3 % 
Hoeilaart 23,2 % 
Kraainem 22,8 % 
Linkebeek 20,9 % 
Machelen 25,6 % 
Meise 19,8 % 
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Merchtem 19,4 % 
Overijse 21,4 % 
Sint-Genesius-Rode 22,8 % 
Sint-Pieters-Leeuw 22,2 % 
Tervuren 23,3 % 
Vilvoorde 25,4 % 
Wemmel 21,8 % 
Wezembeek-Oppem 22,5 % 
Zaventem 23,0 % 
Vlaamse Rand 22,4 % 
Vlaanderen 19,4 % 
Brussel 22,9 % 

 Aandeel minderjarigen, 2018, cijferboek ABB 
 
 

 
Een superdiverse regio 

 
 

Het suburbanisatieproces dat decennialang tot de verfransing van de Rand leidde, veroorzaakt 
nu een internationalisering. In 2020 was 40,8 % van de bevolking van de Vlaamse Rand van 
vreemde herkomst, met uitschieters tot meer dan 55 %. Het Vlaamse gemiddelde was 23,3 %. 
Ter vergelijking de scores van de Vlaamse grootsteden: Antwerpen 52,3 %  en Gent 35,5 %. Het 
aandeel inwoners van vreemde herkomst is bovendien de laatste 20 jaar sterk gestegen.  

 
 

Bevolking van 
vreemde herkomst 2000 2020 

Asse 10 % 37,8 % 
Beersel 13,1 % 31,6 % 
Dilbeek 9,6 %  34,2 % 
Drogenbos 22,7 % 54,9 % 
Grimbergen 12,2 % 37 % 
Hoeilaart 19,9 % 33,1 % 
Kraainem 32 % 51,4 % 
Linkebeek 18,4 % 33,3 % 
Machelen 16,4 % 57,3 % 
Meise 8,2 % 25,1 % 
Merchtem 4,2 % 19 % 
Overijse 26 % 33,2 % 
Sint-Genesius-Rode 25,3 % 38,5 % 
Sint-Pieters-Leeuw 14,6 % 45,6 % 
Tervuren 28,3 % 39,9 % 
Vilvoorde 22,8 % 55,2 % 
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Wemmel 16,5 % 46,6 % 
Wezembeek-Oppem 27 % 43 % 
Zaventem 21,9 % 52,2 % 

Inwoners Vlaamse Rand van vreemde herkomst, eigen berekening op basis van provincies-in-
cijfers 

Bij de jeugd is de internationalisering nog duidelijker. In de leeftijdsgroep van 0 tot 24 jaar is 
maar liefst 57,3 % van vreemde herkomst, in Machelen zelfs 75 %. Het Vlaamse gemiddelde is 
35,7 %. In Gent en Antwerpen is respectievelijk 51,2 en 71,9 % van vreemde herkomst. En ook 
bij de jeugd zijn de evoluties heel snel gegaan de afgelopen 20 jaar.  

Min 25-jarigen 
vreemde herkomst 2000 2020 

Asse 18 % 55,5 % 
Beersel 21 % 46 % 
Dilbeek 16,7 % 51,9 % 
Drogenbos 37 % 71,8 % 
Grimbergen 20,4 % 53,7 % 
Hoeilaart 28,6 % 46,8 % 
Kraainem 42,8 % 64,5 % 
Linkebeek 29,1 % 50,1 % 
Machelen 28 % 75,2 % 
Meise 13 % 40,8 % 
Merchtem 6,8 % 31,7 % 
Overijse 35,6 % 45,3 % 
Sint-Genesius-Rode 35,5 % 52,2 % 
Sint-Pieters-Leeuw 23,8 % 65,1 % 
Tervuren 38,1 % 51,9 % 
Vilvoorde 36,3 % 72,6 % 
Wemmel 27,3 % 65,2 % 
Wezembeek-Oppem 36,10 % 56,50 % 
Zaventem 33,50 % 68,30 % 

-25-jarigen Vlaamse Rand van vreemde herkomst, eigen berekening op basis van provincies-in-
cijfers

De herkomst van deze nieuwe inwoners is bovendien zeer verscheiden: ze komen uit meer dan 
100 landen en uit alle continenten en dat maakt van de Rand een voorbeeld van een zgn. 
superdiverse regio. En die inwijkelingen zijn meer en meer hier om te blijven. Het beeld dat 
buitenlanders in de Rand allemaal expats zijn, moet bijgesteld worden. Naast Europese 
ambtenaren en werknemers van internationale bedrijven die hier doorgaans slechts tijdelijk 
verblijven, wonen hier tegenwoordig ook veel traditionele migranten 
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Ook taaldiversiteit 

Die internationalisering heeft ontegensprekelijk ook gevolgen op het vlak van taal: verschillende 
indicatoren wijzen op een ontnederlandsing. Uit een recente bevraging volgens de 
Taalbarometermethode blijkt wel dat nog 56 % van de volwassen Randbewoners in het 
Nederlands is opgevoed, in 1 op de 5 gevallen wel in combinatie met een andere taal, meestal 
het Frans. Maar cijfers van Kind en Gezin tonen aan dat dat bij de jonge gezinnen verandert. Zo 
sprak slechts 29 % van de jonge moeders in de Vlaamse Rand Nederlands met haar baby (cijfers 
voor kinderen geboren in 2019). 43,2 % sprak Frans. De rest sprak andere talen. In Vlaanderen 
sprak nog 70,1 % van de jonge moeders Nederlands.  

Moeders spreken Nederlands 2019 
Vlaanderen 70,1 % 
Antwerpen 45,5 % 
Gent 58,8 % 
Asse 35,1 % 
Beersel 32,5 % 
Dilbeek 34,1 % 
Drogenbos 8,3 % 
Gent 58,8 % 
Grimbergen 32,6 % 
Hoeilaart 32 % 
Kraainem 2,1 % 
Linkebeek 11,4 % 
Machelen 20,5 % 
Meise 57,8 % 
Merchtem 59,9 % 
Overijse 30,7 % 
Sint-Genesius-Rode 10,5 % 
Sint-Pieters-Leeuw 29,5 % 
Tervuren 33,2 % 
Vilvoorde 26,6 % 
Wemmel 10,1 % 
Wezembeek-Oppem 5,5 % 
Zaventem 22,5 % 

 Aandeel moeders dat Nederlands spreekt met haar baby, 2019, Kind & Gezin 
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Uit de Taalbarometer blijkt overigens ondubbelzinnig het effect van de suburbanisatie en de 
internationalisering op dit vlak.  

Thuistaal inwijkelingen uit 
Brussel Thuistaal buitenlanders 

Nederlands 21,30% 7,10% 
Nederlands/Frans 12,80% 2% 
Nederlands/andere 0,30% 1,90% 
Frans 32,40% 11,70% 
Frans/andere 11,90% 16,20% 
Andere 21,30% 61,10% 

Taalkennis inwijkelingen uit 
Brussel Taalkennis buitenlanders 

Nederlands 50,90% 28,70% 
Frans 93,70% 77,60% 
Uitsluitend Frans 33,10% 39,90% 
Engels 43,30% 44,60% 

Thuistaal & taalkennis ingeweken Brusselaars & buitenlanders, 2019, Taalbarometer 

Troeven van het Nederlands 

Toch is het tegelijkertijd zo dat de status van het Nederlands gegroeid is. De faam van het 
Nederlandstalige onderwijs is goed en dat trekt, in tegenstelling tot enkele decennia geleden, 
ook veel anderstaligen aan. Zo had begin 2019 48,5 % van de leerlingen in het Nederlandstalige 
basisonderwijs in de Vlaamse Rand niet het Nederlands als thuistaal.  

Linkebeek 74,5 % 
Drogenbos 70,0 % 
Kraainem 70,0 % 
Wezembeek-Oppem 67,8 % 
Sint-Genesius-Rode 64,1 % 
Machelen 62,7 % 
Vilvoorde 59,1 % 
Wemmel 58,4 % 
Sint-Pieters-Leeuw 57,5 % 
Zaventem 55,6 % 
Overijse 49,7 % 
Hoeilaart 49,4 % 
Asse 48,6 % 
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Aandeel kinderen met thuistaal niet-Nederlands in het Nederlandstalig basisonderwijs, teldatum 
1/02/2019, Agodi, eigen bewerking 

En in economisch onzekere tijden lonkt de Vlaamse arbeidsmarkt. Nederlands biedt kansen op 
sociale mobiliteit, het is een middel om (beter) werk te vinden.  

Tervuren 42,5 % 
Beersel 42,2 % 
Grimbergen 39,9 % 
Dilbeek 38,5 % 
Meise 30,3 % 
Merchtem 22,5 % 
Vlaamse Rand 48,5 % 

Meestal vrijwillig 

Maar het is niet omdat anderstaligen er in theorie van overtuigd zijn dat Nederlands leren nuttig 
of nodig is, dat ze in de praktijk ook de stap zetten. Nochtans is het belangrijk: in de Vlaamse 
Rand volgen de meeste anderstaligen een cursus Nederlands op vrijwillige basis. De meeste 
anderstaligen die naar de Vlaamse Rand verhuizen, zijn niet verplicht om Nederlands te leren.  

In andere Vlaamse regio’s volgen anderstalige inwijkelingen hun eerste cursus Nederlands 
dikwijls via een inburgeringstraject. Maar in de Vlaamse Rand zijn anderstalige inwijkelingen vaak 
(al dan niet genaturaliseerde) Belgen, EU-burgers, expats en buitenlanders die eerst in Brussel 
gewoond hebben, en die vallen niet onder de inburgeringsplicht. Slechts een fractie wordt via 
deze piste bereikt: in 2018 behaalden 584 nieuwkomers een attest in de Vlaamse Rand.  

Er zijn daarnaast nog andere verplichtende maatregelen, voor sommige werkzoekenden en voor 
kandidaat-huurders van een sociale woning bijvoorbeeld, maar ook die betreffen niet iedereen.  

Belang van imago & gemeenschapsvorming 

In een diverse regio als de Vlaamse Rand, waar het Nederlands bovendien niet automatisch de 
lingua franca is zoals in andere delen van Vlaanderen (omwille van de geografische ligging en van 
de quasi algemene kennis van internationaal belangrijkere talen als Frans en Engels), is het 
cruciaal om het Nederlands een aantrekkelijker imago te geven. 
Een superdiverse samenleving waarin bovendien ook taaldiversiteit aan de orde is, vraagt om 
een beleid dat gemeenschapsvorming en sociale cohesie nastreeft, zeker als je vaststelt dat de 
migratie-intensiteit zeer hoog is. Waar in Vlaanderen in 2017 gemiddeld 91 op 1.000 mensen 
verhuisden, waren dat er in de Vlaamse Rand 122, met uitschieters Linkebeek (144), Wemmel 
(152) en Drogenbos (166).
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Er zijn daarnaast nog andere verplichtende maatregelen, voor sommige werkzoekenden en voor 
kandidaat-huurders van een sociale woning bijvoorbeeld, maar ook die betreffen niet iedereen.  

 
 

.  
 

Voor meer cijfers: 
 

• Vlaamse Rand. Cijferboek & Een blik op de Vlaamse Rand, ABB 2019  
• De Rand vertaald, Taalbarometer Rudi Janssens, VUB 2019 
• Jouw gemeente in cijfers, ABB & Statistiek Vlaanderen 2018 
• Lokale inburgerings- en integratiemonitoren, ABB & Statistiek Vlaanderen 2019 
• Provinciesincijfers, Data en Analyse 2020 

 
 

https://www.docu.vlaamserand.be/node/14887
https://www.docu.vlaamserand.be/node/14888
https://www.docu.vlaamserand.be/node/14836
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/naar-de-cijfers/jouw-gemeente-in-cijfers
https://integratiebeleid.vlaanderen.be/lokale-inburgerings-en-integratiemonitor-editie-2019-0
https://provincies.incijfers.be/dashboard
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Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Strategische doelstelling 1: 

We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik 
door acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze 
gemeenschapscentra functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en 
methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ deelt deze expertise en methodieken met de hele 
Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Actiefiche 1: Steun aan verenigingen p. 02
Actiefiche 2 :  Eigen aanbod gemeenschapscentra p. 10
Actiefiche 3: Aanbod anderstaligen p. 19
Actiefiche 4: Subsidiebeleid sportverenigingen p. 23
Actiefiche 5: Bevordering participatie sport p. 27
Actiefiche 6: Ondersteunen lokale initiatieven sport p. 30
Actiefiche 7: Subsidiebeleid jeugdverenigingen p. 34
Actiefiche 8: Bevordering participatie jeugd p. 37
Actiefiche 9: Initiatieven kinderen en jongeren Nederlandse taal p. 41
Actiefiche 10:  Gemeenschapskranten p. 45
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Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Actiefiche 1.1: Steun aan verenigingen 

OD 1.1: De gemeenschapscentra van ‘de Rand’ stimuleren en bieden ad hoc 
ondersteuning aan individuen, (specifieke doel)groepen en organisaties uit het brede 
(sociaal-)culturele, sportieve en jeugdveld, met als doel aan gemeenschapsvorming te 
werken. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Beleidsplannen gemeenschapscentra 2020-2025

• Relevante context – specifieke situering
o De groeiende diversiteit en taaldiversiteit in de Rand
o De hoge migratie-intensiteit en de daaruit voortvloeiende nood aan het bevorderen

van de sociale cohesie
o De krimpende en ouder wordende autochtone Nederlandstalige bevolking
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer,

op/til, publiq)
• Relevante raakvlakken intern

o Gemeenschapsvorming
o Doelgroepenwerking
o Communicatie
o Actieve receptiviteit,  specifiek: vorming
o Taalpromotie
o Verhuur
o Actieve betrokkenheid bij het lokale verenigingsleven

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onderwijs (NT2)
o Cultuur (sociaal-cultureel werk)
o Sport
o Jeugd
o Leefmilieu
o Sociale sector
o Gemeente – vrijetijdsbeleid
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Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Ploeg van het gemeenschapscentrum:

 Reservatie, opmaak contracten, technische, logistieke en promotionele
ondersteuning van activiteiten

 Via deelname aan lokaal en regionaal overleg en samenwerkingsverbanden & de
organisatie van projecten, al dan niet in samenwerking met lokale partners

 Ondersteuning van de bovenstaande activiteiten, communicatie en promotie,
vaak het eerste contactpunt voor bewoners van de gemeente

 Waar nodig technische ondersteuning van de projecten, technische/creatieve
input bij concrete uitvoering van activiteiten

o Gebruikers van het gemeenschapscentrum:
 In gebruikerscategorieën (A/B/C/D) volgens het huurreglement en de aan het

centrum verbonden vrijwilligersgroepen zoals stuurgroepen, redactiecomités,
allerlei werkgroepen.

 Prioritaire gebruikers zijn lokale verenigingen, initiatiefgroepen en
overlegorganen (jeugd-, sport- en cultuurraden, CVO’s, scholen, ngo’s, diensten
van de provincie en de Vlaamse overheid.

 Groepen en gezelschappen die in het centrum te gast zijn
o Stuurgroep van de respectievelijke centra
o Informatieverstrekkers & media

 Lokale jeugd-, sport-, cultuurverenigingen
 Lokale initiatiefnemers
 Cultuur- en gemeenschapscentra uit de regio leveren informatie aan en krijgen

informatie aangeleverd.
 Het team publicaties en de stafmedewerker online communicatie van vzw ‘de

Rand’
 Lokale en regionale media (on- & offline)
 Gemeente die informatie opneemt in het gemeentelijke informatieblad

• Wat?
o Verhuur van de beschikbare infrastructuur. De huurinkomsten van commerciële

huurders dragen bij tot de werkingskosten van de centra.
o Technische ondersteuning van activiteiten.
o Promotionele of logistieke ondersteuning.
o Actief benaderen van individuen, verenigingen en organisaties met ons aanbod van

ondersteuning
o Een inhoudelijke bijdrage leveren aan lokale en regionale samenwerkingsverbanden

o Burgerparticipatie
o Integratie
o Welzijn
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Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

o Aanbieden van (of bemiddelen in het verkrijgen van) concrete inhoudelijke procesmatige
ondersteuning op maat

o Ondersteuning bij aanvragen in het kader van de impulssubsidies Vlaamse Rand en
andere Vlaamse en provinciale subsidieoproepen

o Door middel van een communicatiebeleid de centra van vzw ‘de Rand’ op de kaart zetten
en een groter, meer divers publiekbereik realiseren. De centrumverantwoordelijke en de
decentrale medewerker bepalen samen het communicatiebeleid. Ieder houdt het
overzicht van de verschillende acties die op het vlak van communicatie en promotie
gebeuren binnen zijn werkdomein.

o Promotie van eigen aanbod
o Promotie van verenigingsaanbod

• Hoe?
o Infrastructuur en logistiek:

 Aan de hand van het officiële tariefsysteem & huurreglement van vzw ‘de Rand’
schetsen we een correct kader dat het lokale verenigingsleven privilegieert t.o.v.
bovenlokale of commerciële initiatieven (categoriesysteem).

 We bedden de menselijke inzet van personeel in bij de ondersteuning in de
werkprocessen die in de teams van toepassing zijn, en met gebruik van de
beschikbare middelen (software SPARKLINK-verhuurmodule, personeelsplanning
…)

o Actieve deelname aan lokale en regionale samenwerkingsverbanden
 Actief detecteren van vragen en noden
 Stuurgroep betrekken bij het inventariseren en aanbieden van kennis en ervaring
 Samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren en ondersteunen

o Promotie & communicatie
 Het communicatiebeleid uitwerken en opvolgen
 Interne communicatiekanalen: een aantal vaste kanalen zijn ter beschikking om

het centrum en zijn activiteiten onder de aandacht te brengen. We zetten deze
kanalen ook in om de activiteiten van verenigingen en andere partners in de
gemeente mee te promoten. We spreken dan over de volgende kanalen:
website, nieuwsbrief, sociale media, gemeenschapskranten en RandKrant, flyers,
affiches en beeldschermen in huis.

 Externe communicatiekanalen zijn enkel aan de orde ter promotie van het eigen
aanbod. Het gaat om opname in andere kalenders/magazines, gemeentelijke
informatiebladen en advertenties in andere publicaties.

• Wanneer?
o 2021-2025
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 Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: Wij ondersteunen iedereen die gebruik wil maken van onze centra: we stellen een 
goede infrastructuur ter beschikking en bieden te allen tijde de juiste logistieke ondersteuning tijdens 
het gebruik van de centra. 
Beoogd resultaat: Er is een verhuurbrochure waarin we de prijsdifferentiatie volgens 
huurderscategorie duidelijk en overzichtelijk maken. De logistieke ondersteuning is toegankelijk wat 
betreft de prijs en de ondersteuning door het personeel van de centra.  

Doelstelling 2: De gemeenschapscentra zijn partner in evenementen waarvan andere lokale actoren 
initiatiefnemer zijn.  
Beoogd resultaat: Er zijn jaarlijks meerdere intra- en extramurosactiviteiten met lokale verankering 
die de gemeenschapscentra actief technisch en/of logistiek ondersteunen. 

Doelstelling 3: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ begeleiden en ondersteunen alle 
Nederlandstalige verenigingen uit het brede (sociaal-)culturele, sportieve en jeugdveld op een 
procesmatige manier. Zo krijgen de centra zicht op de verschillende mogelijke antwoorden op vragen 
en uitdagingen waarmee de verenigingen geconfronteerd worden. 
Beoogd resultaat: Verenigingen hebben de veerkracht (kennis, menskracht/leden, motivatie en 
inspiratie) om het voortbestaan van deze verenigingen te waarborgen, en hun activiteiten een 
(betere) inbedding te geven in de lokale gemeenschap van de 6 faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. 

Doelstelling 4: Alle gemeenschapscentra vormen een brug tussen verschillende verenigingen, 
individuen, instanties en bevolkingsgroepen. Zij ondersteunen hen om projecten op te starten zonder 
initiatiefnemer te hoeven zijn. 
Beoogd resultaat: Verenigingen, individuen en andere actoren werken samen en worden daarin 
ondersteund door de gemeenschapscentra. 

Doelstelling 5: Het gemeenschapscentrum documenteert zijn activiteiten en inspanningen (en ook de 
activiteiten van betrokken verenigingen, individuen en organisaties) op het bovenstaande gebied. 
Beoogd resultaat: De gemeenschapscentra van vzw 'de Rand' en andere actoren maken gebruik van 
de opgebouwde en geborgde kennis m.b.t. gemeenschapsvorming. 

Doelstelling 6: De gemeenschapscentra ruggensteunen, in de postcoronaperiode, de mentale relance 
van de verenigingswerkingen in de faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. 
Beoogd resultaat: De Vlaamse verenigingen starten en ontplooien op een dynamische manier hun 
werkingen en vinden antwoorden op uitdagingen die zich stellen. 

Doelstelling 7: De centra van vzw ‘de Rand’ maken werk van een eigen communicatie- en 
promotiestrategie. 
Beoogd resultaat: Elk centrum beschikt over een operationele communicatieplanning die het hele 
seizoen beslaat en aangeeft wat we via welk promotiekanaal communiceren (= communicatiemix). 
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Doelstelling 8: De centra van vzw ‘de Rand’ en hun werking zijn bekend in de gemeenten waar zij hun 
werking ontplooien. 
Beoogd resultaat: Uit het 5-jaarlijkse lezersonderzoek blijkt dat 60 % van de ondervraagden uit de 
betrokken faciliteitengemeente het centrum kent. 

Doelstelling 9: Wij bieden via diverse promotie- en communicatiekanalen ondersteuning aan alle 
individuen, (specifieke doel)groepen en organisaties uit het brede (sociaal-)culturele, sportieve en 
jeugdveld bij de promotie van hun activiteiten. 
Beoogd resultaat: Elke vereniging uit de betrokken faciliteitengemeente die dat wil, ziet haar 
activiteiten gepubliceerd in de gemeenschapskrant, op de website van het centrum en in de 
cultuurdatabank. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale en bovenlokale verenigingen
• Individuen – wijken
• Steunpunten, federaties
• Cultuurraad
• Jeugdraad
• Sportraad
• Leveranciers (materiaal)
• Doelgroepen (jongeren, volwassenen, senioren, anderstaligen …)
• Schoolgemeenschappen
• Gemeentebestuur – dienst Vrije Tijd
• OCMW
• Bibliotheken
• Buurthuizen
• Archeduc
• Groep Intro
• NT2
• FeliXart
• Regiowerking
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• Website: ZAP
• Nieuwsbrieven: Mailchimp
• Sociale media: Facebook & Instagram
• Jotform/google forms
• Greenplayer/Brightboard/Zebrix
• Gemeenschapskranten
• RandKrant
• Gemeentelijke overheden
• Uitgevers van andere publicaties
• Lay-outers
• Drukkerijen
• Freelancejournalisten
• Freelancefotografen
• RINGtv
• Team taalpromotie (specifieke promotie naar NT2-leerkrachten en -cursisten & andere

anderstaligen)

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• De centra van vzw ‘de Rand’

ontwikkelen een gezamenlijke
tool om de ondersteuningsvragen
van lokale verenigingen,
initiatiefgroepen en individuen te
registreren

2021 • Fase 1:  Tool is ontworpen en ontwikkeld
(voorjaar)

• Fase 2: Een tweede fase kenmerkt zich
door een doorgedreven testing door de
centra (najaar) in functie van
kostenefficiëntie en haalbaarheid

• Digitale registratietool documenten alle
positief beantwoorde en andere
ondersteuningsvragen

• De centra houden
ondersteuningsvragen van de
lokale verenigingen,
initiatiefgroepen en individuen
nauwgezet bij in de nieuwe
registratietool

2022-2025 • Elk centrum beschikt over een up-to-
date register met ondersteuningsvragen,
dat op elk ogenblik raadpleegbaar is.)

• De centra maken minstens
jaarlijks een gezamenlijke analyse
van de ondersteuningsvragen en
passen indien nodig hun
ondersteuningsaanbod aan aan de
noden en vragen van de lokale
verenigingen, initiatiefgroepen en
individuen.

2023+2025 • Er is een verslag van de
analysevergadering met daarin de
conclusies. (1x per jaar)

• In functie van de conclusies uit de
gezamenlijk analyse wordt het
ondersteuningsaanbod aangepast of
uitgebreid
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• De centra nemen initiatieven om
voorrang te verzekeren en te
verlenen aan lokale verenigingen,
initiatiefgroepen en individuen  én
bevoorrechte partners voor de
werking voor wat betreft het
gebruik van de infrastructuur en
de logistieke ondersteuning.

2021-2025 • Het percentage gebruikte dagdelen door
huurders uit cat. A en cat. B (*) bedraagt
op jaarbasis minimaal 65% van het totaal
gebruikte(**) dagdelen

(*) Cfr art. 5 uit het huurreglement 
(**) totaal gebruikte dagdelen exclusief de dagdelen die door 
vzw ‘de Rand’ gebruikt worden voor eigen activiteiten en 
intern overleg). De resultaten van 2021 kunnen beïnvloed 
worden door de coronacrisis. 

• De centra van vzw ‘de Rand’
ondersteunen de verenigingen en
de culturele raden door hen te
informeren en vorming aan te
bieden als antwoord
gedetecteerde noden en
terugkerende vragen.

2021+2023 

2021-2023 

• Er is tijdens de beleidsperiode 2 keer een
bevraging van de verenigingen en
culturele raden naar hun noden voor
wat betreft informatie en vorming

• De resultaten van elke bevraging zijn
terug te vinden in een
verzameldocument

• De verenigingen en culturele raden uit
de zes en Jezus-Eik kunnen jaarlijks
minimum 2 info- of vormingssessies
meemaken

• De centra zetten in op het
maximaal capteren van alle
activiteiten van lokale
verenigingen en initiatiefnemers
met het oog op een optimale
doorstroming van informatie over
activiteiten naar de
communicatiekanalen van de
centra.

2021 • De verenigingen krijgen maandelijks een
digitaal formulier waarop ze de details
van hun activiteit noteren. Verenigingen
die niet reageren worden telefonisch
gecontacteerd.

• Doorgegeven activiteiten worden
minimaal in de GK, op de
centrumwebsite en de Uitdatabank
gepubliceerd

• De gemeenschapscentra gaan
actief op zoek naar nieuwe
gemeenschapsvormende
initiatieven in de lokale
gemeenschap en ondersteunen
ze.

2021-2025 • Er worden jaarlijks 5 nieuwe initiatieven
ondersteund

• De centra van vzw ‘de Rand’
bieden (pro)actief ondersteuning
aan verenigingen en lokale
initiatiefnemers bij het realiseren
van hun activiteiten zowel binnen
als buiten de muren van het
centrum. (=actieve receptiviteit)

2021-2025 • De ondersteunde verenigingen zijn
tevreden over de geboden
ondersteuning. Dit blijkt uit
evaluatieverslagen en een periodieke
tevredenheidsenquête

CORONA 
• De centra contacteren alle

verenigingen in het voorjaar van
2021 met als doel hen te
ondersteunen bij de relance van
hun activiteiten.

Voorjaar 
2021 

• Er is een lijst met contactnames en een
korte situering van de toestand en
vooruitzichten en specifieke
ondersteuningsvragen van de
verenigingen
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Najaar 
2021 

• Het aantal verenigingen dat opnieuw
een werking heeft binnen de 4 maanden
na de coronacrisis is maximaal

• Vzw ‘de Rand’ ondersteunt
verenigingen in de zes waar het
gemeentebestuur geen middelen
uit het noodfonds trok financieel.

Voorjaar 
2021 

• De verenigingen uit de zes waar het
gemeentebestuur geen middelen uit het
noodfonds trekt ontvangen minimaal
nog 1 subsidievraag in 2021

• Het budget noodfondsmiddelen
dat vzw ‘de Rand’ ter beschikking
kreeg wordt volledig besteed aan
de relance van de verenigingen.

2021-2022 • Er volgt een evaluatie van de besteding
van de noodfondsmiddelen na de
financiële ondersteuningsronden in die
gemeenten waar vzw ‘de Rand’ de
verenigingen ondersteunt en er wordt
desgevallend minstens 1 extra initiatief
genomen

• Vzw ‘de Rand’ beperkt, binnen de
mogelijkheden van de organisatie,
de financiële schade geleden door
de verenigingen in de zes en
Jezus-Eik

2021 • Er worden geen annulatievergoedingen
aangerekend aan de verenigingen en
lokale initiatiefgroepen bij annuleringen
en afgelastingen van activiteiten als
gevolg van coronamaatregelen

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.2: Eigen aanbod gemeenschapscentra 

OD 1.2: We bewerkstelligen gemeenschapsvorming met eigen programmering en projecten, 
complementair aan wat er lokaal al georganiseerd wordt, en in coproductie met de lokale en/of 
bovenlokale gemeenschap. We zetten daarbij in op de uitdagingen en opportuniteiten die 
specifiek zijn voor de lokale context. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik 
door acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze 
gemeenschapscentra functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en 
methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ deelt deze expertise en methodieken met de hele 
Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Beleidsplannen gemeenschapscentra 2020-2025
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Oprichting IGS’en in de Rand en samenwerkingsovereenkomsten met vzw ‘de Rand’ die

zijn afgesloten.
o Er zijn veel spelers in de nabije omgeving, waardoor het beter is om samen te werken,

krachten te bundelen.
• Relevante context – specifieke situering

o De grote taaldiversiteit in de Vlaamse Rand en de beperkte aansluiting van anderstaligen
bij het huidige cultuuraanbod

o Een hoge migratie-intensiteit en de daaruit voortvloeiende beperkte sociale cohesie en
nood aan gemeenschapsvorming

o De groeiende groep jongeren van niet-Belgische herkomst en de verouderende
autochtone bevolking

o Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
• Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei
• Cultuur Noordrand
• Druivenstreek

o Clusters:
• Buurtabonnement: GC de Moelie (Linkebeek) – GC de Muse (Drogenbos) – CC de

Meent (Beersel) – GC de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode)
• Nachtvluchtabonnement: GC de Kam (Wezembeek-Oppem) – GC de Lijsterbes

(Kraainem) – CC Warandepoort (Tervuren)
• GC de Zandloper (Wemmel) – GC de Muze (Meise)
• Druivenstreekabonnement:  GC de Bosuil (Jezus-Eik) – CC den Blank (Overijse) –

GC Felix Sohie (Hoeilaart)
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Gemeenschapscentra:

• Centrumverantwoordelijken en decentrale stafmedewerkers houden de vinger aan
de pols en programmeren een actueel divers cultureel aanbod, complementair aan
wat er lokaal al georganiseerd wordt en aanvullend op het aanbod van de
clusterpartners.

• Nemen ook deel aan stuur- en werkgroepen van het intergemeentelijke
samenwerkingsverband.

• Medewerkers administratie en communicatie: opstellen en uitvoeren van een
doorgedreven promocampagne, ondersteuning tijdens culturele evenementen

• Technici: technische en logistieke ondersteuning van de podiumprogrammatie
o Stuurgroep inspireert en geeft mee vorm aan het aanbod.
o Vrijwilligers
o Lokale verenigingen en initiatiefgroepen als partner in projecten
o Cultuurraden, dorpsraden en andere overlegfora
o Andere gemeenschappen in de gemeente
o Inwoners van de gemeente
o De cultuur- en gemeenschapscentra waarmee we structureel in clusters samenwerken

om een gezamenlijk aanbod in de regio te verspreiden
o Collega's uit cultuur- en gemeenschapscentra, bibliotheken, erfgoedcellen,

vrijetijdsdiensten (jeugd, sport, cultuur) uit de betrokken regio
o De regiocoördinator
o De raden van bestuur van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (betrokken

gemeentebesturen)
o Andere actoren in functie van prioritaire acties in de regio (bv. Publia i.f.v. uitrol Uitpas)

o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer, op/til,
publiq)

• Relevante raakvlakken intern
o Taalpromotie en taalbeleid
o Gemeenschapsvorming
o Doelgroepenwerking
o Jeugd en sport
o Receptieve werking
o Communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Cultuur
o Onderwijs
o Welzijn
o Jeugd
o Integratie
o Leefmilieu
o Volksgezondheid
o Sociale sector
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• Wat?
o Eigen cultureel aanbod formuleren en realiseren.
o We starten gemeenschapsvormende projecten en samenwerkingen op die bijdragen aan

het versterken van het sociale weefsel in de faciliteitengemeenten en Jezus-Eik. Het
toetsingskader van elk centrum vormt hierbij een duurzaam beleidsinstrument om
projecten en samenwerkingen al dan niet op te starten. Samenwerkingen moeten ertoe
leiden dat we elkaars werking versterken en dat we bruggen slaan tussen verschillende
verenigingen, doelgroepen en (taal)gemeenschappen.

o Samenwerking aangaan op bovenlokaal en regionaal niveau, m.n. in de cluster wat
betreft het samenstellen van het gezamenlijke activiteitenaanbod.

o In het IGS vertrekt het partnership van vzw 'de Rand' vanuit zijn eigen beleidsopdracht en
beleidsinstrumenten. Concreet betekent dit dat we het inhoudelijke partnership van vzw
'de Rand' vanuit de volgende potentiële aanknopingspunten aangaan:
• de gemeenschapscentra van vzw 'de Rand' als fysieke cultuurplek en actor
• de expertise van vzw 'de Rand' m.b.t. taalpromotie en oefenkansen Nederlands
• de expertise van vzw 'de Rand' m.b.t. beleidsdocumentatie over de Vlaamse Rand
• vanuit een onderliggende doelstelling m.b.t gemeenschapsvorming en de versterking

van het Nederlandstalige karakter van de regio
• Hoe?

o Samenstellen van een actueel divers cultureel aanbod. We maken daarbij gebruik van het
toetsingskader.

o Naast het toetsingskader is ook een programmatiekader van de centra een belangrijk
instrument om ons podiumaanbod te kunnen afstemmen op de verschillende
doelgroepen die we willen bereiken. Het toetsingskader, programmatiekader en kansen
die zich aandienen zijn specifiek voor de lokale context.

o Vinger aan de pols om kansen te ontdekken
o Samen met stuurgroep en andere partners kansen detecteren en creatief nadenken over

mogelijke projecten die bijdragen aan het bevorderen van de sociale cohesie
o Samenwerking tussen verschillende actoren stimuleren en ondersteunen
o Via ‘light’ vormen van samenwerking en bonding stap voor stap evolueren naar sterkere

vormen van samenwerking en bridging
o Clusters

• afstemming aanbod door middel van overleg op regelmatige basis
• bundelen van communicatie (o.m. in gezamenlijke seizoensbrochure)
• gezamenlijke account in Ticketmatic, gezamenlijke ticketverkoop

o IGS
• samenwerkingsovereenkomst afgesloten
• afvaardiging in de raad van bestuur van IGS (Jo Van Vaerenbergh of Stefaan Gunst)
• afvaardiging van de verschillende centra in de stuurgroepen

(centrumverantwoordelijke)
• deelname aan projecten van IGS

• Wanneer?
o 2021-2025
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ maken werk van een divers en breed 
toegankelijk aanbod op het podium, in cursuslokalen, tentoonstellingsruimten, doe- en dansateliers, 
extra muros etc., complementair aan wat andere organisatoren lokaal al aanbieden en afgestemd 
met de collega’s uit de cultuur- en gemeenschapscentra uit de regio.  
Beoogde resultaten: Het eigen culturele programma van de centra is divers en breed toegankelijk en 
is een belangrijke hefboom tot gemeenschapsvorming. Dit aanbod komt zowel vraaggestuurd, in 
samenwerking met andere partners of actoren als professioneel geïnspireerd tot stand. 

Doelstelling 2: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand besteden bijzondere aandacht aan het 
bereiken van specifieke doelgroepen en maken werk van een kwalitatief aanbod voor deze 
doelgroepen. 
Beoogde resultaten: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ hebben een specifiek aanbod voor 
kinderen, jongeren en senioren in hun programma.  

Doelstelling 3: De gemeenschapscentra streven ernaar om met hun aanbod van activiteiten en 
voorstellingen drempelverlagend te werken, o.a. voor een potentieel publiek dat Nederlands leert 
en/of dat het Nederlands nog niet helemaal machtig is.  
Beoogd resultaat: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ ontsluiten hun reguliere aanbod voor 
anderstaligen op een drempelverlagende manier en maken hierbij gebruik van methodieken die 
inzetten op toeleiding. 

Doelstelling 4: We starten een breed palet aan gemeenschapsvormende projecten op, ondersteunen 
ze en bouwen ze uit. De Nederlandse taal is hier steeds een verbindende factor. 
Beoogd resultaat: Anderstaligen zijn geënthousiasmeerd voor het gebruik van het Nederlands. De 
sociale cohesie en aansluiting bij de gemeenschap zijn bevorderd.  

Doelstelling 5: De gemeenschapscentra gaan actief samenwerkingsverbanden aan met verschillende 
verenigingen/individuen/instanties/gemeenschappen en stimuleren onderlinge samenwerking. 
Beoogd resultaat: Sterke initiatieven en een goed aanspreekbaar lokaal netwerk van diverse partners 
en actoren opzetten. 

Doelstelling 6: De gc’s zetten in op bonding-, bridging- en ‘light’-methodieken van 
gemeenschapsvorming die tot sterke en structurele vormen van samenwerking leiden. 
Beoogd resultaat: De samenleving in de gemeente is versterkt.  

Doelstelling 7: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ werken structureel in clusters samen met 
een of meerdere nabijgelegen cultuur-en/of gemeenschapscentra. 
Beoogde resultaten: Het opzetten van een gezamenlijk programma-aanbod en een gezamenlijke 
abonnementsformule en het samen promoten van dit aanbod via gedeelde kanalen. Het aanbod van 
de centra heeft een breder bereik en is meer zichtbaar in een ruimere regio. 

Doelstelling 8: De centra van vzw ‘de Rand’ maken deel uit van de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden (cultuur/vrije tijd) in hun regio via een samenwerkingsovereenkomst. De 
medewerkers nemen deel aan stuur- en thematische (project)werkgroepvergaderingen. 



14 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Beoogde resultaten: Expertisedeling m.b.t. gemeenschapsvorming en taalpromotie in de werking 
van het IGS. De centra beschikken over een ruim netwerk van verschillende actoren in de ruime 
regio. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en Rolomschrijving 

• Stuurgroep
• Cultuurraad – jeugdraad – sportraad
• Bibliotheken
• OCMW
• Scholen en schoolgemeenschappen
• Cel taalpromotie
• CVO’s & CBE
• Clusterpartners
• Lokale verenigingen
• Individuen – wijken
• Doelgroepen (jongeren, volwassenen, senioren, anderstaligen …)
• Gemeentebestuur – dienst Vrije Tijd
• Naburige cc’s en gc’s
• Gemeenten aangesloten bij de resp. IGS’en en de gemeentelijke actoren
• Buurthuizen
• Archeduc
• Groep Intro
• NT2
• FeliXart
• Regiowerking
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
Eigen aanbod 

• De centra van vzw ‘de
Rand’ stellen in
samenspraak met de
stuurgroepen een divers
en toegankelijk
programma met
activiteiten samen dat
gericht is op ontmoeting.

2021-2025 • De centra bieden samen
gemiddeld 360 activiteiten
per jaar in eigen beheer of
in samenwerking aan (excl.
scholenaanbod – atypisch
jaar 2021).

• Met hun eigen activiteiten
en activiteiten in
samenwerking bereiken ze
jaarlijks minimaal 38.000
mensen.

• De centra ontwikkelen en
formuleren een specifiek
aanbod voor kinderen en
jongeren.

2021-2025 • De centra bereiken
gemiddeld 8.000 leerlingen
met hun aanbod aan
schoolvoorstellingen en
educatieve activiteiten.

• De centra organiseren 90
schoolvoorstellingen en
educatieve activiteiten.

• De centra organiseren
gemiddeld  35
familievoorstellingen.

• De centra organiseren 70
andere activiteiten en
evenementen voor kinderen
en jongeren.

• De centra organiseren
een specifiek aanbod voor
jongeren (tieners).

2021 

2022-2025 

• 3 centra ontwikkelen een
online, offline of hybride
aanbod voor jongeren.

• 5 centra hebben een online,
offline of hybride aanbod
voor jongeren.

• De centra ontwikkelen en
formuleren een specifiek
aanbod voor senioren.

2021-2025 • Gemiddeld 35 activiteiten
per jaar zijn specifiek gericht
op senioren (inclusief
intergenerationele
activiteiten en projecten).

• De centra organiseren, waar
de nood wordt
gedetecteerd, een opleiding
computervaardigheden
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specifiek voor senioren, 
complementair aan het 
bestaande aanbod. 

• De centra maken hun 
reguliere aanbod 
toegankelijk / werken 
drempelverlagend voor 
anderstaligen 

2021-2025 • We ontsluiten/omkaderen 
de relevante voorstellingen 
uit het reguliere aanbod 
met taaliconen, vertaalde 
korte inhoud en toeleiding 
via de anderstalige pagina’s 
van de website. 

We screenen elke 
voorstelling of 
activiteit op de 
toegankelijkheid 
voor 
anderstaligen. 

Corona  
• De centra van vzw ‘de 

Rand’ continueren het 
aanbieden en 
ontwikkelen van 
verbindende activiteiten 
in coronatijd.  

2021 • Alle centra samen 
ondernemen minimaal 20 
specifieke acties die 
inzetten op verbinding 
tijdens de culturele 
coronalockdown.  

• Alle centra delen hun online 
corona-aanbod op een 
gezamenlijke webpagina.  

 

Samenwerking en projecten 
• De centra van vzw ‘de 

Rand’ organiseren 
projecten die ontmoeting 
en gemeenschapsvorming 
stimuleren.  

2021-2025 • De centra realiseren 
minimaal 30 projecten met 
een focus op ontmoeting 
tussen verschillende 
gemeenschappen.   

 

• De centra organiseren en 
ondersteunen initiatieven 
in samenwerking met 
lokale verenigingen en 
organisatoren.  

2021-2025 • In 35 % van de activiteiten 
van de centra werken we 
samen met een of meerdere 
lokale verenigingen of 
actoren.  

• 0-meting in 2021 

 

Bovenlokaal 
• De centra bieden elk met 

een of meerdere 
clusterpartners een 
afgestemd 
cultuurprogramma aan. 

2021-2025 • Per cluster (4): verspreiding 
seizoensbrochure en 
realisatie gezamenlijke 
ticketverkoop 

 

• De centra werken 
drempelverlagend via 
bovenlokale 
samenwerking. 

2021 
 
 
 
 

 
 

2022 
 
 
 

• 1 centrum stapt in in het 
Uitpasverhaal van de 
regiowerking (GC de Bosuil – In 
2021 moet de concrete 
werking van de IGS’en 
bovenlokale cultuurwerking 
opstarten).  

• 2 centra stappen in in het 
Uitpasverhaal (testcase vanuit 
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2023-2025 

niet aan IGS verbonden 
gemeenschapscentra).  

• Als de testcase een succesvol
scenario van  integratie
oplevert stappen de andere
centra in.

• De centra van vzw ‘de
Rand’ verruimen hun
aanbod voor hun publiek
door deel te nemen aan
bovenlokale projecten.

2021 

2022 

2023 

• Minstens 1 centrum  is partner
in een bovenlokaal project dat
in het aanbod van het
betrokken centrum wordt
meegenomen.

• 2 centra zijn partner in een
bovenlokaal project.

• 3 centra zijn partner in een
bovenlokaal project.
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Actiefiche 1.3: Aanbod anderstaligen 

OD 1.3: De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ doen aan taalpromotie en creëren 
oefenkansen Nederlands in alle onderdelen van hun werking. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o De vraag naar een taalversterkend aanbod

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten
o De nabijheid van Brussel en Wallonië
o De aanwezigheid van Franstalige en internationale scholen
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Inclusief aanbod
o Reguliere programmering
o Projectwerking
o Doelgroepenwerking
o Lokale en internationale verenigingen
o Verenigingen
o Vrijwilligerswerking
o Jeugd en sport
o Taalpromotie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onderwijs
o Welzijn
o Vrije tijd
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Team gemeenschapscentra
o Team taalpromotie
o CVO’s, CBE
o Provincie Vlaams-Brabant
o Agentschap integratie en inburgering
o Lokale besturen / OCMW’s
o Archeduc
o Partners met een specifiek aanbod voor anderstaligen (theater van A tot Z …)

• Wat?
o Faciliteren van taallessen
o Aangepast programma-aanbod
o Bevorderen van de interactie en ontmoeting tussen Nederlands- en anderstaligen

• Hoe?
o In onze programmakeuze/projectwerking zijn we bedacht op de diversiteit in de

gemeenschap en we houden rekening met de verschillende taalgemeenschappen in
de regio.

o We bevorderen de toegankelijkheid in het centrum o.a. door het gebruiken van
taaliconen, duidelijke taal en specifieke communicatiekanalen.

o In bijna alle activiteiten die we organiseren bouwen we oefenkansen Nederlands in
en we initiëren nieuwe vormen van oefenkansen (van formeel tot informeel).

o We detecteren noden van anderstaligen en spelen hier op in.
• Wanneer?

o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: De centra van vzw ‘de Rand’ organiseren intakemomenten i.s.m. de provincie Vlaams-
Brabant en het Agentschap Integratie en Inburgering en bieden lessen Nederlands aan in 
samenwerking met de CVO’s en waar nodig met het CBE uit de regio. 
Beoogd resultaat: Anderstaligen uit de gemeente en de regio vinden de weg naar en kunnen 
deelnemen aan een laagdrempelig NT2-aanbod. 

Doelstelling 2: De centra van vzw ‘de Rand’ organiseren specifieke oefenkansen Nederlands voor 
anderstaligen met partners en een aangepast aanbod (gesprekstafels, taalstages voor kinderen, 
aangepaste voorstellingen en concerten voor kinderen en volwassenen …).  
Beoogd resultaat:  Anderstaligen d.m.v. het oefenen van de taal een positieve ervaring met het 
Nederlands geven. Creëren van een veilig klimaat om Nederlands te oefenen d.m.v. een specifiek 
aanbod in de centra. Toeleiding van de deelnemers naar het inclusieve aanbod in de centra. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling 3: De centra van vzw ‘de Rand’ willen met het specifieke aanbod van lessen en 
oefenkansen Nederlands ook inzetten op het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie met het 
Nederlands als verbindende factor. 
Beoogd resultaat: Een verhoogde participatie van anderstaligen aan het Nederlandstalige 
gemeenschapsleven. 
 
Doelstelling 4: De centra van vzw ‘de Rand’ willen, door een specifieke toeleiding en omkadering van 
hun reguliere aanbod, van het hele aanbod een oefenkans Nederlands maken. Anderstaligen die op 
deze manier deelnemen aan het reguliere aanbod vormen tevens de verbinding met het specifieke 
aanbod, waar ze als ambassadeur de overgang begeleiden naar het inclusieve aanbod en bij 
uitbreiding tot het hele gemeenschapsleven.  
De centra sensibiliseren en ondersteunen de lokale verenigingen en collega’s/actoren uit de regio 
waarmee we samenwerken om dat ook te doen (taaliconen, duidelijke taal …). 
Beoogd resultaat: Anderstaligen nemen deel aan het reguliere aanbod van de centra, afgestemd op 
het niveau van hun taalbeheersing Nederlands. Er is een vlotte doorstroming van cursisten 
Nederlands die gebruik maken van de specifieke oefenkansen naar het reguliere aanbod van de 
centra.  
 
Doelstelling 5: De centra van vzw ‘de Rand’ willen met het inclusieve aanbod ook drempelverlagend 
inzetten op het bevorderen van ontmoeting en sociale cohesie met het Nederlands als verbindende 
factor. 
Beoogd resultaat: Een verhoogde participatie van anderstaligen aan het Nederlandstalige 
gemeenschapsleven. 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
• De centra van vzw ‘de Rand’

organiseren samen met het
Agentschap Integratie en
Inburgering en de CVO’s
intakegesprekken.

2021-2025 • We organiseren minimaal 7
intakemomenten per jaar.

• De centra faciliteren lessen
Nederlands in de centra.

2021-2025 • Er zijn minimaal 25
cursussen NT2 per jaar in de
centra.

• Minimaal 300 cursisten per
jaar volgen een cursus NT2
in de centra van vzw ‘de
Rand’.

• De centra organiseren
specifieke activiteiten gericht
op het creëren van
oefenkansen Nederlands
voor anderstalige kinderen.

2021-2025 • Er zijn 50 activiteiten per
jaar in de centra.

• Er zijn 7 meerdaagse
taalstages per jaar in de
centra.

Losstaande 
activiteiten 
zoals  
workshops, 
school-
voorstellingen, 
spelen in het 
Nederlands 
etc. 

• De centra organiseren
specifieke activiteiten gericht
op het creëren van
oefenkansen Nederlands
voor anderstalige
volwassenen

2021-2025 • Er zijn jaarlijks 12 specifieke
activiteiten.

Café 
Combinne, 
Cuisine 
Mundial, 
praattafels, 
voorstellingen, 
babycafé …  

• De centra leiden de cursisten
Nederlands toe naar het
cultuuraanbod in de centra.

2021 - 2025 • De centra organiseren 12
toeleidingsactiviteiten per
jaar (o.a. rondleiding door

Randuit-
cheques 
worden 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Taalpromotie: ondersteuning promotie en coördinatie
• CVO: lessen Nederlands (+ indien nodig CBE)
• Cultuur-, sport- en jeugdraad
• Lokale en internationale verenigingen
• Gemeente – OCMW
• Bibliotheek
• Archeduc
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het centrum door 
centrumverantwoordelijke 
en het activeren van de 
CVO’s om ook actief in te 
zetten op toeleiding).  

• Er worden minimaal 850 
Randuitcheques geïnd in de 
centra van vzw ‘de Rand’.  

verdeeld 
onder 
cursisten 
Nederlands.  

• De centra maken hun 
reguliere aanbod toegankelijk 
/ werken drempelverlagend 
voor anderstaligen 

2021-2025 • We ontsluiten/omkaderen 
de relevante voorstellingen 
uit het reguliere aanbod 
met taaliconen, vertaalde 
korte inhoud en toeleiding 
via de anderstalige pagina’s 
van de website.  

• Cfr. actie onder OD2, we 
screenen elke voorstelling 
of activiteit op de 
toegankelijkheid voor 
anderstaligen.  

• We organiseren minimaal 1 
infosessie duidelijke taal 
voor begeleidende partners 
per jaar.  

 

• De gemeenschapscentra 
maken een aangepast 
onthaalpakket om 
nieuwkomers op een 
laagdrempelige manier toe te 
leiden naar het aanbod van 
de centra. 

2021 
 
 

2022-2025 

• Aanmaak van het 
onthaalpakket en afspraken 
met PIN vzw.  

• Aantal onthaalgesprekken 
die door PIN vzw worden 
gevoerd en waarbij het 
aanbod van het 
gemeenschapscentrum 
wordt meegegeven. 

• 2022 = nulmeting 

PIN vzw werkt 
samen met de 
lokale 
besturen.  

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.4: Subsidiebeleid Nederlandstalige sportverenigingen 

OD 1.4: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek 
en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de 
beleidsperiode 2020-2025. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd & sport van de drie gemeenten
o Lokale Nederlandstalige sportverenigingen
o Sportoverlegorgaan

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Programmadecreet Vlaamse overheid: vzw ‘de Rand’ voert sinds 2014 het lokale

sportbeleid in de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten en het krimpende

aandeel Nederlandstaligen, zeker bij de jeugd
o Concurrentiële context anderstalig jeugd- en sportwerk
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Taalpromotie en taalbeleid
o Gemeenschapsvorming
o Verenigingen

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Vrije tijd
o Toerisme
o Cultuur
o Welzijn
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o Sport Vlaanderen 
• Wat? 

o Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de Nederlandstalige 
sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid 

• Hoe? 
o Rechtstreekse subsidies via lokale verdeelsleutels (subsidiereglementen) 
o Startsubsidie voor nieuwe clubs 
o Opzetten van sensibiliseringsinitiatieven en begeleidingstrajecten voor het opstarten 

van nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen 
• Wanneer? 

o 2021-2025 
 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We ondersteunen de Nederlandstalige sportverenigingen kwalitatief via rechtstreekse 
subsidies volgens lokale verdeelsleutels. 
Beoogd resultaat: Een sterk lokaal netwerk van Nederlandstalige sportclubs met een duurzame en 
kwalitatieve werking. 
 
Doelstelling 2: We signaleren zowel drempels in de oprichting en het aanbod van als de vraag naar 
nieuwe sportclubs. We verlagen die drempels via een startsubsidie. 
Beoogd resultaat: Ondersteuning en stimulering van de opstart van nieuwe Nederlandstalige 
sportverenigingen. 
 
Doelstelling 3: We zetten sensibiliseringsinitiatieven en begeleidingstrajecten op voor het opstarten 
van nieuwe Nederlandstalige sportverenigingen in de betrokken gemeenten i.s.m. de promotiedienst 
Vlaams-Brabant van Sport Vlaanderen en de eventueel aanwezige Vlaamse sportfederatie. 
Beoogd resultaat: Nieuwe initiatieven worden gedetecteerd en de startsubsidie voor nieuwe 
sportverenigingen is bekend.  
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale sportclubs
• Sportraden
• Sportregio Druivenstreek
• Sport Vlaanderen
• Promotiedienst Vlaams-Brabant
• Lokaal bestuur

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Financiële ondersteuning

sportclubs op basis van lokale
verdeelsleutels en met het oog op
een kwalitatieve basiswerking.

11/2021-2025 
indienen 

subsidiedossier 
via sportraad  
03/2021-2025 

uitbetaling 
clubs vorig 
boekjaar 

• Overzicht aantal sportclubs die
financiële ondersteuning krijgen

• Ondersteuning clubs met een
jeugdwerking met het oog op de
kwaliteitsbewaking van jeugdsport.
Stimuleren jeugdsportbegeleiders
en jeugdcoördinatoren tot het
volgen van opleiding en bijscholing
en hiervoor financiële
ondersteuning bieden op basis van
een subsidiereglement.

2021-2025 • Uitvoering van het goedgekeurde
subsidiereglement

• Stimuleren en  ondersteunen van
sportverenigingen tot onderling
overleg in functie van het
afstemmen van het subsidiebeleid
op de lokale hedendaagse
uitdagingen en noden.

2021-2025 • Verslag van overleg sportraad en
andere relevante partners

• Ondersteunen van een duurzame
sportclubwerking en in overleg
gaan met bovenlokale partners
zoals Sport Vlaanderen om mee na
te denken over de uitdagingen
waar de betrokken clubs mee

2021-2025 • Informatie opvragen bij relevante
partners
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kampen. Inzetten expertise 
sportpartners waar mogelijk op het 
terrein. 

• Overleggen met Vlaamse-
Brabantse promotiedienst om hun 
expertise inzake sensibilisering en 
stimulering van de lokale bevolking 
tot het opstarten van een 
sportclubwerking mee te kunnen 
nemen in functie van haalbare 
acties op het terrein 

2021-2025 • Actieplan op basis van gedane 
overleg 

• Drempel verlagend ondersteunen 
van  opstartende 
sportverenigingen door middel van 
een startsubsidie.  

2021-2025 • Uitgewerkt subsidieregelement voor 
startende sportverenigingen 

• Subsidiereglement minstens 2 
keer/jaar digitaal in de kijker zetten 

• Subsidiereglement op website 
permanent beschikbaar maken 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
 

 

 

 

 
  



27 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Actiefiche 1.5: Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het 
activeren van sportparticipatie 

OD 1.5: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, Linkebeek 
en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende de 
beleidsperiode 2020-2025 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd & sport van de drie gemeenten

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Programmadecreet Vlaamse overheid: vzw ‘de Rand’ voert sinds 2014 het lokale

sportbeleid in de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten en het krimpende

aandeel Nederlandstaligen, zeker bij de jeugd
o Concurrentiële context anderstalig jeugd- en sportwerk
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Taalpromotie en taalbeleid
o Gemeenschapsvorming
o Verenigingen
o Het Gordelfestival
o Gemeenschapskranten

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Vrije tijd
o Toerisme
o Cultuur
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o Nederlandstalige sportclubs, Nederlandstalig sportoverlegorgaan en eventueel 
initiatiefnemers met een Nederlandstalig sportaanbod 

o Initiatiefnemers van bovenlokale sportevenementen (aanbod) 
o Het informatie- en documentatiecentrum Vlaamse Rand (informatie) 

• Wat? 
o Het ondersteunen van promotieactiviteiten gericht op het activeren van 

sportparticipatie 
• Hoe? 

o Aanbod Nederlandstalige sportclubs promoten via lokale communicatiekanalen en 
met sportraad en sportclubs promotie-initiatieven uitwerken 

o Bovenlokale sportinitiatieven promoten en meewerken aan regionale sportpromotie-
initiatieven 

o Meedelen van evoluties over de veranderende bevolking in de sportraad en concrete 
tips geven aan clubs over hoe zij hier mee om kunnen gaan in hun werking 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 
 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ zet de inwoners van Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem aan 
tot sportparticipatie door enerzijds het aanbod van de Nederlandstalige sportclubs te promoten via 
haar lokale communicatiekanalen en anderzijds met de sportraad en sportclubs promotie-initiatieven 
uit te werken. 
Beoogd resultaat: Een hogere graad van sportparticipatie in de gemeenten.  
 
Doelstelling 2: Vzw ’de Rand’ promoot bovenlokale sportinitiatieven via haar eigen promotiekanalen. 
Beoogd resultaat: Een hogere graad van en een versterkte deelname aan bovenlokale 
sportinitiatieven van gemeentelijke inwoners.  
 
Doelstelling 3: Vzw ‘de Rand’ deelt in de sportraad evoluties over de veranderende bevolking en 
geeft clubs concrete tips over hoe zij hier mee om kunnen gaan in hun werking.  
Beoogd resultaat: Lokale sportclubs zijn op de hoogte van de demografische kansen en bedreigingen 
in de gemeente en passen hun werking hieraan aan. Het sportaanbod zet tegelijk in op 
gemeenschapsvorming en sociale cohesie van de diverse gemeenschap.  
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale sportclubs
• Sportraden
• OCMW
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
• Sport Vlaanderen
• Promotiedienst Vlaams-Brabant
• Lokaal bestuur

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Stimuleren van de bevolking tot

sportparticipatie door aanbod van
Nederlandstalige sportclubs
promotiekanalen op te nemen en
gezamenlijke promotie-initiatieven van
sportraad en aangesloten sportclubs te
ondersteunen

2021-
2025 

• Minstens 1 keer per jaar een lokaal
sportaanbod in de kijker via de
bestaande communicatiekanalen

• Promoten van bovenlokale
sportinitiatieven

2021-
2025 

• Minstens 1 keer per jaar een
bovenlokaal sportaanbod in de
kijker zetten via  bestaande
communicatiekanalen

• Opvolgen van cijfers en evoluties over
de veranderende bevolking in de 3
gemeenten en relevante informatie
delen met de sportclubs en ook
expertise delen over de organisaties op
het terrein hiermee moeten omgaan. Op
die manier ondersteunt vzw ‘de Rand’
de sportclubs om een nieuw publiek aan

2021-
2025 

• Verslag van de sportraad
vergaderingen waarin vzw ‘de Rand’
bij het begin van het jaar een
informatief en inspirerend punt met
betrekking tot de specifieke lokale
context op de agenda zet.
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te boren en hun werking eventueel nog 
meer open te trekken. Hiermee bieden 
clubs een sportief aanbod dat tegelijk 
gemeenschapsvormend is én dat de 
sociale cohesie van de diverse 
gemeenschap ten goede komt. 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.6: Organiseren en ondersteunen van lokale sportinitiatieven 

OD 1.06: We stellen sportbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Kraainem, 
Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze gedurende 
de beleidsperiode 2020-2025. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd en sport van de gemeenten Kraainem, Linkebeek en

Wezembeek-Oppem
o Nederlandstalige sportclubs (aanbod)

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Programmadecreet Vlaamse overheid: vzw ‘de Rand’ voert sinds 2014 het lokale

sportbeleid in de gemeenten Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem.
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten en het krimpende

aandeel Nederlandstaligen, zeker bij de jeugd
o Het taalrichtkader van Sport Vlaanderen
o Concurrentiële context anderstalig jeugd- en sportwerk
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Taalpromotie en taalbeleid
o Gemeenschapsvorming
o Verenigingen

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Vrije tijd
o Welzijn
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o Lokale initiatiefnemers (aanbod) 
o Nederlandstalige sportoverlegorganen uit de betrokken gemeenten (overleg en 

promotie) 
o Sportfederaties (vorming) 
o Sport Vlaanderen (vorming) 

• Wat? 
o Ondersteunen van lokale initiatieven met betrekking tot sport 

• Hoe? 
o Lokale sportinitiatieven ondersteunen door middel van projectsubsidies. Daarbij 

sportverenigingen stimuleren tot samenwerking. 
o Overlegmomenten tussen sportclubs en andere actoren stimuleren 
o Organiseren van een complementair sportaanbod 
o Drempels voor bestaande sportaanbod wegwerken 
o Vorming en bijscholing organiseren 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ ondersteunt lokale sportinitiatieven door middel van projectsubsidies.  
Beoogd resultaat: Verlagen van financiële drempels voor deelnemers door middel van de 
projectsubsidie. Verlagen van financiële drempels voor lokale sportinitiatieven om samen te werken 
met partners en te experimenteren met nieuw aanbod of extracurriculaire activiteiten. 
 
Doelstelling 2: Vzw ‘de Rand’ zet in op verbinding, stimuleert de sportverenigingen tot samenwerking 
en ondersteunt hen hierbij. 
Beoogde resultaten: Gemeenschapsvorming. Activiteiten buiten de reguliere werking zijn haalbaar en 
aantrekkelijk. 
   
Doelstelling 3: Vzw ‘de Rand’ faciliteert en ondersteunt overlegmomenten tussen de sportclubs en 
andere actoren.  
Beoogd resultaten: Verschillende sportactoren uit de gemeente doen aan informatie-uitwisseling, 
expertisedeling en stemmen hun aanbod op elkaar af. De verschillende sportactoren uit de gemeente 
werken vlot samen op het vlak van aanbod. 
 
Doelstelling 4: Vzw ‘de Rand’ organiseert zelf een sportaanbod dat complementair is aan het 
bestaande. Vzw ‘de Rand’ spreekt enerzijds voor de organisatie en/of begeleiding van initiatieven 
lokale partners aan en probeert anderzijds om bovenlokale initiatieven in de gemeente te laten 
plaatsvinden. 
Beoogd resultaat: Er is een gediversifieerd sportaanbod in de gemeente dat een breed publiek 
aanspreekt. 
 
Doelstelling 5: Vzw ‘de Rand’ verlaagt drempels voor het deelnemen aan het lokale, regionale en 
Vlaamse sportaanbod. 
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Beoogd resultaat: Inwoners uit de betrokken gemeente hebben kennis van en participeren meer aan 
het lokale en regionale Vlaamse sportaanbod. 

Doelstelling 6: Vzw ‘de Rand’ ondersteunt of organiseert vorming en bijscholing over gezondheid, 
beweging en sportclubwerking. 
Beoogd resultaat: De sportverenigingen hebben voldoende kennis en knowhow m.b.t. verschillende 
aspecten van de werking van de sportclub. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale sportclubs
• Sportraden
• OCMW
• Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden vrije tijd

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Vzw ‘de Rand’ stimuleert de

sportverenigingen tot
samenwerking.

• Vzw ‘de Rand’ ondersteunt
lokale sportinitiatieven
financieel en/of
organisatorisch.

2021-2025 • We spreken de verenigingen op
regelmatige basis aan.

• Er is een subsidiereglement en
verenigingen ontvangen jaarlijks een
subsidie. In elke gemeente wordt er
minstens 1 activiteit per jaar
georganiseerd, waarbij er samenwerking
met lokale sportpartners is.

• Stimuleren van overleg
tussen sportclubs en andere
lokale actoren

2021-2025 • Minstens drie keer per jaar overleg met
sportclubs en eventuele andere actoren
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• Organisatie van 
complementair 
sportaanbod 

2021-2025 • In elke gemeente wordt er minstens 1 
activiteit per jaar georganiseerd, 
aanvullend op het bestaande 
sportaanbod.  

• Deelname aan lokaal, 
regionaal en Vlaams 
sportaanbod bevorderen 

2021-2025 • Jaarlijks overzicht van promotie aanbod 
via communicatiekanalen 

• Jaarlijks overzicht van samenwerkingen 
met lokale partners (OCMW) en regionale 
partners voor toeleiding 

• Organisatie bijscholing en 
vorming  

2021-2025 • 2 x per jaar bevraging noden tijdens  
sportraadvergaderingen 

• Vzw ‘de Rand’ organiseert of ondersteunt 
minstens 1 vorming of bijscholing per jaar. 

• Deelnemerslijst specifieke vorming  
 

 
Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.7: De ondersteuning van het jeugdwerk in de algemene zin 

OD 1.07: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze 
gedurende de beleidsperiode 2020-2025. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd en sport van de gemeenten Drogenbos, Linkebeek, Kraainem

en Wezembeek-Oppem (ondersteuning)
o Nederlandstalige jeugdverenigingen (werking/aanbod)

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Programmadecreet Vlaamse overheid: vzw ‘de Rand’ voert sinds 2014 het lokale

jeugdbeleid in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem.

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten en het krimpende

aandeel Nederlandstaligen, zeker bij de jeugd
o Concurrentiële context anderstalig jeugd- en sportwerk
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Taalpromotie en taalbeleid
o Verenigingen
o Jeugd- en familieprogrammering

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onderwijs
o Vrije tijd
o Welzijn
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o Nederlandstalige jeugdraad (overleg)
• Wat?

o Ondersteunen van jeugdwerk in de algemene zin
• Hoe?

o Jaarlijkse financiële ondersteuning van het jeugdwerk met het oog op een
kwalitatieve basiswerking voor elke vereniging

o Inhoudelijke ondersteuning met het oog op kwalitatief jeugdwerk en de
duurzaamheid (het voortbestaan) van de verenigingen

• Wanneer?
o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ ondersteunt jaarlijks het jeugdwerk door middel van basissubsidiëring 
via een verdeelsleutel per gemeente. 
Beoogd resultaat: Een sterk lokaal netwerk van Nederlandstalige jeugdverenigingen met een 
duurzame en kwalitatieve werking. 

Doelstelling 2: Vzw ‘de Rand’ hanteert een bijgestuurd subsidiesysteem. 
Beoogd resultaat: Uitrollen van een subsidiesysteem dat beter inspeelt op de uitdagingen en noden 
van de verenigingen. 

Doelstelling 3: Vzw ‘de Rand’ detecteert proactief vragen en noden bij het jeugdwerk en zoekt mee 
naar antwoorden.  
Beoogd resultaat: Jeugdwerk inhoudelijk ondersteunen en versterken. 

Doelstelling 4: Vzw ‘de Rand’ treedt op als verbinder en brengt het jeugdwerk in contact met 
organisaties, koepels en partners die op basis van hun expertise meezoeken naar antwoorden en 
oplossingen. 
Beoogd resultaat: Samenwerking bevorderen tussen organisaties, koepels en partners in het 
jeugdwerk. 

Doelstelling 5: Vzw ‘de Rand’ volgt informatie, cijfers en evoluties over de veranderende bevolking in 
de vier gemeenten nauw op. Vzw ‘de Rand’ deelt relevante info met het lokale jeugdwerk en deelt ook 
haar expertise over hoe zij hier als organisatie op het terrein mee omgaat. 
Beoogd resultaat: Expertisedeling; jeugdwerk informeren en stimuleren tot gerichte werking.   
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Jeugdverenigingen
• Jeugdraad
• Bataljong
• Formaat
• Documentatiecentrum Vlaamse Rand

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Verdelen basissubsidiëring

aan de hand van
verdeelsleutel per gemeente

2020-2025 

November: 
dossiers 

behandelen 

Maart: 
uitbetaling 

• Vzw ‘de Rand’ ontvangt jaarlijks de
subsidiedossiers van het jeugdwerk,
maakt een voorstel van subsidieverdeling,
legt dit voor aan het jeugdwerk en betaalt
de verenigingen jaarlijks tijdig uit volgens
de afgesproken procedure.

• Evaluatie bestaande subsidie-
reglementen

2020-2025 • Aangepast subsidiereglement

• Contacten leggen tussen
jeugdwerk en relevantie
organisaties of partners

2020-2025 • Overzicht geregistreerde vragen tijdens
overlegmomenten met het lokale
jeugdwerk. Overzicht oplijsting voorstellen
van aanpak.

• Evoluties delen met
betrekking tot de
veranderende bevolking

2020-2025 • Verslagen overlegmomenten en mailings
waarbij verenigingen relevante info
ontvangen

• Jeugdwerk stimuleren om
aandacht te hebben voor
gemeenschaps-vorming en
sociale cohesie

2020-2025 • De jeugdverenigingen worden minstens 1
x per jaar betrokken in een
gemeenschapsvormend project.
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Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.8: Participatiebevordering in het jeugdwerk 

OD 1.8: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze 
gedurende de beleidsperiode 2020-2025. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Programmadecreet Vlaamse overheid: vzw ‘de Rand’ voert sinds 2014 het lokale

sportbeleid in de gemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem.

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o De grote diversiteit en taaldiversiteit in de faciliteitengemeenten en het krimpende

aandeel Nederlandstaligen, zeker bij de jeugd
o Concurrentiële context anderstalig jeugd- en sportwerk
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Gemeenschapsvorming
o Doelgroepenwerking
o Taalpromotie
o Communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onderwijs
o Sport
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd en sport van de gemeenschapscentra van Drogenbos, Kraainem,

Linkebeek en Wezembeek-Oppem
o Medewerkers administratie en communicatie: uitvoeren van promotiecampagnes
o Jeugdraad
o Vrijwillige medewerkers
o Cel taalpromotie

• Wat?
o Bevordering van participatie van kinderen en jongeren in het jeugdwerk

• Hoe?
o Ondersteunen van overlegmomenten
o Samenwerking tussen jeugdwerk en andere actoren
o Ondersteuning jeugdwerk op het gebied van communicatie

• Wanneer?
o 2021–2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ faciliteert en ondersteunt overlegmomenten tussen de 
jeugdverenigingen en andere actoren.  
Beoogd resultaat: In die gemeenten waar vzw ‘de Rand’ de regie over de uitvoering van het 
jeugdbeleid voert wisselen jeugdverenigingen en andere actoren informatie met elkaar uit, leren ze 
van elkaar en hebben ze een afgestemd aanbod. 

Doelstelling 2: Vzw ‘de Rand’ stimuleert en ondersteunt de samenwerking tussen de actoren in het 
jeugdwerk en tussen het jeugdwerk en andere lokale partners. 
Beoogd resultaat: Jeugdverenigingen werken onderling en met andere lokale partners samen om te 
komen tot een breed netwerk, gemeenschapsvorming en sociale cohesie. 

Doelstelling 3: Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk op het vlak van communicatie. Ze doet dit 
enerzijds door haar expertise te delen met het oog op het bereiken van kinderen, tieners en jongeren 
met een andere thuistaal en anderzijds door de communicatiekanalen van het 
gemeenschapscentrum ter beschikking te stellen.  
Beoogd resultaat: De Nederlandstalige jeugdverenigingen en hun werking zijn bekend bij de 
kinderen, tieners en jongeren uit de gemeente, ook bij wie een andere thuistaal dan het Nederlands 
heeft. 

Doelstelling 4: Vzw ‘de Rand’ wil de doelgroep kinderen, tieners en jongeren in de gemeenten in 
kaart brengen en werkt specifieke benaderingsstrategieën en methodieken uit om er lokaal mee aan 
de slag te gaan. 
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Beoogd resultaat: Groter bereik van kinderen, tieners en jongeren en beantwoorden aan hun noden. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale jeugdverenigingen
• Jeugdraad
• Individuele jongeren en kinderen
• Anderstaligen
• Lokale partners
• Scholen
• Gemeentebestuur – dienst Vrije Tijd
• OCMW

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Actie 1: Vzw ‘de Rand’ bewaakt

dat er voldoende overleg is tussen
de jeugdverenigingen en andere
actoren met als doel informatie
uit te wisselen, van elkaar te leren
en het aanbod op elkaar af te
stemmen.

2021 • Er zijn minstens 2
overlegmomenten waar informatie-
uitwisseling tussen de verenigingen
en het afstemmen van het aanbod
op de agenda staan.

• Actie 2: Vzw ‘de Rand’ stimuleert
verbinding en spoort het lokale
jeugdwerk en andere actoren aan
tot samenwerking. Vzw ‘de Rand’
heeft oog voor nieuwe

2021 • In elke gemeente is er jaarlijks
minstens 1 samenwerking tussen
jeugdverenigingen onderling of
tussen een jeugdvereniging en een
andere lokale partner, ondersteund
door vzw ‘de Rand’.
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samenwerkings-vormen en breidt 
haar netwerk waar mogelijk uit. 

• Actie 3: Vzw ‘de Rand’ 
ondersteunt het jeugdwerk op het 
vlak van communicatie. Ze doet 
dit enerzijds door haar expertise 
te delen met het oog op het 
bereiken van kinderen, tieners en 
jongeren met een andere thuistaal 
en anderzijds door de 
communicatie-kanalen van het 
gemeenschaps-centrum ter 
beschikking te stellen. 

2021 • De communicatie van de 
verenigingen is aangepast en 
spreekt ook kinderen en jongeren 
aan die een andere thuistaal dan 
het Nederlands hebben en het 
jeugdwerkaanbod verschijnt 
minsten 1 x per jaar in de 
gemeenschapskrant.  

• Actie 4: Vzw ‘de Rand’ wil nog 
beter zicht krijgen op wie de 
doelgroep (kinderen, tieners en 
jongeren) in de vier gemeenten is 
en werkt methodieken uit om er 
lokaal mee aan de slag te gaan. 

2021-2025 • Vzw ‘de Rand’ registreert en 
analyseert in de beleidsperiode 
minstens 3 keer het publieksbereik 
van het reguliere jeugdwerk en het 
publieksbereik van het algemene 
aanbod voor kinderen, tieners en 
jongeren. 

 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.9: Ondersteuning van vrijetijdsinitiatieven gericht op het 
bevorderen van het gebruik van het Nederlands 

OD 1.9: We stellen jeugdbeleidsplannen op in faciliteitengemeenten Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem, voeren ze uit, volgen ze op en evalueren ze 
gedurende de beleidsperiode 2020-2025. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Voor de beleidsperiode 2020-2025 kan de Vlaamse overheid opnieuw een subsidie

verlenen aan vzw ‘de Rand’ voor het voeren van het lokale jeugdbeleid in Drogenbos,
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. Het programmadecreet van de
Vlaamse overheid bevat drie doelstellingen inzake jeugdbeleid voor vzw ‘de Rand’:
1) De ondersteuning van het jeugdwerk in de algemene zin.
2) De bevordering van de participatie van kinderen en jongeren in het jeugdwerk.
3) Het ondersteunen van initiatieven in de vrije tijd van kinderen en jongeren, op

basis van behoeften in de gemeenten en gericht op het bevorderen van het
gebruik van het Nederlands.

• Relevante context – specifieke situering
o Voor vzw ‘de Rand’ is het belangrijk om de uitvoering van het jeugdbeleid te linken

aan haar missie en werking, zowel de ondersteuning van het reguliere lokale
jeugdwerk als het inzetten op gemeenschapsvorming via een lokaal vrijetijdsaanbod
voor alle kinderen en jongeren. Aandacht voor gemeenschapsvorming en
bevordering van de Nederlandse taal loopt als een rode draad doorheen alle
doelstellingen en acties.

o Het voorzien in een lokaal vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren en de
samenwerking met diverse lokale partners zijn goede hulpmiddelen.

o We gaan op verschillende manieren na wat er ontbreekt.
o Het aantrekken en bereiken van alle kinderen en jongeren, autochtoon of allochtoon,

Nederlandstalig of anderstalig in deze gemeenten moet vraaggericht gebeuren,
waardoor er acties en activiteiten georganiseerd  kunnen worden op maat van de
betrokken gemeente.

o Werken op maat van de lokale context vormt hier een cruciale factor.
• Relevante raakvlakken intern

o Gemeenschapsvorming
o Doelgroepenwerking
o Taalpromotie
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Stafmedewerkers jeugd en sport van de gemeenschapscentra van Drogenbos,

Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem: nadenken over en uitwerken van
initiatieven

o Centrumverantwoordelijken van de centra: samen met stafmedewerkers jeugd en
sport nadenken over projecten en initiatieven.

o Medewerkers administratie en communicatie: opstellen en uitvoeren van een
promotiecampagne

o Technici: waar nodig technische ondersteuning bieden aan de projecten
• Wat?

o Ondersteunen en organiseren van vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
• Hoe?

o Een laagdrempelig gemeenschapsvormend vrijetijdsaanbod organiseren
o Vakantieaanbod organiseren
o Een tienerwerking uitwerken
o Onderzoek naar noden en behoeften van vrijetijdsaanbod bij kinderen, jongeren en

tieners
• Wanneer?

o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ organiseert en ondersteunt in samenwerking met organisaties en 
lokale partners een laagdrempelig gemeenschapsvormend vrijetijdsaanbod complementair aan het 
bestaande aanbod én met het oog op het bereik van ook niet-georganiseerde kinderen, tieners en 
jongeren. 
Beoogd resultaat: Een groter aanbod en meer participatie creëren.  

Doelstelling 2: Vzw ‘de Rand’ onderzoekt noden en behoeften inzake vrijetijds- en vakantieaanbod 
bij kinderen, tieners en jongeren in de gemeente. Vzw ‘de Rand’ vult het lokale vrijetijds- en 
vakantieaanbod verder aan met activiteiten op basis van noden in de lokale gemeenschap. 
Beoogd resultaat: Zo veel mogelijk kinderen, tieners en jongeren vinden aansluiting bij het aanbod. 

Doelstelling 3: Vzw ‘de Rand’ werkt via haar gemeenschapscentra een tienerwerking uit en spreekt 
voor de organisatie, promotie en toeleiding lokale en/of bovenlokale partners aan die dicht bij deze 

o Communicatie
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen

o Onderwijs
o Sport
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doelgroep staan. Vzw ‘de Rand’ heeft ook aandacht voor het bereiken van niet-georganiseerde 
tieners. 
Beoogd resultaat: Er is een tienerwerking uitgebouwd en ondersteund door vzw ‘de Rand’ die 
eventueel de doorstroming van niet-georganiseerde tieners naar het lokale jeugdwerk faciliteert. 

Doelstelling 4: We organiseren activiteiten in het vrijetijdsaanbod die inzetten op taalstimulering en 
oefenkansen Nederlands. 
Beoogd resultaat: Kinderen, tieners en jongeren krijgen een zinvolle, leuke en leerrijke 
vrijetijdsbesteding in het Nederlands. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale jeugdverenigingen
• Cultuurraad
• Jeugdraad
• Individuele jongeren en kinderen
• Anderstaligen
• Lokale partners
• Scholen
• Gemeentebestuur – dienst Vrije Tijd
• OCMW
• Bibliotheken
• Buurthuizen
• Cel taalpromotie
• Regiowerking cultuur
• IGSO
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Actie 1: Vzw ‘de Rand’ organiseert en 

ondersteunt in samenwerking met 
organisaties en lokale partners een 
laagdrempelig gemeenschaps-
vormend vrijetijdsaanbod 
complementair aan wat er al bestaat 
én met het oog op het bereik van ook 
niet-georganiseerde kinderen, tieners 
en jongeren. 

2021 • In elke gemeente vinden jaarlijks 
minstens twee jeugdactiviteiten 
plaats, complementair aan wat 
het jeugdwerk doet.  

• Actie 2: Vzw ‘de Rand’ vult het lokale 
vakantieaanbod verder aan met 
activiteiten op basis van noden in de 
lokale gemeenschap. 

School-
vakanties 

• In elke gemeente vindt minstens 1 
vakantiestage plaats tijdens het 
jaar. 

• Actie 3: Vzw ‘de Rand’ werkt via haar 
gemeenschaps-centra een 
tienerwerking uit en spreekt voor de 
organisatie, promotie en toeleiding 
lokale en/of bovenlokale partners 
aan die dicht bij deze doelgroep 
staan. Vzw ‘de Rand’ heeft ook 
aandacht voor het bereiken van niet-
georganiseerde tieners met 
doorstroming naar het lokale 
jeugdwerk als doel. 

2021 • Vzw ‘ de Rand’ werkt een 
tienerwerking uit in minstens 3  
gemeenten. 

• Actie 4: Vzw ‘de Rand’ onderzoekt 
noden en behoeften inzake 
vrijetijdsaanbod bij kinderen, tieners 
en jongeren in de gemeente. Vzw ‘de 
Rand’ registreert en analyseert deze 
info op het niveau van de gemeente 
en op het niveau van vzw ‘de Rand’. 

2021-2025 • Vzw ‘de Rand’ onderzoekt, 
registreert en analyseert tijdens 
de beleidsperiode minstens 2 keer 
de noden en behoeften inzake 
vrijetijdsaanbod bij kinderen, 
tieners en/of jongeren. 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 1.10: Gemeenschapskranten 

OD 1.10.1: We geven jaarlijks zes verschillende papieren gemeenschapskranten uit in de zes 
faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. 
OD 1.10.2: We bieden nieuws en informatie uit de gemeenschapskranten aan via de digitale 
kanalen van de gemeenschapscentra. 

SD 1: We versterken de gemeenschapsvorming in de zes faciliteitengemeenten en Jezus-Eik door 
acties te voeren, projecten op te starten en processen te initiëren. Onze gemeenschapscentra 
functioneren als ‘laboratoriumruimte’ voor expertise- en methodiekontwikkeling. Vzw ‘de Rand’ 
deelt deze expertise en methodieken met de hele Vlaamse Rand en het Vlaamse Gewest. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o Nood om sociale cohesie te bevorderen: taaldiversiteit en migratie-intensiteit zijn groot

in de faciliteitengemeenten.
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)
o Lezersonderzoek

• Relevante raakvlakken intern
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’
o Gemeenschapsvorming
o Randbeleid
o Taalpromotie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Vlaamse Rand
o Onthaal- en integratiebeleid
o Onderwijs
o Sport
o Jeugd
o Welzijn
o Vlaams karakter
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Projectbeschrijving  

• Wie?
o Cel publicaties: eindredacteurs gemeenschapskranten
o Gemeenschapscentra: medewerkers administratie en communicatie

• Wat?
o Uitgave maandblad voor en over de faciliteitengemeenten en de Vlaamse Rand
o Content voor digitale kanalen gemeenschapscentra en vzw ‘de Rand’

• Hoe?
o Onderwerpen zoeken, teksten redigeren, journalisten, fotografen en vertalers

contacteren, lay-outen, drukken, verdelen, delen via digitale kanalen
• Wanneer?

o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten  

Doelstelling 1: We informeren via een maandblad de inwoners van de faciliteitengemeenten gericht 
over hun gemeente. 
Beoogde resultaten: Inwoners in de faciliteitengemeenten informeren en betrokkenheid verhogen. 

Doelstelling 2: We gaan in elke editie nieuws van de verenigingen opnemen, interviews met 
inwoners uit de gemeente publiceren, berichten over de gemeente opnemen via een telex en 
uitgewerkte korte nieuwsstukken, rand-nieuws maken waarin we voor een onderwerp kiezen dat 
nieuwswaarde heeft voor elke faciliteitengemeente waarin de gemeenschapskranten worden 
verdeeld. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid in de gemeente en het Nederlandstalige gemeenschapsleven 
uitdragen en versterken. 

Doelstelling 3: We communiceren in elke editie over het cultuurprogramma van het 
gemeenschapscentrum via een cultuurinterview en een kalender met alle activiteiten. Eén keer per 
jaar nemen we ook het seizoensaanbod integraal op. 
Beoogde resultaten: De positie van onze gemeenschapscentra versterken in de gemeente. 

Doelstelling 4: We geven de integrale versie van de gemeenschapskrant telkens weer op de website 
van het gemeenschapscentrum en nemen ze op in het archief dat je digitaal kan raadplegen. 
Beoogde resultaten: Een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via onze eigen digitale 
kanalen. 
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Doelstelling 5: De gemeenschapscentra delen per editie artikels van de gemeenschapskranten via de 
eigen website en sociale media. 
Beoogde resultaten: Via eigen beschikbare digitale platformen gericht informeren over de 
faciliteitengemeenten. 

Doelstelling 6: We nemen in elke editie artikels en activiteiten op die de inwoners aanmoedigen om 
deel uit te maken van het gemeenschapsleven in de gemeente, om deel te nemen aan activiteiten 
van het gemeenschapscentrum. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid van de lokale gemeenschap uitdragen en versterken. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Gc’s in de faciliteitengemeenten
• Lay-outbureau Heartwork – Groot-Bijgaarden
• Drukkerij IPM/Artoos Kampenhout
• Vlaamse Post en bpost
• Vertaalbureau BD Consult
• Redactieraden bestaande uit lokale vrijwilligers
• RINGtv en andere mediapartners
• Freelancers (journalisten en fotografen)
• Webbouwer Volta

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Gevarieerde inhoud publiceren via

journalistieke artikels over
verschillende maatschappelijke
domeinen (gemeentenieuws,
verenigingsnieuws, interviews,
cultuurnieuws, rand-nieuws)

2021-2025 • 5 gemeenschapskranten x 9 edities
op jaarbasis (lijsterbes, buurten,
uitgekamd, zandloper, sjoenke)

• 1 gemeenschapskrant x 4 edities op
jaarbasis (kaaskrabber)
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• Vertaalde samenvattingen
publiceren om anderstalige
inwoners te bereiken

2021-2025 • 3 vertaalde samenvattingen per
editie

• Inwoners uit de
faciliteitengemeenten aan het
woord laten (interviews met
mensen via verschillende rubrieken
en reeksen)

2021-2025 • Min. 50 % van de inhoud van elke
editie bestaat uit plaatselijke
onderwerpen met plaatselijke
mensen.

• Punctuele informatie uit de
gemeenten en lokale besturen
brengen (uitlichtingen
gemeentenieuws en telex)

2021-2025 • Min. 2 blz. gemeentenieuws per
editie

• Cultuuractiviteiten van onze
gemeenschapscentra en partners
publiceren

2021-2025 • 2 à 3 korte artikels per editie
• 1 cultuurinterview per editie

• Rand-nieuws 2021-2025 • 1 artikel over bovengemeentelijke en
transversale interessegebieden

• Bus-aan-busverdeling om iedereen
te bereiken

2021-2025 • In elke faciliteitengemeente een
volledige bus-aan-busverdeling +
verzending op adres naar
geïnteresseerden door het
gemeenschapscentrum

• Aantal gedrukte exemplaren per
editie (inbegrepen: bus-aan-
busverdeling, verzending op adres
buiten de gemeenten):

o 6.500 ex. uitgekamd
8.550 ex. buurten

o 2.600 ex. sjoenke
o 9.150 ex. zandloper
o 6.370 ex. lijsterbes
o 3.100 ex. kaaskrabber

• Verenigingsnieuws delen 2021-2025 • 3 korte artikels per editie
• Interviews

• Professionele en heldere huisstijl
creëren en bewaken voor papieren
en digitale versie

2021-2025 • Up-to-date houden door maandelijks
overleg cel publicaties

• Aanbesteding druk en lay-out 2021+2024 • Implementatie 3e trimester
• Samenwerking met de redactieraad

behouden en verder uitbreiden met
‘antennes’ (mensen die los van de
vergadering onderwerpen en ideeën
aanleveren)

2021-2025 • 1 redactieraad per 1,5 maand per
gemeenschapskrant

• Introductiegesprek met elke nieuwe
medewerker

• 6 verslagen redactieraden per 1,5
maand

• Artikels in duidelijke taal aanbieden
voor de anderstalige lezer.
Samenwerking met team

2021-2025 • Verandering in de cijfers van het
lezersonderzoek in 2023
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taalpromotie om de mogelijkheden 
te bekijken. Bijv. een QR-code 
lanceren om samenvattingen in 
duidelijke taal raadpleegbaar te 
maken. 

• Omzetten van papieren versie naar
digitale content

2021-2025 • Maandelijks op het moment van
uitgave digitaal raadpleegbaar maken
van de integrale versie van de
gemeenschapskranten

• Nieuwsberichten delen op de
nieuwspagina van de
gemeenschapscentra

2021-2025 • Maandelijks 5 tot 8 artikels op
website en Facebook van de
betrokken gemeenschapscentra
publiceren

• Content delen, betrokkenheid
stimuleren via opnemen van
gemeenschapskranten in
nieuwsbrieven gemeenschapscentra

2021-2025 • Maandelijks

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Strategische doelstelling 2: 

We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met 
de lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die 
ze willen realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Actiefiche 1: Taalpromotie – cultuur en gemeenschapsvorming p. 02
Actiefiche 2: Taalpromotie – jeugdbeleid  p. 06
Actiefiche 3: Taalpromotie – sportbeleid  p. 10
Actiefiche 4: Taalpromotie – onderwijs p. 15
Actiefiche 5: Taalpromotie – onthaal en Integratie  p. 20
Actiefiche 6: Randbeleid p. 24
Actiefiche 7: RandKrant p. 27
Actiefiche 8: Gordel  p. 32
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Actiefiche 2.1: Taalpromotie – cultuur en gemeenschapsvorming 

OD 2.1: We ondersteunen de lokale besturen, organisaties en verenigingen in de Vlaamse 
Rand zodat ze in alle contactmomenten met anderstaligen inzetten op het leren, oefenen 
en gebruiken van het Nederlands. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Basiswerking taalpromotie vzw ‘de Rand’
o Vragen rond ondersteuning cultuurorganisaties in verband met het betrekken van

anderstalige inwoners in het algemeen en Nederlandsleerders in het bijzonder
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen

• Relevante context – specifieke situering
o Nederlandstalig cultuuraanbod in de Vlaamse Rand
o De hoge migratie-intensiteit
o Beperkte aansluiting anderstaligen bij het huidige cultuuraanbod
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer,

op/til, publiq)
• Relevante raakvlakken intern

o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs
o Projectdossier ‘Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien’
o Gemeenschapsvorming
o Opdrachten gemeenschapskrant, RandKrant & digitale communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onthaal- en integratiebeleid
o Onderwijs
o Sport
o Jeugd
o Welzijn
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Team taalpromotie, gemeenschapscentra, culturele centra, IGS, lokale besturen,

socioculturele verenigingen en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse
Rand.

• Wat?
o Visie binnenbrengen m.b.t. cultuur als middel tot gemeenschapsvorming; info- en

overlegmomenten (cultuurraden, stuurgroepen …); opleidingen, vormingen;
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties,
projecten, processen, materialen en activiteiten op maat; duidelijke taal en
taaliconen; UiT-databank; ondersteunen van drempelverlagende initiatieven
(Randuitcheques, participatiepassen …); samenwerken met betrokken partners en
actoren.

• Hoe?
o Via acties, projecten, processen, materialen en activiteiten.
o Verenigingen, organisaties en lokale besturen actief benaderen en ondersteunen; via

procesbegeleiding, projectondersteuning; groepssessies; vragen en
ondersteuningsnoden beantwoorden; via een uitgebreid netwerk; materialen op
maat ontwikkelen; communicatie via alle mogelijke kanalen …

• Wanneer?
o 2021-2025 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: In alle contactmomenten informeren we iedereen die (on)rechtstreeks in contact 
komt met anderstaligen over acties, projecten, processen en producten in functie van het versterken 
van het Nederlands als verbindende taal. 
Beoogd resultaat: Socioculturele verenigingen, lokale besturen en bovenlokale actoren gebruiken en 
verspreiden onze acties, projecten, processen en activiteiten. 

Doelstelling 2: We verlagen samen met partners de drempels zodat iedereen maximaal kan 
participeren aan gemeenschapsvormende activiteiten en het lokale en regionale cultuuraanbod. 
Beoogd resultaat: Groter bereik van het cultuuraanbod, meer diversiteit, zowel in het aanbod als in 
het publiek en een optimalisering van de relatie tussen anderstaligen en de ontvangende 
samenleving. 

Doelstelling 3: We ondersteunen en stimuleren partners in de Vlaamse Rand in functie van het 
creëren van maximale oefenkansen Nederlands in de reguliere werking. 
Beoogd resultaat: Zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands creëren in de vrije tijd voor alle 
inwoners van de Vlaamse Rand. 
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Doelstelling 4: We bieden lokale besturen, (socio)culturele organisaties en verenigingen 
methodieken en materialen aan, ondersteunen acties en projecten en begeleiden processen. 
Beoogd resultaat: De verankering van methodieken, materialen, acties, projecten en processen in de 
reguliere werking van alle partners.  

Doelstelling 5: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende bovenlokale 
partners door kennis, visie en expertise uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen we samen met hen 
methodieken, materialen en projecten, eventueel voorafgegaan door een experiment. 
Beoogd resultaat: Vzw ‘de Rand en haar uitvoerende en ondersteunende partners zijn in staat om de 
verworven kennis, visie en expertise toe te passen en verder uit te bouwen op maat van hun 
organisatie en de lokale realiteit. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Cultuurorganisaties ((socio)culturele verenigingen, cultuurcentra, gemeenschapscentra …)
• IGS
• Cultuurraden
• Stuurgroepen
• Lokale besturen
• Cultuurkoepels
• Team Vlaamse Rand – ABB
• Cel Vlaams karakter (provincie Vlaams-Brabant)
• Agentschap Integratie en Inburgering
• Huis van het Nederlands Brussel
• Vlaamse werkgroep taalpromotie
• Taalunie
• CVO
• CBE
• PIN vzw
• RINGtv
• RandKrant, gemeenschapskranten en de digitale media van vzw ‘de Rand’
• Artiesten, kunstenaars en theatergezelschappen
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Expertise uitdragen naar bredere

sector
• Ondersteuning lokale besturen via

hun cultuur- en gemeenschapscentra,
taalpunten en bibliotheken.

• Ondersteuning (gidsen) van musea
• Promotie gebruik taaliconen bij cc’s

en gc’s in de Rand
• Voorstelling op maat van NT2-

leerders
• Promoten van het gebruik van de

Randuitcheques

2021-2025 • Minstens 3 lokale besturen maken
gebruik van ons ondersteunings-
aanbod

• Oprichting van een werkgroep
‘musea’ die bestaat uit minstens 4
organisaties en die minstens 2 keer
samenkomt

• Enquête bij cultuur- en
gemeenschapscentra die met
taaliconen werken, leerkrachten,
cursisten NT2 en andere actoren +
minstens 1 overleg om de
werkpunten te bespreken

• Minstens 2 infosessies voor (nieuwe)
gebruikers van de taaliconen

• Minstens 1 coproductie per jaar op
maat van anderstaligen

• Expertise uitdragen naar bredere
sector

• Ondersteuning cultuur- en
gemeenschapscentra

• Ondersteuning bibliotheken
(taalpunten)

• Promotie gebruik taaliconen bij cc’s
en gc’s in de Rand

• Voorstelling op maat van NT2-
leerders

2022-2025 • Minstens 3 lokale besturen maken
gebruik van ons ondersteunings-
aanbod

• Jaarlijks minstens 1
procesbegeleiding naar een
specifieke deelsector van het
(boven)lokale cultuuraanbod

• Minstens 2 infosessies voor
gebruikers van de taaliconen

• Minstens 1 coproductie per jaar op
maat van anderstaligen

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.2: Taalpromotie – jeugdbeleid 

OD 2.2: We ondersteunen vrijetijdsorganisaties van en voor kinderen, tieners en jongeren 
in de Vlaamse Rand zodat ze inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het 
Nederlands door anderstaligen, in alle contactmomenten. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Vragen rond ondersteuning jeugdwerk wat betreft talendiversiteit
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Projectoproepen: o.a. Samen scoren met Nederlands in de zes en de dertien,

subsidieoproep verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk
• Relevante context – specifieke situering

o De grote talendiversiteit bij jongeren in de Vlaamse Rand
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer,

vrijetijdsmonitor)
• Relevante raakvlakken intern

o Jeugdbeleidsplan vzw ‘de Rand’
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien
o Gemeenschapsvorming
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onthaal- en integratiebeleid
o Onderwijs
o Sport
o Cultuur
o Welzijn
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Jeugdwerk, lokale besturen, koepels en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse

Rand.
• Wat?

o Sensibiliseringsacties; info- en overlegmomenten (jeugdraden, jeugdwerkcafés …);
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties, projecten,
processen en producten; samenwerken met betrokken partners en actoren.

• Hoe?
o Via acties, projecten, processen en producten.
o Lokale besturen, organisaties en verenigingen actief benaderen; via groepssessies;

vragen en ondersteuningsnoden beantwoorden; via een uitgebreid netwerk;
communicatie via alle mogelijke kanalen.

• Wanneer?
o 2021-2025 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: In alle contactmomenten informeren we iedereen die (on)rechtstreeks in contact 
komt met anderstalige kinderen, tieners, jongeren en hun ouders over acties, projecten, processen 
en producten in functie van het versterken van het Nederlands als verbindende taal. 
Beoogd resultaat: Jeugdwerk, lokale besturen en bovenlokale actoren gebruiken en verspreiden ze. 

Doelstelling 2: We verlagen samen met partners de (taal)drempels zodat alle kinderen, tieners en 
jongeren maximaal kunnen participeren aan het vrijetijdsaanbod. 
Beoogd resultaat: Alle kinderen, tieners en jongeren hebben evenredige kansen op 
vrijetijdsparticipatie. 

Doelstelling 3: We ondersteunen en stimuleren partners in de Vlaamse Rand in functie van het 
creëren van maximale oefenkansen Nederlands in de reguliere werking. 
Beoogd resultaat: Kinderen, tieners en jongeren krijgen zo veel mogelijk oefenkansen in de vrije tijd. 

Doelstelling 4: We bieden organisaties methodieken en materialen aan, ondersteunen acties en 
projecten en begeleiden processen. 
Beoogd resultaat: De verankering van methodieken, materialen, acties, projecten en processen in de 
reguliere werking van alle partners. 

Doelstelling 5: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende (boven)lokale 
partners door kennis, visie en expertise uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen we samen met hen 
methodieken, materialen en projecten, eventueel voorafgegaan door een experiment. 
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Beoogd resultaat: Vzw ‘de Rand’ en haar uitvoerende en ondersteunende partners zijn in staat om 
de verworven kennis, visie en expertise toe te passen en verder uit te bouwen op maat van hun 
organisatie en de lokale realiteit. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Jeugdwerk
• Jeugdraden
• Lokale besturen
• Koepels
• Ambrassade
• VDS
• Bataljong
• Tumult
• Uit de marge
• Koning Kevin
• De Horizon vzw
• Groep Intro
• PIN vzw
• Agentschap Integratie en Inburgering
• ABB
• Cel Vlaams karakter (provincie Vlaams-Brabant)
• RINGtv
• Taalunie
• Vlaamse werkgroep taalpromotie
• Scholen
• Huis van het Nederlands Brussel
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
• Vooronderzoek
• Opnemen van noden en

uitdagingen uit het
vooronderzoek

• Uitwerking aanbod en
(co)financieringsmodel

• Visie ontwikkelen
• Promoten en

ondersteunen van lokale
besturen in het kader van
de projectoproep
oefenkansen in de vrije
tijd

• Infosessies oefenkansen in
het jeugdwerk

2021 • Rapport vooronderzoek
• Menukaart met

uitgewerkt
ondersteuningsaanbod
(o.a. speelpleinen,
jeugdverenigingen en
projecten oefenkansen)

• Uitgewerkt
financieringssysteem

• Taalpromotie: minstens
3 lokale besturen maken
gebruik van ons
ondersteunings-aanbod

• Minstens 40
vrijwilligers, animatoren
en jeugdwerkers nemen
deel aan onze
infosessies jeugdwerk

• Binnen de
budgettaire
realiteit
aangevuld met
cofinanciering
vanuit de lokale
besturen

• Opnemen van noden en
uitdagingen zoals
gevraagd door lokale
besturen

• Promoten en
ondersteunen van lokale
besturen in het kader van
de projectoproep
oefenkansen in de vrije
tijd

• Infosessies oefenkansen in
het jeugdwerk

2022-2025 • Minstens 3 lokale
besturen maken gebruik
van ons ondersteunings-
aanbod

• Minstens 40
vrijwilligers, animatoren
en jeugdwerkers nemen
deel aan onze
infosessies jeugdwerk

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.3: Taalpromotie – sport 

OD 2.3: We ondersteunen sportorganisaties in de Vlaamse Rand zodat ze inzetten op het 
leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands tijdens alle contactmomenten. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Vragen rond ondersteuning sportclubs wat betreft het betrekken van

Nederlandsleerders/anderstaligen
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Projectoproepen oefenkansen in de vrije tijd

• Relevante context – specifieke situering
o De grote talendiversiteit in sportclubs in de Vlaamse Rand
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer,

vrijetijdsmonitor)
• Relevante raakvlakken intern

o Sportbeleidsplan vzw ‘de Rand’
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien
o Gemeenschapsvorming
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onthaalbeleid
o Onderwijs
o Jeugd
o Cultuur
o Welzijn
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Sportclubs, lokale besturen, federaties en andere bovenlokale actoren actief in de

Vlaamse Rand
• Wat?

o Boest je sportclub: sensibiliseringsacties, info- en overlegmomenten (sportraden,
sportcafés …); faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren
over acties, projecten, processen en producten; samenwerken met betrokken
partners en actoren.

• Hoe?
o Via acties, projecten, processen en producten.
o Clubs actief benaderen, via groepssessies, vragen en ondersteuningsnoden

beantwoorden, via een uitgebreid netwerk, communicatie via alle mogelijke kanalen
• Wanneer?

o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: In alle contactmomenten informeren we iedereen die (on)rechtstreeks in contact 
komt met anderstalige sportende kinderen, tieners, jongeren en hun ouders over acties, projecten, 
processen en producten in functie van het versterken van het Nederlands als verbindende taal. 
Beoogd resultaat: Sportclubs, lokale besturen en bovenlokale actoren gaan ermee aan de slag en 
verspreiden ze. 

Doelstelling 2: We verlagen samen met partners de drempels zodat iedereen maximaal kan 
participeren aan het sportaanbod in de vrije tijd. 
Beoogd resultaat: Elke inwoner in de Vlaamse Rand heeft evenredige kansen op sportparticipatie in 
de vrije tijd. 

Doelstelling 3: We ondersteunen en stimuleren partners in de Vlaamse Rand in functie van het 
creëren van maximale oefenkansen Nederlands in de reguliere werking. 
Beoogd resultaat: Sporters (sportclubleden, ouders, trainers …) krijgen maximale oefenkansen in de 
vrije tijd. 

Doelstelling 4: We bieden organisaties methodieken en materialen aan, ondersteunen acties en 
projecten en begeleiden processen. 
Beoogd resultaat: De verankering van methodieken, materialen, acties, projecten en processen in de 
reguliere werking van alle partners. 

Doelstelling 5: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende partners door 
kennis, visie en expertise uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen we samen met hen methodieken, 
materialen en projecten, eventueel voorafgegaan door een experiment. 
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Beoogd resultaat: Vzw ‘de Rand’ en haar uitvoerende en ondersteunende partners zijn in staat om 
de verworven kennis, visie en expertise toe te passen en verder uit te bouwen op maat van hun 
organisatie en de lokale realiteit. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Sportclubs
• Lokale besturen
• Sportfederaties
• Instituut voor Sportbeheer (ISB)
• Sport Vlaanderen
• Voetbal Vlaanderen en de Belgische voetbalbond
• Andere sportfederaties
• Agentschap Binnenlands Bestuur – Team Vlaamse Rand
• Cel Vlaams karakter provincie Vlaams-Brabant
• PIN vzw
• Agentschap Integratie en Inburgering
• Huis van het Nederlands Brussel
• Vlaamse werkgroep taalpromotie
• RINGtv en eigen mediakanalen

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
• Behoefteonderzoek

taalpromotie via lokaal
sportbeleid

2021 • Menukaart met
uitgewerkt
ondersteuningsaanbod

Indicator binnen 
de budgettaire 
realiteit. Kan 
worden 
aangevuld  met 
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• Uitwerking aanbod en
(co)financieringsmodel

• Ondersteuning en
begeleiding van clubs bij
het bereiken van
anderstaligen via
incentives,
projectondersteuning en
procesmatige begeleiding
Boest je sportclub

• Ondersteuning en
begeleiding van clubs die
oefenkansen Nederlands
integreren in hun
voetbalstages

• Initiëren en ondersteunen
van een  opleiding
sportcoach voor
Nederlandsleerders

• Bovenlokale sportpartners
stimuleren en
ondersteunen bij hun
werking voor clubs en
verenigingen in de Vlaamse
Rand. Voor 2021 werken
we prioritair samen met
Voetbal Vlaanderen.

• Uitgewerkt
financieringssysteem

• Overzicht
ondersteuningsvragen
lokale besturen
(minstens 3 lokale
besturen)

• We werken met Voetbal
Vlaanderen samen voor
minstens 1 vernieuwd
aanbod voor clubs.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
taalbeleid.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
onthaalbeleid.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
inschrijfbeleid.

• Er vinden minstens 2
werkgroepbijeen-
komsten plaats i.f.v. het
ondersteunen van
opleidingen voor
anderstalige coaches.

cofinanciering 
vanuit de lokale 
besturen. 

• Ondersteuning en
begeleiding van clubs bij
het bereiken van
anderstaligen via
incentives,
projectondersteuning en
procesmatige begeleiding
Boest je sportclub

• Ondersteuning en
begeleiding van clubs die
oefenkansen Nederlands
integreren in hun
voetbalstages

• Initiëren en ondersteunen
van een  opleiding

2022-2025 • Overzicht
ondersteuningsvragen
lokale besturen
(minstens 3 lokale
besturen)

• We werken samen met
één van de
sportfederaties aan een
vernieuwd aanbod voor
clubs.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
taalbeleid.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
onthaalbeleid.
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sportcoach voor 
Nederlandsleerders 

• Bovenlokale sportpartners
stimuleren en
ondersteunen bij hun
werking voor clubs en
verenigingen in de Vlaamse
Rand.

• Minstens 5 clubs hebben
een uitgewerkt
inschrijfbeleid.

• Er vinden minstens 2
werkgroepbijeen-
komsten plaats i.f.v. het
ondersteunen van
opleidingen voor
anderstalige coaches.

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.4: Taalpromotie – onderwijs 

OD 2.4: We werken permanent met onderwijspartners en lokale besturen aan alle 
aspecten van taalpromotie. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o De vraag naar materialen + advies en ondersteuning vanuit onderwijs en lokale

besturen wat betreft talendiversiteit
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Projectoproepen vanuit het departement Onderwijs

• Relevante context – specifieke situering
o De grote talendiversiteit bij schoolgaande kinderen in de Vlaamse Rand
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer,

capaciteitsmonitor, leerlingenkenmerken Agodi, op/til, publiq) + terreinverkenning
o Capaciteitsproblemen
o Leerplannen volwassenenonderwijs

• Relevante raakvlakken intern
o Complementariteit oefenkansen vrije tijd & onderwijs
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien
o Gemeenschapsvorming
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Integratie & Onthaalbeleid
o Cultuur
o Sport
o Jeugd
o Onderwijs
o Welzijn
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Scholen (kleuter-, basis-, secundair & volwassenenonderwijs), BKO, lokale besturen,

scholenkoepels, ouderverenigingen en andere bovenlokale actoren actief in de
Vlaamse Rand.

• Wat?
o Procesbegeleiding (taalbeleid en taalafspraken) met scholen en leerkrachten,

vormingen,  toeleiding vanuit school naar vrije tijd (o.a. brede school), toeleiding
oefen- en leerkansen NT2, informatieverschaffing rond onderwijs in de lokale
context, ontwikkeling van materialen en methodieken, signaalfunctie.

o We richten ons op het kruispunt tussen vrije tijd en onderwijs. Waar nodig nemen
we ook een signaalfunctie op over de specificiteit van onderwijs in de Rand.

• Hoe?
o Via een vooronderzoek ‘onderwijs’ van vzw ‘de Rand’ (actief benaderen, via

focusgroepen, vragen en ondersteuningsnoden beantwoorden, uitgebreid netwerk
uitbouwen …)

o Bestaande methodieken, materialen en expertise ter beschikking stellen
o Via aanwezigheid in overleg (bv. NT2-overleg)

• Wanneer?
o 2021-2025



17 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: We leiden volwassenen toe naar het NT2-aanbod en oefenkansen in de vrije tijd en 
leiden kinderen, tieners en jongeren toe naar oefenkansen in de vrije tijd. 
Beoogd resultaat: De drempel om Nederlands te leren en te oefenen is lager, de kennis van hun 
Nederlands is versterkt en ze hebben een positieve ervaring met het Nederlands. 

Doelstelling 2: We ondersteunen – samen met partners – scholen en BKO’s in het opzetten van een 
taalbeleid en/of taalafspraken, faciliteren de communicatie tussen de school en de ouders en stellen 
methodieken, materialen en vormingen ter beschikking.  
Beoogd resultaat: Er is meer deskundigheid op het vlak van talendiversiteit en de school-
oudercommunicatie is verbeterd. 

Doelstelling 3: We werken permanent samen met uitvoerende, ondersteunende en beleidsmatige 
partners door kennis, visie en expertise uit te wisselen. We detecteren noden en werken maximaal 
samen met alle aangewezen partners op het terrein. 
Beoogd resultaat: Er is een adequaat antwoord op de noden en waar mogelijk is er een experiment 
opgezet. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Scholen
• Scholenraden
• Ouderraden
• Oudercomités
• Scholengroepen: SCOOP, Ringscholen …
• OVSG, POV, GO!
• CVO (Semper, Crescendo …)
• CBE
• CLB
• Lokale besturen
• Cel Vlaams karakter & cel flankerend onderwijs provincie Vlaams-Brabant
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• Team Vlaamse Rand – ABB
• Toekomstforum
• Agentschap Integratie en Inburgering
• Huis van het Nederlands Brussel
• Vlaamse werkgroep taalpromotie
• Taalunie
• PIN vzw
• RISO
• Groep Intro
• CTO
• RINGtv

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
• Vooronderzoek

• Opnemen van noden en
uitdagingen uit het
vooronderzoek

• Afstemming bovenlokale
partners

• Uitbouw toeleiding naar
en motivering
anderstalige ouders voor
een aanbod NT2 en
oefenkansen Nederlands

2021 • Blinde vlekken in kaart
brengen via
onderzoeksrapport

• Er is een vernieuwd
ondersteuningsaanbod
vervat in een menukaart.

• Minstens 3 lokale
besturen maken gebruik
van het
ondersteuningsaanbod

• Kennismaking en
afstemming met mogelijke
nieuwe partners

• Registraties toeleidingen
PIN vzw en Agentschap
Integratie en Inburgering
Nulmeting en vervolgens
stijging met 15 % in de
deelnemende gemeenten

• Indicator binnen
de budgettaire
realiteit. Kan
worden
aangevuld  met
cofinanciering
vanuit de lokale
besturen.

• Opnemen van noden en
uitdagingen zoals
gevraagd door lokale
besturen en scholen

• Ondersteuning
toeleiding naar en
motivering anderstalige
ouders voor een aanbod

2022 • Minstens 3 lokale
besturen maken gebruik
van het
ondersteuningsaanbod

• Samenwerkingen met
minstens 2 nieuwe
partners

• Registratie vragen en
antwoorden in de vorm
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NT2 en oefenkansen 
Nederlands 

van projecten, processen 
en acties 

• Voortzetting van noden
en uitdagingen

• Ondersteuning
toeleiding naar en
motivering anderstalige
ouders voor een aanbod
NT2 en oefenkansen
Nederlands

2023 • Minstens 3 lokale
besturen maken gebruik
van het
ondersteuningsaanbod

• Samenwerkingen met
minstens 2 nieuwe
partners

• Registratie vragen en
antwoorden in de vorm
van projecten, processen
en acties

• Opnemen van noden en
uitdagingen zoals
gevraagd door lokale
besturen en scholen

• Ondersteuning
toeleiding naar en
motivering anderstalige
ouders voor een aanbod
NT2 en oefenkansen
Nederlands

• Studiedag
expertisedeling

2024 • Minstens 3 lokale
besturen maken gebruik
van het
ondersteuningsaanbod

• Samenwerkingen met
minstens 2 nieuwe
partners

• Registratie vragen en
antwoorden in de vorm
van projecten, processen
en acties, uitrol opgedane
expertise

• Minstens 12 (boven)lokale
onderwijsondersteuners
nemen deel aan de
studiedag

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.5: Taalpromotie – onthaal en integratie 

OD 2.5: We ondersteunen lokale besturen vraaggestuurd in de uitvoering van de lokale 
regie inzake taal(promotie)-, onthaal- en integratiebeleid. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Vragen lokale besturen rond ondersteuning onthaalbeleid
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand: in nauwe samenwerking met

het team Vlaamse Rand onderzoeken op welke manier we deze experimentele
werkvormen van onthaalbeleid voor nieuwe anderstalige inwoners kunnen
versterken en verspreiden over de hele Vlaamse Rand.

o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Projectoproepen

• Relevante context – specifieke situering
o Verschillende lokale besturen in de Vlaamse Rand zetten in op een uitgewerkt lokaal

onthaalbeleid. Ze benaderen nieuwe inwoners actief in functie van het doorgeven
van informatie en verwachtingen. Ze organiseren onthaalmomenten, voorzien in
onthaalbrochures, voeren lokale onthaalgesprekken i.s.m. vzw PIN en de door deze
organisatie opgeleide ervaringsdeskundige rolmodellen (toeleiders).

o Zo werken ze aan het toeleiden van nieuwe anderstalige inwoners naar het aanbod
Nederlands als tweede taal, formele, niet-formele en informele oefenkansen
Nederlands, het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB en andere opleidings- 
en tewerkstellingsinitiatieven.

o Bijkomend proberen ze nieuwe inwoners van bij hun aankomst in de gemeente te
betrekken bij het lokale sociale weefsel. Gezinnen met kinderen stimuleren ze vaak
extra tot actieve participatie aan het lokale jeugd-, sport- en cultuuraanbod,
gemeentelijke evenementen en activiteiten en buurt- en wijkgerichte acties.

• Relevante raakvlakken intern
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien
o Gemeenschapsvorming = SD 1
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Integratie
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Projectbeschrijving 

• Wie?
o Vzw ‘de Rand’, lokale besturen, team Vlaamse Rand, cel Vlaams karakter, ABB, PIN

vzw, AgII, VVSG en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand.
• Wat?

o Lokale besturen vraaggestuurd ondersteunen door het organiseren van info- en
werksessies, processen begeleiden, projecten ondersteunen, ondersteunende
taalpromotiemethodieken en producten aanbieden, lokale monitoring- en
screeningsinstrumenten delen en verspreiden en bijkomende toeleidingstrajecten
verder uitwerken op maat van de specifieke context van deze regio.

o Vanuit een bovenlokale regierol acties ondersteunen op het terrein en bijdragen tot
de afstemming en uitwisseling tussen de lokale besturen, vzw PIN, het Agentschap
Integratie en Inburgering, VVSG, onderwijsvoorzieningen, VDAB en andere
(boven)lokale actoren.

• Hoe?
o Via acties, projecten, processen en producten (besturen actief benaderen, via

groepssessies, vragen en ondersteuningsnoden beantwoorden, via een uitgebreid
netwerk, communicatie via alle mogelijke kanalen …)

• Wanneer?
o 2021-2025 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: We ondersteunen lokale besturen bij het toeleiden van anderstaligen naar het leer- 
en oefenaanbod NT2. Dat doen we via het initiëren van mogelijke gemeenschappelijke 
promotiecampagnes, de ontwikkeling van taalpromotiemateriaal en -methodieken en het opzetten 
van bovenlokale samenwerking en afstemming met organisaties en diensten die een rol opnemen bij 
het toeleiden en onthalen van anderstalige inwoners. 
Beoogd resultaat: Anderstaligen maximaal toeleiden naar en bevorderen van de participatie aan de 
formele en niet-formele leercontext. Uitbouwen van een op elkaar afgestemd netwerk. 

o Vlaams Karakter
o Cultuur
o Onderwijs
o Sport
o Jeugd
o Welzijn
o Burgerzaken 
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Doelstelling 2: We ondersteunen lokale besturen bij het onthaal van nieuwe inwoners via het 
opzetten van samenwerkingsverbanden (cel Vlaams karakter, PIN vzw, ABB, AgII, CVO’s en CBE) en 
het ter beschikking stellen van uitgewerkte methodieken en promotiemateriaal gericht op 
taalpromotie, lokale participatie, responsabilisering en actief burgerschap.  
Beoogd resultaat: Participatie aan de ontvangende samenleving bevorderen.  

Doelstelling 3: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie: we stellen monitorings- en onthaalinstrumenten ter beschikking 
en ondersteunen hen bij het uitwerken van specifieke onthaal- en benaderingsstrategieën. We 
voorzien in een vraaggestuurde proces- en projectmatige ondersteuning bij het implementeren van 
een ketenaanpak op maat van de lokale context en noden (cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een betere integratie in en toeleiding van nieuwe 
inwoners naar de lokale samenleving en werken een onthaal- en taalbeleid uit. Tegemoetkomen aan 
noden van lokale besturen.  

Doelstelling 4: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie: we ondersteunen hen in hun geschreven communicatie vanuit de 
principes van ‘duidelijke taal’. We zetten (eventueel samen met partners) vormings- en oefensessies 
op en doen redactiewerk om hun schriftelijke en digitale communicatie met de burger toegankelijker 
te maken (cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een duidelijke en toegankelijke schriftelijke 
communicatie met de burgers. 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator Opmerking 
• Ronde lokale besturen
• Terreinverkenning

• Uitwerking aanbod en
(co)financieringsmodel

2021 • Rapport vraaginventaris

• Uitgewerkt financieringssysteem
Taalpromotie, onthaalbeleid en
duidelijk Nederlands

• Minstens 3 lokale besturen
maken gebruik van het
ontwikkelde
ondersteuningsmateriaal
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• Uitwerking
samenwerkingsverbanden

• Procesmatige uitwerking van
een lokaal onthaalbeleid of
taal(promotie)beleid bij
minstens 3 lokale besturen

• Realisatie
ondersteuningsaanbod

• Gemeenschappelijke
studiedag lokale besturen

2022 • Minstens 3 lokale besturen
maken gebruik van het
ontwikkelde
ondersteuningsmateriaal

• Procesmatige uitwerking van
een lokaal onthaalbeleid of
taal(promotie)beleid bij
minstens 3 lokale besturen

• Beleidsmedewerkers uit
minstens 6 lokale besturen zijn
aanwezig op de studiedag

• Realisatie
ondersteuningsaanbod

• Evaluatie en bijsturing

2023 • Minstens 3 lokale besturen
maken gebruik van het
ontwikkelde
ondersteuningsmateriaal

• Procesmatige uitwerking van
een lokaal onthaalbeleid of
taal(promotie)beleid bij
minstens 3 lokale besturen

• 6 lokale besturen zijn aanwezig
op een evaluatie- en
uitwisselingsmoment.

Enkel gericht 
naar 
gemeenten 
die zelf een 
lokaal 
onthaalbeleid 
voeren 

• Realisatie
ondersteuningsaanbod

2024-2025 • Minstens 3 lokale besturen
maken gebruik van het
ontwikkelde
ondersteuningsmateriaal

• Procesmatige uitwerking van
een lokaal onthaalbeleid of
taal(promotie)beleid bij
minstens 3 lokale besturen

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.6: Randbeleid 

OD 2.6: We volgen het randbeleid permanent op en ondersteunen het om zowel intern 
als extern de specifieke context van de Vlaamse Rand duidelijk te maken, zodat alle 
spelers hun acties kunnen afstemmen en verfijnen. 

SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

Projectbeschrijving 

• Wie?
o Lokale besturen en andere lokale en bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand.

• Wat?
o Bevragen en informeren, overlegmomenten en beleidsvergaderingen bijwonen,

studies lezen, media volgen, databronnen opvolgen.
• Hoe?

o Via acties, projecten, processen en producten.

Context en aanleiding 

• Aanleiding project
o Vragen lokale besturen
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand

• Relevante context – specifieke situering
o Complexiteit & transversaliteit randbeleid
o Context wijkt af van Vlaamse gemiddelde.
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer)

• Relevante raakvlakken intern
o Alle teams en cellen

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen
o Onthaal- en integratiebeleid
o Onderwijs
o Sport
o Jeugd
o Welzijn
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• Wanneer?
o 2021-2025

Doelstellingen en te behalen resultaten 

Doelstelling 1: We volgen de specifieke context van de Vlaamse Rand op (data verzamelen, beleid 
opvolgen, mobiliteit en ruimtelijke ordening …).  
Beoogde resultaten: De specifieke context van de Rand blootleggen en zo een gecoördineerde 
aanpak stimuleren. 

Doelstelling 2: We verspreiden de verzamelde data en beleidskennis intern bij vzw ‘de Rand’. 
Beoogde resultaten: Andere operationele doelstellingen ondersteunen en een verfijnde aanpak 
stimuleren. 

Doelstelling 3: We verspreiden de verzamelde data en beleidskennis extern via netwerk & publicaties 
(RandKrant, ook deelname aan de redactievergadering). 
Beoogde resultaten: Een begrip voor de specifieke context doen ontstaan zodat externe partners op 
een gecoördineerde, verfijnde manier kunnen handelen.   

Doelstelling 4: We pikken signalen op van de eerstelijnswerking van vzw ‘de Rand’ en lokale besturen 
om die door te spelen aan de hogere bestuursniveaus en wetenschappers.  
Beoogde resultaten: Data verfijnen.  

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

Projectpartners en rolomschrijving 

• Lokale besturen
• ABB (administrateur-generaal, beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand, Taalwetwijzer, dienst

van de gouverneur)
• Provincie Vlaams-Brabant (cel Vlaams karakter, data & analyse, provincies-in-cijfers)
• Agentschap Integratie en Inburgering
• Agodi
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• Kind en Gezin
• PIN vzw

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Actie Timing Indicator 
• Kennisverspreiding lokale besturen 2021-2025 • Artikels RandKrant, deelnemen aan

redactievergadering, permanent
geactualiseerde presentaties (intern
gedeeld, extern op aanvraag),
eventueel met toelichting naar een of
meerdere lokale besturen

• Expertisedeling via deelnemen aan
overlegmomenten oa
Toekomstforum, Colloquium
Vlaamse Rand, overleg
mandatarissen, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden,…

2021-2025 • Verslagen van minstens 5
overlegmomenten op jaarbasis

• Dataverzameling: contacten
databronnen, studies lezen & media
opvolgen

2021-2025 • Minstens drie lokale besturen maken
gebruik van onze permanent
geactualiseerde presentaties (intern
gedeeld, extern op aanvraag),
eventueel met toelichting

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.7: RandKrant 

 
OD 2.7.1: We geven jaarlijks negen papieren edities van RandKrant uit in de negentien 
gemeenten van de Rand. 
OD 2.7.2: We informeren en verbinden de inwoners van de Vlaamse Rand op permanente 
basis via digitale content. 

 
SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel publicaties, stafmedewerker randbeleid, onafhankelijken   

Context en aanleiding 

Aanleiding project 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 

• Relevante context – specifieke situering 
o Hoge migratie-intensiteit & grote talendiversiteit in de Vlaamse Rand: nood aan 

instrumenten die de sociale cohesie en identiteitsvorming bevorderen   
o Lezersonderzoek 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern 
o Gemeenschapsvorming 
o Randbeleid 
o Taalpromotie 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Onthaal- en integratiebeleid   
o Onderwijs    
o Sport   
o Jeugd   
o Welzijn  
o Mobiliteit  
o Ruimtelijke ordening 
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• Wat?  
o Uitgave maandblad voor en over de Vlaamse Rand 
o Digitale kanalen voor en over de Vlaamse Rand   

• Hoe?  
o Onderwerpen zoeken, teksten redigeren, journalisten, fotografen & vertalers 

contacteren, lay-outen, drukken, verdelen   
• Wanneer?  

o 2021-2025  
 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: Via een maandblad informeren we de bevolking van de Vlaamse Rand gericht over de 
regio (refererend aan het oprichtingsdecreet van RandKrant). 
Beoogde resultaten: Inwoners zijn meer geïnformeerd en betrokken bij het leven in de Vlaamse 
Rand. 
 
Doelstelling 2: We maken in elke editie plaats voor alle maatschappelijke domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, human interest …), geven een stem aan de inwoners uit de regio 
(jong en oud), diversiteit, lokale besturen en gemeenten, we delen cultuuractiviteiten van partners 
etc.  
Beoogde resultaten: We dragen de verbondenheid en het beeld van de regio uit en versterken ze. 
 
Doelstelling 3: RandKrant wil een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via digitale kanalen. 
Beoogde resultaten: De integrale versie van RandKrant wordt weergegeven op de eigen site en we 
delen de content via de beschikbare digitale kanalen (Facebook, nieuwsbrieven …) van andere 
mediapartners (RINGtv, BRUZZ ...).  
 
Doelstelling 4: Via beschikbare digitale platformen informeren we gericht over de regio. 
Beoogde resultaten: Alle artikels uit RandKrant delen en bijkomende digitale content creëren en 
delen. 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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Projectpartners en rolomschrijving 
 

 
• Gc’s en cc’s van de Vlaamse Rand 
• Verenigingen Vlaamse Rand 
• Lokale besturen Vlaamse Rand 
• Provinciebestuur Vlaams-Brabant, cel Vlaams karakter 
• Team Vlaamse Rand – ABB 
• Freelancers (journalisten en fotografen) 
• Lay-outbureau Jansen & Janssen – Creative Content Gent 
• Drukkerij T’Hooft Aalter 
• Vlaamse Post en bpost  
• Vertaalbureau BD Consult 
• Transkript vzw – ondersteuning van mensen met een leesbeperking 
• Webbouwer Volta 
• RINGtv 
• BRUZZ 
• Verdeelpunten: bibliotheken, cafés, restaurants … 

 
 
 

 
Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

   
Actie Timing Indicator 

• Uitgeven met gevarieerde inhoud 
via journalistieke artikels over 
verschillende maatschappelijke 
domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, 
human interest …) 

2021-2025 • 9 edities op jaarbasis 

• Vertaalde samenvattingen 
publiceren om anderstalige 
inwoners te bereiken 

2021-2025 • 6 vertaalde samenvattingen 
per editie papieren krant 

• Inwoners uit de regio aan het 
woord laten (De Ketting, 
Gemengde gevoelens, De mens en 
zijn ding/dier, FiguranDt …) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 

• Punctuele informatie uit de 
gemeenten en lokale besturen 
brengen (A tot Z, De maand …) 

2021-2025 • Minstens 6 vaste rubrieken per 
editie  

• Cultuuractiviteiten van partners 
uit de regio delen en 
bekendmaken (UiT in de Rand, 
cultuurinterviews en UiT-agenda) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 
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• Diversiteit van de Rand tonen aan 
de hand van mensen met een 
andere achtergrond (o.a. in reeks 
Gemengde gevoelens …) 

2021-2025 • Vaste rubrieken en artikels per 
editie 

• Informatie brengen over het 
randbeleid en andere 
beleidsdomeinen van de Vlaamse 
Overheid met betrekking tot de 
Vlaamse Rand 

2021-2025 • In minstens 1 editie op 2 

• Bewustmaken van de Vlaamse 
inwoners om oefenkansen 
Nederlands aan te bieden aan 
anderstaligen 

2021-2025 • Belichten van minstens 1 
sensibiliseringsactie/jaar over 
het omgaan met anderstaligen 

• Projectoproepen promoten en 
belichten 

2021-2025 • Minstens 3 maal per jaar 

• RandKrant beschikbaar maken 
voor mensen met een 
leesbeperking 

2021-2025 
 

• Elke editie inspreken op cd en 
beschikbaar maken via 
TransKript 

• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de website 
verzekeren  

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 

• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de sociale media 
verzekeren 

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren met andere 
mediapartners (websites RINGtv 
en BRUZZ) 

2021-2025 • Dagelijks up-to-date houden 
via RSS-feed in beide richtingen 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren via nieuwsbrieven  

2021-2025 • Maandelijks opstellen en 
uitsturen van een nieuwsbrief 
naar abonnees 

• Informeren en het beeld/nieuws 
van de regio uitdragen via 
podcasts 
 

Vanaf 2021 • 2 podcasts tegen maart 2021 
• Streefdoel: 1 podcast per 

RandKrant 
• Waarvan 5 lange (30’) en 4 

korte (5’) 
• Bepalen, opvolgen en analyseren 

van de digitale 
communicatiestrategie van 
RandKrant  

2021-2025 • 3 analyses per jaar  

• De bekendheid van nieuwsbrief  
en website verhogen en van 
Facebookpagina consolideren  

2021-2025 • Het aantal unieke 
bezoekers/maand op de 
website verhogen met 10% 

• Ontwikkelen nieuwe website 
RandKrant 

 

2021-2022 • Nieuwe website RandKrant 
operationeel tegen 1 mei 2022 
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Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 2.8: De Gordel 

 
OD 2.8: We organiseren de jaarlijkse Gordel met het oog op de bevordering van 
gemeenschapsvorming, sport- en cultuurparticipatie, regiobekendheid en het Vlaamse 
karakter van de Rand. 

 
SD 2: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
lokale besturen en hen maximaal te ondersteunen bij de beleidsacties en projecten die ze willen 
realiseren vanuit hun regierol inzake lokaal integratie- en taal(promotie)beleid. 

 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen 
o Evaluatieverslagen voorgaande Gordeledities 

• Relevante context – specifieke situering 
o Grote talendiversiteit en hoge migratie-intensiteit 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern   
o Gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Gemeenschapsvorming 
o Taalpromotie 
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie   

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Sport 
o Jeugd 
o Cultuur 
o Welzijn 
o Vlaams karakter  
o Provinciale evenementen cultuur, sport en gemeenschapsvorming 

 



                                                                                                             

                                                                

33 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020 
 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, kabinet minister Vlaamse Rand en lokale 
besturen 

• Wat? 
o Samen met de provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, de focusgemeente en de 

andere lokale besturen organiseren we jaarlijks de Gordel, waarbij we zowel het 
bewegingsaspect als een hoogstaand en familievriendelijk animatie- en 
podiumaanbod realiseren.   

o We onderzoeken de haalbaarheid van het openstellen van de fiets- en wandelroutes 
gedurende een hele week. 

o We continueren de link met de boomplantactie gefinancierd via het Randfonds.  
o We werken het gebruik van de QR- en Stravaregistraties van fysieke deelnemers 

verder uit met het oog op het registreren van alle deelnemers aan de Gordel. We 
behouden daarbij ook de mogelijkheid tot niet-digitale registratie.  

o Onder regie van de lokale besturen en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden Cultuur en Vrije tijd maken we verder werk van het 
betrekken van het lokale verenigingsleven in de Rand bij de Gordel na corona. 

• Hoe? 
o Via een samenwerkingsverband tussen de verschillende projectpartners en de 

uitbesteding van de praktische organisatie aan een projectuitvoerder. Dat gebeurt 
via een aanbestedingsprocedure. Tot 2021 (met mogelijke verlenging voor twee jaar) 
is die opdracht toegewezen aan Flanders Classics. 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: We promoten sport en beweging in de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het aanbod bekendmaken en participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten in 
de Vlaamse Rand maximaliseren.  
 
Doelstelling 2: We creëren bekendheid van de Vlaamse Rand in heel Vlaanderen en bij de inwoners 
van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het imago van de Vlaamse Rand opwaarderen en meer regio- en 
buurtbetrokkenheid creëren.  
 
Doelstelling 3: We waarborgen en promoten het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand versterken. 
 
Doelstelling 4: We betrekken verenigingen bij de organisatie en invulling van de Gordel. 
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Beoogd resultaat: Een breder draagvlak voor de Gordel door maximale betrokkenheid van 
verenigingen en specifieke doelgroepen (jongeren, anderstaligen en ouderen). 
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Provincie Vlaams-Brabant 
• Flanders Classics (tot 2021 met de mogelijkheid tot verlenging voor twee jaar en eventueel een 

nieuwe aanbesteding in 2021 of 2023) 
• RINGtv 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Organisatie Gordelweek 

o Evaluatie 
o Beslissing verlenging 
o Aanbesteding 

2021 • Rapportage Flanders Classic met 
evaluatie en formulering van een 
nieuw ambitieniveau op gebied van 
deelnemers, deelnemende 
randgemeenten en deelnemende 
faciliteitengemeenten. 

• Ontwikkeling instrument 
tevredenheidsmeting deelnemers  

• Participatiegraad verenigingen 
• Organisatie Gordelweek 

• Evaluatie Gordel  
• Benaderings- en 

participatiestrategie naar 
verenigingen   

2022-2025  
• Tevredenheid deelnemers stijgt 
• Aantal verenigingen neemt toe 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Strategische doelstelling 3: 
 
We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met 
de provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van 
beleidsacties en projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie 
van de anderstaligen in de Vlaamse Rand bevorderen. 

 
 
Actiefiche 1: Taalpromotie - vrije tijd     p. 02 
Actiefiche 2: Taalpromotie - onderwijs     p. 09 
Actiefiche 3: Taalpromotie - onthaal en Integratie    p. 13 
Actiefiche 4: Randbeleid       p. 17 
Actiefiche 5: RandKrant – gemeenschapskranten    p. 22 
Actiefiche 6: Gordel        p. 30 
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Actiefiche 3.1: Taalpromotie Vrije Tijd 

 
We ondersteunen samen met de cel Vlaams karakter van de provincie Vlaams-Brabant:  
OD 3.1.1 - lokale besturen, lokale organisaties en verenigingen in de regio zodat ze in alle 
contactmomenten met anderstaligen inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het 
Nederlands. 
OD 3.1.2 - vrijetijdsorganisaties van en voor kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse 
Rand zodat ze in alle contactmomenten inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van 
het Nederlands door anderstaligen. 
OD 3.1.3 - sportorganisaties in de Vlaamse Rand zodat ze in alle contactmomenten 
inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Basiswerking taalpromotie vzw ‘de Rand’ 
o Basiswerking cel Vlaams karakter 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Vragen rond ondersteuning jeugdwerk wat betreft talendiversiteit   
o Projectoproepen: o.a. Samen scoren met Nederlands in de zes en de dertien, 

subsidieoproep verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk  
o Lezen op school: project Taalhelden 

• Relevante context – specifieke situering 
o De grote talendiversiteit in de Vlaamse Rand 
o Beperkte aansluiting van anderstaligen bij het huidige gemeenschapsvormende 

cultuuraanbod 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer, 

op/til, publiq) 
• Relevante raakvlakken intern 

o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Taalpromotie – oefenkansen vrije tijd en onderwijs 
o Projectdossier ‘Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien’ 
o Gemeenschapsvorming = SD 1 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie? 

o Vzw ‘de Rand’ ondersteunt in samenwerking met de cel Vlaams karakter cultuur- en 
gemeenschapscentra, de IGS’en cultuur en vrije tijd, het jeugdwerk, sportclubs, 
sportfederaties en andere bovenlokale actoren, de regiobib, lokale besturen, het 
socioculturele verenigingsleven en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse 
Rand. 

• Wat? 
o Visie binnenbrengen m.b.t. cultuur als middel tot gemeenschapsvorming via info- en 

overlegmomenten (cultuurraden, stuurgroepen …), opleidingen, vormingen, 
procesbegeleiding en projectondersteuningen, versterken & verankeren van en 
informeren over acties, projecten, processen, materialen en activiteiten op maat, 
duidelijke taal en taaliconen, UiT-databank, ondersteunen van drempelverlagende 
initiatieven (Randuitcheques, participatiepassen …), samenwerken met betrokken 
partners en actoren. 

o Sensibiliseringsacties, info- en overlegmomenten (jeugdraden, jeugdwerkcafés …), 
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties, 
projecten, processen en producten, samenwerken met betrokken partners en 
actoren. 

o Boest, sensibiliseringsacties, info- en overlegmomenten (sportraden, sportcafés …), 
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties, 
projecten, processen en producten, samenwerken met betrokken partners en 
actoren. 

• Hoe? 
o Via acties, projecten, processen, materialen en activiteiten.  
o Verenigingen en clubs actief benaderen; via groepssessies; vragen en 

ondersteuningsnoden beantwoorden; via een uitgebreid netwerk; materialen op 
maat ontwikkelen; communicatie via alle mogelijke kanalen … 

• Wanneer? 
o Beleidsperiode 2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie  
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 

o Onthaal- en integratiebeleid 
o Onderwijs  
o Sport 
o Jeugd 
o Cultuur 
o Welzijn 
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Doelstelling 1: In alle contactmomenten informeren we iedereen (kinderen, tieners, jongeren en hun 
ouders, volwassenen) die via gemeenschapsvorming en het cultuur-, jeugd- en sportaanbod 
(on)rechtstreeks in contact komt met anderstaligen over acties, projecten, processen en producten in 
functie van het versterken van het Nederlands als verbindende taal. 
Beoogd resultaat: (Socio)culturele verenigingen, sportclubs, lokale besturen en bovenlokale actoren 
gebruiken en verspreiden onze acties, projecten, processen en activiteiten.  
 
Doelstelling 2: We verlagen samen met partners de drempels zodat iedereen maximaal kan 
participeren aan het cultuuraanbod en we dragen bij aan gemeenschapsvorming. 
Beoogd resultaat: Groter bereik van het cultuuraanbod, meer diversiteit, zowel in het aanbod als in 
het publiek en een optimalisering van de relatie tussen anderstaligen en de ontvangende 
samenleving. Alle kinderen, tieners en jongeren hebben evenredige kansen op vrijetijdsparticipatie. 
 
Doelstelling 3: We ondersteunen en stimuleren partners in de Vlaamse Rand in functie van het 
creëren van maximale oefenkansen Nederlands in de reguliere werking. 
Beoogd resultaat: Zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands creëren in de vrije tijd voor een divers 
publiek. 
 
Doelstelling 4: We bieden (socio)culturele en sportorganisaties en -verenigingen methodieken en 
materialen aan, ondersteunen acties en projecten en begeleiden processen. 
Beoogd resultaat: De verankering van methodieken, materialen, acties, projecten en processen in de 
reguliere werking van alle partners.  
 
Doelstelling 5: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende partners door 
kennis, visie en expertise uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen we samen met hen methodieken, 
materialen en projecten, eventueel voorafgegaan door een experiment. 
Beoogd resultaat: Vzw ‘de Rand’, de cel Vlaams karakter en hun uitvoerende en ondersteunende 
partners zijn in staat om de verworven kennis, visie en expertise toe te passen en verder uit te 
bouwen op maat van hun organisatie en lokale realiteit. 
 
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Cultuurorganisaties ((socio)culturele verenigingen, cultuurcentra, gemeenschapscentra …) 
• IGS 
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• Cultuurraden 
• Jeugdwerk 
• Jeugdraden 
• Sportclubs 
• Sportfederaties 
• Instituut voor Sportbeheer (ISB) 
• Sport Vlaanderen 
• Stuurgroepen 
• Lokale besturen 
• (Cultuur)koepels 
• Ambrassade 
• VDS 
• Bataljong 
• Tumult 
• Uit de marge 
• Koning Kevin 
• De Horizon vzw 
• Groep Intro 
• PIN vzw 
• Agentschap Integratie en Inburgering 
• Team Vlaamse Rand - ABB 
• Cel Vlaams karakter (Vlaams-Brabant) 
• Vlaamse werkgroep taalpromotie 
• Scholen 
• RINGtv 
• Artiesten, kunstenaars en theatergezelschappen 
• Taalunie 
• Huis van het Nederlands Brussel 
• CVO 
• CBE 

 
 

 
Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Cultuur 
  

Actie Timing Indicator 
• Expertise uitdragen naar bredere 

sector 
• Ondersteuning cultuur- en 

gemeenschapscentra 
 
 
 
 

2021 
 

2021+2024 
 
 
 
 
 

• Verslagen van overlegmomenten 
 

• Enquête bij cultuur- 
en gemeenschapscentra die met 
taaliconen werken, leerkrachten, 
cursisten NT2 en andere actoren + 
minstens 1 overleg om de werkpunten te 
bespreken  
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• Ondersteuning bibliotheken 

(taalpunten) 
 

• Ondersteuning (gidsen) van 
musea 
 
 
 

• Samenwerking met aanbieders 
van producties gericht naar 
Nederlandsleerders i.f.v. aanbod 
op maat 

• Ter beschikking stellen van de 
ontwikkelde materialen en 
methodieken voor verspreiding 
in de gehele provincie Vlaams-
Brabant door de cel Vlaams 
Karakter  

• Promoten van de provinciale 
subsidielijn Vlaams karakter 

 

 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 

2021-2025 
 
 
 
 
 

2021-2025 
 

 
• Min. 2 infosessies voor nieuwe 

gebruikers van de taaliconen  
 
• Minstens 5 taalpunten maken gebruik 

van het uitgewerkte taalpromotie-
materiaal 

• Oprichting van een werkgroep ‘musea’ 
die bestaat uit minstens 5 organisaties 
en die minstens 2 keer samenkomt 
(vraaggestuurd en overdraagbaar naar 
de hele provincie) 

• 1 productie per jaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Minstens 3 aanvragen/jaar vanuit de 

randgemeenten 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
 

 

 

 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
Jeugd 

  
Actie Timing Indicator 

• Conclusies vooronderzoek 
• Afstemming aanbod  

 
• Visie ontwikkelen 
• Opnemen van noden en 

uitdagingen uit het vooronderzoek 
 

2021 • Rapport vooronderzoek 
(ondersteuning bovenlokale 
provinciale regie) 

• Ontwikkeling menukaart 
• Aantal vragen en antwoorden in de 

vorm van projecten, processen en 
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• Gezamenlijke workshops  

taalstimulerend werken 
begeleiders 
 

• Ter beschikking stellen van de 
ontwikkelde materialen en 
methodieken voor verspreiding in 
de gehele provincie Vlaams-
Brabant door de cel Vlaams 
Karakter  

acties (o.a. lokale besturen, Groep 
Intro, PIN vzw, Koning Kevin …) 
 

 
• Aantal deelnemers workshops 

taalstimulerend werken begeleiders 
 
 
• Minstens 3 lokale besturen buiten de 

19 maken gebruik van het 
ondersteuningsaanbod 

 
• Opnemen van noden en 

uitdagingen zoals gevraagd door 
lokale besturen   

2022-2025 • Aantal vragen en antwoorden in de 
vorm van projecten, processen en 
acties (binnen de budgettaire 
realiteit) 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
Sport 

 
Actie Timing Indicator 

• Analyse van vooronderzoek sport 
 
 
• Opstart overleg ondersteuning 

anderstalige sportcoaches 
• Overleg met bovenlokale 

sportpartners 
• Clubs ondersteunen via 

procesbegeleiding 
 
 
 
 
• Voetbalclubs ondersteunen i.s.m. 

Voetbal Vlaanderen 
 
 
 
 
 
 
• Ondersteuning en begeleiding van 

clubs die oefenkansen Nederlands 
integreren in hun voetbalstages  

• Ter beschikking stellen van de 
ontwikkelde materialen en 
methodieken voor verspreiding in 
de gehele provincie Vlaams-Brabant 
door de cel Vlaams Karakter  

 • Opstellen menukaart 

 

• We werken met Voetbal Vlaanderen 
samen voor minstens 1 vernieuwd 
aanbod voor clubs. 

• Minstens 2 clubs hebben een 
uitgewerkt taalbeleid. 

• Minstens 2 clubs hebben een 
uitgewerkt onthaalbeleid. 

• Minstens 2 clubs hebben een 
uitgewerkt inschrijfbeleid. 

• Minstens 2 regionale/bovenlokale 
partners denken mee na over de 
ondersteuning van anderstalige 
coaches. 

• Er vinden minstens 2 werkgroep-
bijeenkomsten plaats i.f.v. het 
ondersteunen van anderstalige 
coaches. 

• Minstens 3 stages op jaarbasis 
 
 
• Minstens 3 lokale besturen buiten de 

19 maken gebruik van het 
ondersteuningsaanbod 

 

 
Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 3.2: Taalpromotie Onderwijs 

 
OD 3.2: We werken permanent met onderwijspartners en lokale besturen aan alle 
aspecten van taalpromotie vanuit de visie dat vrije tijd complementair is aan onderwijs. 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project   

o De vraag naar materialen en advies en ondersteuning vanuit onderwijs en lokale 
besturen wat betreft talendiversiteit  

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand  
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand  
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant   
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen  
o Projectoproepen vanuit het departement Onderwijs  

• Relevante context – specifieke situering  
o De grote talendiversiteit bij schoolgaande kinderen in de Vlaamse Rand  
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer, 

capaciteitsmonitor, leerlingenkenmerken Agodi, op/til, publiq) + terreinverkenning  
o Capaciteitsproblemen  
o Leerplannen volwassenenonderwijs  

• Relevante raakvlakken intern  
o Complementariteit oefenkansen vrije tijd & onderwijs  
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien  
o Gemeenschapsvorming   
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie   

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen  
o Integratie & Onthaalbeleid  
o Cultuur  
o Sport  
o Jeugd  
o Onderwijs  
o Welzijn  
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Scholen (kleuter-, lager, secundair & volwassenenonderwijs), BKO, lokale besturen, 
scholenkoepels, ouderverenigingen en andere bovenlokale actoren actief in de 
Vlaamse Rand. 

• Wat?  
o Procesbegeleiding (taalbeleid en taalafspraken) met scholen en leerkrachten, 

vormingen, toeleiding vanuit school naar vrije tijd (o.a. brede school), toeleiding 
oefen- en leerkansen NT2, informatieverschaffing rond onderwijs in de lokale 
context, ontwikkeling van materialen en methodieken. 

• Hoe?  
o Via het vooronderzoek ‘onderwijs’ van vzw ‘de Rand’ (actief benaderen, via 

focusgroepen, vragen en ondersteuningsnoden beantwoorden, uitgebreid netwerk 
uitbouwen …) 

o Bestaande methodieken, materialen en expertise ter beschikking stellen 
o Via aanwezigheid in overleg (bv. NT2-overleg) 

• Wanneer?  
o 2021-2025  

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We leiden volwassenen toe naar het NT2-aanbod en oefenkansen in de vrije tijd en 
leiden kinderen, tieners en jongeren toe naar oefenkansen in de vrije tijd. 
Beoogd resultaat: De drempel om Nederlands te leren en te oefenen is lager, hun kennis van het 
Nederlands is versterkt en ze hebben een positieve ervaring met het Nederlands. 
 
Doelstelling 2: We ondersteunen scholen en BKO’s samen met partners in het opzetten van een 
taalbeleid en/of taalafspraken, faciliteren de communicatie tussen de school en ouders en stellen 
methodieken, materialen en vormingen ter beschikking. 
Beoogd resultaat: Er is deskundigheid op het vlak van talendiversiteit en de school-
oudercommunicatie is verbeterd. 
 
Doelstelling 3: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende partners door 
kennis, visie en expertise uit te wisselen. We detecteren noden en werken maximaal samen met alle 
aangewezen partners op het terrein. 
Beoogd resultaat: Er is een adequaat antwoord op de noden en waar mogelijk is er een experiment 
opgezet. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Scholen  
• Scholenraden  
• Ouderraden  
• Oudercomités  
• Scholengroepen: SCOOP, Ringscholen … 
• OVSG, POV, GO!  
• CVO (Semper, Crescendo …) 
• CBE  
• CLB   
• Lokale besturen  
• Cel Vlaams karakter & cel flankerend onderwijs provincie Vlaams-Brabant   
• Team Vlaamse Rand – ABB  
• Toekomstforum  
• Agentschap Integratie en Inburgering  
• Huis van het Nederlands Brussel  
• Vlaamse werkgroep taalpromotie  
• Taalunie  
• PIN vzw  
• RISO  
• Groep Intro  
• CTO  
• RINGtv   

 
 

 
Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

 
Actie Timing Indicator 

• Vooronderzoek  
 
 
  

2021 
 
 
 

• Blinde vlekken in kaart brengen via 
onderzoeksrapport  

• Er is een vernieuwd ondersteunings-
aanbod vervat in een menukaart 
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• Opnemen van noden en 
uitdagingen uit 
vooronderzoek binnen de 
budgettaire realiteit (kan 
worden uitgebreid mits 
cofinanciering vanuit de lokale 
besturen) 

• Afstemming provinciale dienst 
Onderwijs – cel Flankerend 
Onderwijs  

• Ondersteuning provinciale acties 
zomerscholen 

• Uitbouw toeleiding naar en 
motivering anderstalige ouders 
richting aanbod NT2 en 
oefenkansen Nederlands 

  

2021-2025 
 
 
 
 
 
 

2021+2023 
 
 

2021-2025 
 

2021-2025 
 
  

• Minstens 3 lokale besturen maken 
gebruik van het 
ondersteuningsaanbod 
 
 
 
 

• Kennismaking en afstemming met 
mogelijke nieuwe partners  
 

• Minstens 3 zomerscholen maken 
gebruik van het ontwikkelde aanbod 

• Registraties toeleidingen PIN vzw en 
Agentschap Integratie en Inburgering   

• Studiedag expertisedeling  2024 • Uitrol opgedane expertise  
• Minstens 6 lokale besturen nemen 

deel 
 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 3.3: Taalpromotie Onthaal en Integratie 

 
OD 3.3: We ondersteunen lokale besturen vraaggestuurd in de uitvoering van de lokale 
regie inzake taal(promotie)-, onthaal- en integratiebeleid. 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 
 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Vragen lokale besturen rond ondersteuning onthaalbeleid 
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand: in nauwe samenwerking met 

het team Vlaamse Rand onderzoeken op welke manier we deze experimentele 
werkvormen van onthaalbeleid voor nieuwe anderstalige inwoners kunnen 
versterken en verspreiden over de hele Vlaamse Rand. 

o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-
Brabant   

o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen 

• Relevante context – specifieke situering 
o Verschillende lokale besturen in de Vlaamse Rand zetten in op een uitgewerkt lokaal 

onthaalbeleid. Ze benaderen nieuwe inwoners actief in functie van het doorgeven 
van informatie en verwachtingen.  

o Ze organiseren onthaalmomenten, voorzien in onthaalbrochures, voeren lokale 
onthaalgesprekken i.s.m. vzw PIN en de door deze organisatie opgeleide 
ervaringsdeskundige rolmodellen (toeleiders).  

o Zo werken ze aan het toeleiden van nieuwe anderstalige inwoners naar het aanbod 
Nederlands als tweede taal, formele, niet-formele en informele oefenkansen 
Nederlands, het Agentschap Integratie en Inburgering, VDAB en andere opleidings- 
en tewerkstellingsinitiatieven.  

o Bijkomend proberen ze nieuwe inwoners van bij hun aankomst in de gemeente te 
betrekken bij het lokale sociale weefsel. Gezinnen met kinderen stimuleren ze vaak 
extra tot actieve participatie aan het lokale jeugd-, sport- en cultuuraanbod, 
gemeentelijke evenementen en activiteiten en buurt- en wijkgerichte acties. 

• Relevante raakvlakken intern 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs 
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie? 

o Vzw ‘de Rand’, lokale besturen, team Vlaamse Rand, cel Vlaams karakter, ABB, PIN 
vzw, AgII, VVSG en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand. 

• Wat? 
o Lokale besturen vraaggestuurd ondersteunen door het organiseren van info- en 

werksessies, het begeleiden van processen, ondersteunen van projecten, het 
aanbieden van ondersteunende taalpromotiemethodieken en producten, het delen 
en verspreiden van lokale monitoring- en screeningsinstrumenten en het verder 
uitwerken van bijkomende toeleidingstrajecten op maat van de specifieke context 
van deze regio. 

o Vanuit een bovenlokale regierol acties ondersteunen op het terrein en bijdragen tot 
de afstemming en uitwisseling tussen de lokale besturen, vzw PIN, het Agentschap 
Integratie en Inburgering, VVSG, onderwijsvoorzieningen, VDAB en andere 
(boven)lokale actoren. 

• Hoe? 
o Via acties, projecten, processen en producten. 
o Besturen actief benaderen, via groepssessies, vragen en ondersteuningsnoden 

beantwoorden, via een uitgebreid netwerk, communicatie via alle mogelijke kanalen 
… 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We ondersteunen lokale besturen bij het toeleiden van anderstaligen naar het leer- 
en oefenaanbod NT2. Dat doen we via het initiëren van mogelijke gemeenschappelijke 
promotiecampagnes, de ontwikkeling van taalpromotiemateriaal en -methodieken en het opzetten 
van bovenlokale samenwerking en afstemming met organisaties en diensten die een rol opnemen bij 
het toeleiden en onthalen van anderstalige inwoners. 

o Gemeenschapsvorming = SD 1 
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie  

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Cultuur 
o Onderwijs  
o Sport 
o Jeugd 
o Welzijn 
o Burgerzaken 
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Beoogd resultaat: Anderstaligen maximaal toeleiden naar en bevorderen van de participatie aan de 
formele en niet-formele leercontext. Uitbouwen van een op elkaar afgestemd netwerk. 
 
Doelstelling 2: We ondersteunen lokale besturen bij het onthaal van nieuwe inwoners via het 
opzetten van samenwerkingsverbanden (cel Vlaams karakter, PIN vzw, ABB, AgII, CVO’s en CBE) en 
het ter beschikking stellen van uitgewerkte methodieken en promotiemateriaal gericht op 
taalpromotie, lokale participatie, responsabilisering en actief burgerschap.  
Beoogd resultaat: Participatie aan de ontvangende samenleving bevorderen.  
 
Doelstelling 3: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie: we stellen monitorings- en onthaalinstrumenten ter beschikking 
en ondersteunen hen bij het uitwerken van specifieke onthaal- en benaderingsstrategieën. We 
voorzien in een vraaggestuurde proces- en projectmatige ondersteuning bij het implementeren van 
een ketenaanpak op maat van de lokale context en noden (cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een betere integratie in en toeleiding van nieuwe 
inwoners naar de lokale samenleving en werken een onthaal- en taalbeleid uit. Tegemoetkomen aan 
noden van lokale besturen.  
 
Doelstelling 4: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie: we ondersteunen hen in hun geschreven communicatie vanuit de 
principes van duidelijke taal.  We zetten daarvoor – indien nodig samen met partners – vormings- en 
oefensessies op en doen redactiewerk om hun schriftelijke en digitale communicatie met de burger 
toegankelijker te maken (cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een duidelijke en toegankelijke schriftelijke 
communicatie met de burgers.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
 

Actie Timing Indicator 
• Ronde lokale besturen 
• Terreinverkenning 
 
 

2021 • Uitleveren rapport vraaginventaris 
• Uitgewerkt financieringssysteem 

Taalpromotie, onthaalbeleid en 
duidelijk Nederlands 
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• Uitwerking aanbod en 
(co)financieringsmodel 

 
• Uitwerking 

samenwerkingsverbanden 
 
 
• Uitwerking en ondersteuning 

onthaalgesprekken en andere 
taalpromotie-initiatieven naar 
sociale woningmaatschappijen, 
sociale verhuurkantoren en andere 
partners binnen het provinciale 
woonbeleid (o.a. immosector, 
verbond van notarissen,…) 

• Promotie NT2: ondersteunen van 
lokale besturen via het aanleveren 
van promotiemateriaal NT2-
cursussen en intakemomenten 

• Afstemming en samenwerking 
beeldvorming- en 
responsabileringscampagnes 
taalpromotie naar de ontvangende 
samenleving (oa  taalhelden, 
Nederlands oefen bij de lokale 
handelaars,…) 

• Opstellen afspraken- en 
financieringsovereenkomst met 
minstens 3 gemeenten 

• Opstart uitwerking van onthaal-, taal- 
en integratiebeleid met minstens 3 
gemeenten 

 
• Verslagen overlegmomenten partners 

woonbeleid provincie 
 
 
 
 
 
 
• Bovenlokale afstemming en 

ontwikkeling promotiemateriaal voor 
de NT2-campagnes vanuit de lokale 
besturen 

• Jaarlijks minstens 1 
gemeenschappelijke taalpromotieactie 
gericht naar de ontvangende 
samenleving 

• Realisatie ondersteuningsaanbod 
 
• Gemeenschappelijke studiedag 

lokale besturen 

2022 • Verdere uitwerking bovenstaande 
indicatoren  

• Minstens 6 van de gesproken lokale 
besturen zijn aanwezig op deze 
studiedag. 

• Evaluatie en bijsturing 2023-2025 • Minstens 5 lokale besturen zijn 
aanwezig op een evaluatie- en 
uitwisselingsmoment (enkel gericht 
naar gemeenten die zelf een lokaal 
onthaalbeleid voeren) 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 3.4: Randbeleid 

 
OD 3.4.1: We volgen het randbeleid permanent op en ondersteunen het om zowel intern 
als extern de specifieke context van de Vlaamse Rand duidelijk te maken, zodat alle 
spelers hun acties kunnen afstemmen en verfijnen. 
OD 3.4.2: We volgen in samenspraak met Cel Vlaams Karakter de wetenschappelijke 
spelers permanent op en ondersteunen hen om de specifieke context van de Vlaamse 
Rand wetenschappelijk te staven. 
OD 3.4.3: We ondersteunen – praktisch en inhoudelijk – de Conferentie van Vlaamse 
mandatarissen uit de faciliteitengemeenten zodat de hogere bestuursniveaus in hun 
beleid rekening kunnen houden met de specifieke context van de zes 
faciliteitengemeenten 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 
 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project (beleidsbrief, omgevingsanalyse, vraag gestuurd,…)  

o Noden en vragen lokale besturen 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplan 2020-2025 Vlaams-Brabant & overzicht werkings- en 

investeringssubsidies 
• Relevante context – specifieke situering 

o Complexiteit & transversaliteit Randbeleid 
o Context wijkt af van Vlaamse gemiddelde 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 
o Specifieke federale wetgeving voor de faciliteitengemeenten en de groeiende 

discrepantie met nieuwe Vlaamse decreten 
o Specifieke politieke situatie in de faciliteitengemeenten met soms anderstalige politieke 

meerderheden 
• Relevante raakvlakken intern 

o Alle teams en cellen 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Binnenlands Bestuur 
o Vlaams beleid 
o Onthaal- en integratiebeleid  
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Lokale besturen en andere lokale en bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand 
o Wetenschappers die de Vlaamse Rand onderzoeken, databronnen, lokale besturen 
o Vlaamse mandatarissen faciliteitengemeenten 
o ABB, kabinetten Vlaamse Rand, Binnenlands Bestuur en Cel Vlaams Karakter 

• Wat?  
o Bevragen en informeren, bijwonen overlegmomenten en beleidsvergaderingen, 

lezen studies, volgen media, opvolgen databronnen 
o Randexpertise inbrengen in onderzoek, onderzoek stimuleren, 

wetenschapsvalorisatie 
• Hoe?  

o Via acties, projecten, processen en producten 
o Via overleg en ondersteuning 
o Vergaderingen en overleg faciliteren en versterken  

• Wanneer?  
o 2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We volgen de specifieke context van de Vlaamse Rand op (data verzamelen, beleid 
opvolgen,…).  
Beoogde resultaten:  De specifieke context van de Rand blootleggen en zo een gecoördineerde 
aanpak stimuleren. 
 
Doelstelling 2: We verspreiden de verzamelde data en beleidskennis intern bij vzw ‘de Rand’ en 
extern via netwerk & publicaties (RandKrant, ook deelname redactievergadering). 
Beoogde resultaten:  Een begrip voor de specifieke context doen ontstaan zodat zowel medewerkers 
als externe partners maximaal rekening houden met de specifieke context van de Vlaamse Rand.  
 
Doelstelling 3: We pikken signalen op van de eerstelijnswerking van vzw ‘de Rand’ en lokale besturen 
om die door te spelen naar hogere bestuursniveaus en wetenschappers.  
Beoogde resultaten: data verfijnen 

o Onderwijs   
o Sport  
o Jeugd  
o Welzijn 
o Mobiliteit 
o Ruimtelijke ordening 
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Doelstelling 4: We stimuleren onderzoek zodat nieuwe data verzameld worden en bestaande data 
geïnterpreteerd worden: Wetenschapswinkel e.a. 
Beoogde resultaten: De kennis over de Vlaamse Rand verhogen 
 
Doelstelling 5: We volgen onderzoek op om onze expertise over de specifieke context van de 
Vlaamse Rand binnen te brengen: o.a. Taalbarometer. 
Beoogde resultaten: Kwaliteit van het onderzoek verhogen, zorgen dat ze rekening houden met en 
kennis hebben van de specifieke context 
 
Doelstelling 6: Wetenschapsvalorisatie: we verspreiden de resultaten van onderzoek via ons netwerk 
& onze publicaties (RandKrant, R@ndbrief). 
Beoogde resultaten: Een begrip voor de specifieke context doen ontstaan zodat externe partners op 
een gecoördineerde, verfijnde manier kunnen handelen   
 
Doelstelling 7: We organiseren 2 tot 3 keer per jaar een Conferentie van de Vlaamse Mandatarissen 
in de faciliteitengemeenten en contacteren daarbij de politieke partners en administratie in functie 
van agendapunten, verslag opmaken 
Beoogde resultaten: Een inhoudelijk zo sterk mogelijk overleg van Vlaamse mandatarissen in de 6 
faciliteitengemeenten rond Brussel 
 
Doelstelling 8: Bij de start van een nieuwe legislatuur, de nieuwe mandatarissen opleiden en bij 
VVSG en ABB een aangepaste opleiding creëren voor nieuwe mandatarissen. We bepleiten dat er een 
aangepaste opleiding gecreëerd wordt om nieuwe mandatarissen in te werken in de specifieke 
context van de Vlaamse Rand. 
Beoogde resultaten: De mandatarissen krijgen een opleiding die aangepast is aan de specifieke 
wettelijke context van de faciliteitengemeenten. 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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Projectpartners en Rolomschrijving 

 
• Lokale besturen 
• Provincie Vlaams-Brabant (Cel Vlaams Karakter, Data & Analyse, provincies-in-cijfers)  
• Team Vlaamse Rand  
• ABB (administrateur-generaal, Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand, Taalwetwijzer, dienst 

van de gouverneur)  
• Agentschap Integratie en Inburgering 
• RINGtv 
• Agodi 
• Kind en Gezin 
• PIN vzw 
• BRIO (o.a. medewerkers Docucentrum Vlaamse Rand) 
• Wetenschappers van andere universiteiten, hogescholen, onderzoeksgroepen 
• Administraties met databronnen 
• PIN vzw  
• Wetenschapswinkel 
• Conferentie van Vlaamse mandatarissen & voorzitter 
• Kabinetten Vlaamse Rand en Binnenlands Bestuur 
• VVSG 

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Kennisverspreiding 2021-2025 • Artikels RandKrant en deelname 

redactievergadering 
• Permanent geactualiseerde 

presentaties (intern gedeeld, extern op 
aanvraag), eventueel met toelichting 

• Expertisedeling (deelname 
overlegmomenten) 

2021-2025 • Verslagen overlegmomenten 

• Dataverzameling (contacten 
databronnen, lezen studies & 
opvolgen media) 

2021-2025 • Permanent geactualiseerde 
presentaties (intern gedeeld, extern op 
aanvraag), eventueel met toelichting 

• Onderzoek stimuleren 2021-2025 • Onderzoeksvragen ingediend bij de 
Wetenschapswinkel (minstens 2 per 
jaar) 

• Onderzoek opvolgen 2021-2025 • Aanwezigheid op 
begeleidingscommissies en 
stuurgroepen (o.a. 
Documentatiecentrum) (minstens 2 per 
jaar) 
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• Wetenschapsvalorisatie 2021-2025 • Artikels RandKrant, presentaties 
• Organiseren van vergaderingen van 

Conferentie van Vlaamse 
Mandatarissen 

2021-2025 • 2 of 3 vergaderingen / jaar 
• Verslag van de conferentie 

• Opleiding mandatarissen 
faciliteitengemeenten 

2025 • Avondcursus met schriftelijke versie  

 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 3.5: Randkrant – Gemeenschapskranten 

 
OD 3.5.1: We geven jaarlijks negen papieren edities van RandKrant uit in de negentien 
gemeenten van de Rand. 
OD 3.5.2: We informeren en verbinden de inwoners van de Vlaamse Rand op permanente 
basis via digitale content. 
OD 3.5.3: We geven jaarlijks zes verschillende papieren gemeenschapskranten uit in de 
zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. 
OD 3.5.4: We bieden nieuws en informatie uit de gemeenschapskranten aan via de 
digitale kanalen van de gemeenschapscentra. 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant   
• Relevante context – specifieke situering 

o Hoge migratie-intensiteit & grote talendiversiteit in de Vlaamse Rand: nood aan 
instrumenten die de sociale cohesie en identiteitsvorming bevorderen   

o Lezersonderzoek 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern 
o Gemeenschapsvorming 
o Randbeleid 
o Taalpromotie 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Vlaamse Rand 
o Vlaams karakter 
o Onthaal- en integratiebeleid   
o Onderwijs    
o Sport   
o Jeugd   
o Welzijn  
o Mobiliteit  
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel publicaties, stafmedewerker randbeleid, onafhankelijken, gemeenschapscentra, 
medewerkers administratie en communicatie  

• Wat?  
o Uitgave maandblad voor en over de Vlaamse Rand 
o Digitale kanalen voor en over de Vlaamse Rand  
o Uitgave maandblad voor en over de faciliteitengemeenten en de Vlaamse Rand   
o Content voor digitale kanalen gemeenschapscentra en vzw ‘de Rand’ 

• Hoe? 
o Onderwerpen zoeken, teksten redigeren, journalisten, fotografen & vertalers 

contacteren, lay-outen, drukken, verdelen, delen via digitale kanalen 
• Wanneer?  

o 2021-2025  
 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 
RandKrant papier en digitaal 

 
Doelstelling 1: Via een maandblad informeren we de bevolking van de Vlaamse Rand gericht over de 
regio (refererend aan het oprichtingsdecreet van RandKrant). 
Beoogde resultaten: Inwoners zijn meer geïnformeerd en betrokken bij het leven in de Vlaamse 
Rand. 
 
Doelstelling 2: We maken in elke editie plaats voor alle maatschappelijke domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, human interest …), geven een stem aan de inwoners uit de regio 
(jong en oud), diversiteit, lokale besturen en gemeenten, we delen cultuuractiviteiten van partners 
etc.  
Beoogde resultaten: We dragen de verbondenheid en het beeld van de regio uit en versterken ze. 
 
Doelstelling 3: RandKrant wil een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via digitale kanalen. 
Beoogde resultaten: De integrale versie van RandKrant wordt weergegeven op de eigen site en we 
delen de content via de beschikbare digitale kanalen (Facebook, nieuwsbrieven …) van andere 
mediapartners (RINGtv, BRUZZ ...).  
 
Doelstelling 4: Via beschikbare digitale platformen informeren we gericht over de regio. 
Beoogde resultaten: Alle artikels uit RandKrant en bijkomende digitale content creëren en delen. 
 
 
 

o Ruimtelijke ordening 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 
Gemeenschapskranten papier en digitaal 

 

Doelstelling 1: We informeren via een maandblad de inwoners van de faciliteitengemeenten gericht 
over hun gemeente. 
Beoogde resultaten: Inwoners in de faciliteitengemeenten informeren en betrokkenheid verhogen. 
 
Doelstelling 2: We gaan in elke editie nieuws van de verenigingen opnemen, interviews met 
inwoners uit de gemeente publiceren, berichten over de gemeente opnemen via een telex en 
uitgewerkte korte nieuwsstukken, rand-nieuws maken waarin we voor een onderwerp kiezen dat 
nieuwswaarde heeft voor elke faciliteitengemeente waarin de gemeenschapskranten worden 
verdeeld. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid in de gemeente en het Nederlandstalige gemeenschapsleven 
uitdragen en versterken. 
 
Doelstelling 3: We communiceren in elke editie over het cultuurprogramma van het 
gemeenschapscentrum via een cultuurinterview en een kalender met alle activiteiten. Eén keer per 
jaar nemen we ook het seizoensaanbod integraal op. 
Beoogde resultaten: De positie van onze gemeenschapscentra versterken in de gemeente. 
 
Doelstelling 4: We geven de integrale versie van de gemeenschapskrant telkens weer op de website 
van het gemeenschapscentrum en nemen ze op in het archief dat je digitaal kan raadplegen. 
Beoogde resultaten: Een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via onze eigen digitale 
kanalen. 
 
Doelstelling 5: De gemeenschapscentra delen per editie artikels van de gemeenschapskranten via de 
eigen website en sociale media. 
Beoogde resultaten: Via eigen beschikbare digitale platformen gericht informeren over de 
faciliteitengemeenten. 
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Doelstelling 6: We nemen in elke editie artikels en activiteiten op die de inwoners aanmoedigen om 
deel uit te maken van het gemeenschapsleven in de gemeente, om deel te nemen aan activiteiten 
van het gemeenschapscentrum. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid van de lokale gemeenschap uitdragen en versterken. 
 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 
RandKrant papier en digitaal 

 
 

• Gc’s en cc’s van de Vlaamse Rand 
• Verenigingen Vlaamse Rand 
• Lokale besturen Vlaamse Rand 
• Provinciebestuur Vlaams-Brabant, cel Vlaams karakter 
• Team Vlaamse Rand – ABB 
• Freelancers (journalisten en fotografen)  
• Lay-outbureau Jansen & Janssen – Creative Content Gent 
• Drukkerij T’Hooft Aalter 
• Vlaamse Post en bpost  
• Vertaalbureau BD Consult 
• Transkript vzw – ondersteuning van mensen met een leesbeperking 
• Webbouwer Volta 
• RINGtv 
• BRUZZ 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 
Gemeenschapskranten papier en digitaal 

 
• Gc’s in de faciliteitengemeenten  
• Freelancers (journalisten en fotografen)  
• Lay-outbureau Heartwork – Groot-Bijgaarden 
• Drukkerij IPM/Artoos Kampenhout 
• Vlaamse Post en bpost  
• Vertaalbureau BD Consult 
• Redactieraden bestaande uit lokale vrijwilligers 
• Webbouwer Volta 
• RINGtv en andere mediapartners 
• Bibliotheken en andere verdeelpunten 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 

Randkrant 
   

Actie Timing Indicator 
• Uitgeven met gevarieerde inhoud 

via journalistieke artikels over 
verschillende maatschappelijke 
domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, 
human interest …) 

2021-2025 • 9 edities op jaarbasis 

• Vertaalde samenvattingen 
publiceren om anderstalige 
inwoners te bereiken 

2021-2025 • 6 vertaalde samenvattingen 
per editie papieren krant 

• Inwoners uit de regio aan het 
woord laten (De Ketting, 
Gemengde gevoelens, De mens en 
zijn ding/dier, FiguranDt …) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 

• Punctuele informatie uit de 
gemeenten en lokale besturen 
brengen (A tot Z, De maand …) 

2021-2025 • Minstens 6 vaste rubrieken per 
editie  

• Cultuuractiviteiten van partners 
uit de regio delen en 
bekendmaken (UiT in de Rand, 
cultuurinterviews en UiT-agenda) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 

• Diversiteit van de Rand tonen aan 
de hand van mensen met een 
andere achtergrond (o.a. in reeks 
Gemengde gevoelens …) 

2021-2025 • Vaste rubrieken en artikels per 
editie 

• Informatie brengen over het 
taalpromotiebeleid en andere 
beleidsdomeinen van provinciale 
overheid met betrekking tot de 
Vlaamse Rand 

2021-2025 • In minstens 1 editie op 2 

• Bewustmaken van de Vlaamse 
inwoners om oefenkansen 
Nederlands aan te bieden aan 
anderstaligen 

2021-2025 • Belichten van minstens 1 
sensibiliseringsactie/jaar over 
het omgaan met anderstaligen 

• Projectoproepen promoten en 
belichten 

2021-2025 • Minstens 3 maal per jaar 

• RandKrant beschikbaar maken 
voor mensen met een 
leesbeperking 

2021-2025 
 

• Elke editie inspreken op cd en 
beschikbaar maken via 
TransKript 

• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de website 
verzekeren  

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 
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• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de sociale media 
verzekeren 

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren met andere 
mediapartners (websites RINGtv 
en BRUZZ) 

2021-2025 • Dagelijks up-to-date houden 
via RSS-feed in beide richtingen 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren via nieuwsbrieven  

2021-2025 • Maandelijks opstellen en 
uitsturen van een nieuwsbrief 
naar abonnees 

• Informeren en het beeld/nieuws 
van de regio uitdragen via 
podcasts 
 

Vanaf 2021 • 2 podcasts tegen maart 2021 
• Streefdoel: 1 podcast per 

RandKrant 
• Waarvan 5 lange (30’) en 4 

korte (5’) 
• Bepalen, opvolgen en analyseren 

van de digitale 
communicatiestrategie van 
RandKrant  

2021-2025 • 3 analyses per jaar  

• De bekendheid van nieuwsbrief  
en website verhogen en van 
Facebookpagina consolideren  

2021-2025 • Het aantal unieke 
bezoekers/maand op de 
website verhogen met 10% 

• Ontwikkelen nieuwe website 
RandKrant 

 

2021-2022 • Nieuwe website RandKrant 
operationeel tegen 1 mei 2022 

  

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
Gemeenschapskranten 

 
Actie Timing Indicator 

• Gevarieerde inhoud publiceren via 
journalistieke artikels over 
verschillende maatschappelijke 
domeinen (gemeentenieuws, 
verenigingsnieuws, interviews, 
cultuurnieuws, rand-nieuws) 

2021-2025 • 5 gemeenschapskranten x 9 edities 
op jaarbasis (lijsterbes, buurten, 
uitgekamd, zandloper, sjoenke) 

• 1 gemeenschapskrant x 4 edities op 
jaarbasis (kaaskrabber) 

• Vertaalde samenvattingen 
publiceren om anderstalige 
inwoners te bereiken 

2021-2025 • 3 vertaalde samenvattingen per 
editie 

• Inwoners uit de 
faciliteitengemeenten aan het 
woord laten (interviews met 
mensen via verschillende rubrieken 
en reeksen) 

2021-2025 • Min. 50 % van de inhoud van elke 
editie bestaat uit plaatselijke 
onderwerpen met plaatselijke 
mensen. 

• Punctuele informatie uit de 
gemeenten en lokale besturen 
brengen (uitlichtingen 
gemeentenieuws en telex) 

2021-2025 • Min. 2 blz. gemeentenieuws per 
editie 

• Cultuuractiviteiten van onze 
gemeenschapscentra en partners 
publiceren   

2021-2025 • 2 à 3 korte artikels per editie 
• 1 cultuurinterview per editie 

• Rand-nieuws 2021-2025 • 1 artikel over bovengemeentelijke en 
transversale interessegebieden  

• Bus-aan-busverdeling om iedereen 
te bereiken 

2021-2025 • In elke faciliteitengemeente een 
volledige bus-aan-busverdeling + 
verzending op adres naar 
geïnteresseerden door het 
gemeenschapscentrum 

• Aantal gedrukte exemplaren per 
editie (inbegrepen: bus-aan-
busverdeling, verzending op adres 
buiten de gemeenten): 

o 6.500 ex. uitgekamd 
8.550 ex. buurten 

o 2.600 ex. sjoenke 
o 9.150 ex. zandloper  
o 6.370 ex. lijsterbes 
o 3.100 ex. kaaskrabber 

• Verenigingsnieuws delen  2021-2025 • 3 korte artikels per editie  
• Interviews 
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• Professionele en heldere huisstijl 
creëren en bewaken voor papieren 
en digitale versie 

2021-2025 • Up-to-date houden door maandelijks 
overleg cel publicaties 

• Aanbesteding druk en lay-out 2021+2024 • Implementatie 3e trimester 
• Samenwerking met de redactieraad 

behouden en verder uitbreiden met 
‘antennes’ (mensen die los van de 
vergadering onderwerpen en ideeën 
aanleveren) 

2021-2025 • 1 redactieraad per 1,5 maand per 
gemeenschapskrant 

• Introductiegesprek met elke nieuwe 
medewerker  

• 6 verslagen redactieraden per 1,5 
maand 

• Artikels in duidelijke taal aanbieden 
voor de anderstalige lezer. 
Samenwerking met team 
taalpromotie om de mogelijkheden 
te bekijken. Bijv. een QR-code 
lanceren om samenvattingen in 
duidelijke taal raadpleegbaar te 
maken. 

2021-2025 • Verandering in de cijfers van het 
lezersonderzoek in 2023 

 

• Omzetten van papieren versie naar 
digitale content  

2021-2025 • Maandelijks op het moment van 
uitgave digitaal raadpleegbaar maken 
van de integrale versie van de 
gemeenschapskranten  

• Nieuwsberichten delen op de 
nieuwspagina van de 
gemeenschapscentra 

2021-2025 • Maandelijks 5 tot 8 artikels op 
website en Facebook van de 
betrokken gemeenschapscentra 
publiceren 

• Content delen, betrokkenheid 
stimuleren via opnemen van 
gemeenschapskranten in 
nieuwsbrieven gemeenschapscentra 

2021-2025 • Maandelijks 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 3.6: De Gordel 

 
OD 3.6: We organiseren de jaarlijkse Gordel met het oog op de bevordering van 
gemeenschapsvorming, sport- en cultuurparticipatie, regiobekendheid en het Vlaamse 
karakter van de Rand. 

 
SD 3: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door samen te werken met de 
provincie Vlaams-Brabant en haar maximaal te ondersteunen bij het realiseren van beleidsacties en 
projecten die de Nederlandse taalbeheersing en zo een betere integratie van de anderstaligen in de 
Vlaamse Rand bevorderen. 

 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen 
o Evaluatieverslagen voorgaande Gordeledities 

• Relevante context – specifieke situering 
o Grote talendiversiteit en hoge migratie-intensiteit 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern   
o Gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Gemeenschapsvorming 
o Taalpromotie 
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie   

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Sport 
o Jeugd 
o Cultuur 
o Welzijn 
o Vlaams karakter  
o Provinciale evenementen cultuur, sport en gemeenschapsvorming 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, kabinet minister Vlaamse Rand en lokale 
besturen 

• Wat? 
o Samen met de provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, de focusgemeente en de 

andere lokale besturen organiseren we jaarlijks de Gordel, waarbij we zowel het 
bewegingsaspect als een hoogstaand en familievriendelijk animatie- en 
podiumaanbod realiseren.   

o We onderzoeken de haalbaarheid van het openstellen van de fiets- en wandelroutes 
gedurende een hele week. 

o We continueren de link met de boomplantactie gefinancierd via het Randfonds.  
o We werken het gebruik van de QR- en Stravaregistraties van fysieke deelnemers 

verder uit met het oog op het registreren van alle deelnemers aan de Gordel. We 
behouden daarbij ook de mogelijkheid tot niet-digitale registratie.  

o Onder regie van de lokale besturen en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden Cultuur en Vrije tijd maken we verder werk van het 
betrekken van het lokale verenigingsleven in de Rand bij de Gordel na corona. 

• Hoe? 
o Via een samenwerkingsverband tussen de verschillende projectpartners en de 

uitbesteding van de praktische organisatie aan een projectuitvoerder. Dat gebeurt 
via een aanbestedingsprocedure. Tot 2021 (met mogelijke verlenging voor twee jaar) 
is die opdracht toegewezen aan Flanders Classics. 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: We promoten sport en beweging in de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het aanbod bekendmaken en participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten in 
de Vlaamse Rand maximaliseren.  
 
Doelstelling 2: We creëren bekendheid van de Vlaamse Rand in heel Vlaanderen en bij de inwoners 
van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het imago van de Vlaamse Rand opwaarderen en meer regio- en 
buurtbetrokkenheid creëren.  
 
Doelstelling 3: We waarborgen en promoten het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand versterken. 
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Doelstelling 4: We betrekken verenigingen bij de organisatie en invulling van de Gordel. 
Beoogd resultaat: Een breder draagvlak voor de Gordel door maximale betrokkenheid van 
verenigingen en specifieke doelgroepen (jongeren, anderstaligen en ouderen). 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Provincie Vlaams-Brabant 
• Flanders Classics (tot 2021 met de mogelijkheid tot verlenging voor twee jaar en eventueel een 

nieuwe aanbesteding in 2021 of 2023) 
• RINGtv 
 

 
Projectplanning: acties, timing en indicatoren  

 
Actie Timing Indicator 

• Organisatie Gordelweek 
o Evaluatie 
o Beslissing verlenging 
o Aanbesteding 

2021 • Rapportage Flanders Classic met 
evaluatie en formulering van een 
nieuw ambitieniveau op gebied van 
deelnemers, deelnemende 
randgemeenten en deelnemende 
faciliteitengemeenten. 

•  
• Ontwikkeling instrument 

tevredenheidsmeting deelnemers  
• Participatiegraad verenigingen 

• Organisatie Gordelweek 
• Evaluatie Gordel  
• Benaderings- en 

participatiestrategie naar 
verenigingen   

2022-2025  
• Tevredenheid deelnemers stijgt 
• Aantal verenigingen neemt toe 

(jaarlijks 10%) 

 

 



                                                                                                             

                                                                

33 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Strategische doelstelling 4: 
 

We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het 
vervullen van Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 
 

 
 
Actiefiche 1: Taalpromotie – vrije tijd      p. 02 
Actiefiche 2: Taalpromotie – onderwijs      p. 09 
Actiefiche 3: Ondersteuning regiorol lokale besturen    p. 15 
Actiefiche 4: Randbeleid        p. 19 
Actiefiche 5: Gordel         p. 24 
Actiefiche 6: Overdracht expertise documentatiecentrum    p. 28 
Actiefiche 7: RandKrant – gemeenschapskranten     p. 30 
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Actiefiche 4.1: Taalpromotie vrije tijd 

 
We ondersteunen samen met het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur:  
OD 4.1.1 - lokale besturen, organisaties en verenigingen in de regio zodat ze in alle 
contactmomenten met anderstaligen inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het 
Nederlands. 
OD 4.1.2 - vrijetijdsorganisaties van en voor kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse 
Rand zodat ze in alle contactmomenten inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van 
het Nederlands door anderstaligen. 
OD 4.1.3 - sportorganisaties in de Vlaamse Rand zodat ze in alle contactmomenten 
inzetten op het leren, oefenen en gebruiken van het Nederlands.  

 
SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Basiswerking taalpromotie vzw ‘de Rand’ 
o Basiswerking cel Vlaams karakter 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Vragen rond ondersteuning jeugdwerkorganisaties wat betreft talendiversiteit   
o Projectoproepen: o.a. Samen scoren met Nederlands in de zes en de dertien, 

subsidieoproep verbindingsambassadeurs in het jeugdwerk  
o Lezen op school: project Taalhelden 

• Relevante context – specifieke situering 
o De grote talendiversiteit in de Vlaamse Rand 
o Beperkte aansluiting van anderstaligen bij het huidige gemeenschapsvormende 

cultuuraanbod 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer, 

op/til, publiq) 
• Relevante raakvlakken intern 

o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Taalpromotie – oefenkansen vrije tijd en onderwijs 
o Projectdossier ‘Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien’ 
o Gemeenschapsvorming = SD 1 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie? 

o Vzw ‘de Rand’ ondersteunt in samenwerking met het team Vlaamse Rand de lokale 
besturen en hun cultuur- en gemeenschapscentra, de IGS’en cultuur en vrije tijd, het 
jeugdwerk, sportclubs, sportfederaties, de regiobib, het socioculturele 
verenigingsleven en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand bij het 
opzetten van  taalpromotieacties en het vormgeven van een taal(promotie)beleid.  

• Wat? 
o Visie binnenbrengen m.b.t. cultuur als middel tot gemeenschapsvorming via info- en 

overlegmomenten (cultuurraden, stuurgroepen …), opleidingen, vormingen, 
procesbegeleiding en projectondersteuningen, versterken & verankeren van en 
informeren over acties, projecten, processen, materialen en activiteiten op maat, 
duidelijke taal en taaliconen, UiT-databank, ondersteunen van drempelverlagende 
initiatieven (Randuitcheques, participatiepassen …), samenwerken met betrokken 
partners en actoren. 

o Sensibiliseringsacties, info- en overlegmomenten (jeugdraden, jeugdwerkcafés …), 
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties, 
projecten, processen en producten, samenwerken met betrokken partners en 
actoren. 

o Boest, sensibiliseringsacties, info- en overlegmomenten (sportraden, sportcafés …), 
faciliteren, begeleiden, versterken, verankeren van en informeren over acties, 
projecten, processen en producten, samenwerken met betrokken partners en 
actoren. 

• Hoe? 
o Via acties, projecten, processen, materialen en activiteiten.  
o Verenigingen en clubs actief benaderen, via groepssessies, vragen en 

ondersteuningsnoden beantwoorden, via een uitgebreid netwerk, materialen op 
maat ontwikkelen, communicatie via alle mogelijke kanalen … 

• Wanneer? 
o Beleidsperiode 2020-2025 

 
 
  

o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie  
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 

o Onthaal- en integratiebeleid 
o Onderwijs  
o Sport 
o Jeugd 
o Cultuur 
o Welzijn 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: In alle contactmomenten informeren we iedereen (kinderen, tieners, jongeren en hun 
ouders, volwassenen) die via gemeenschapsvorming en het cultuur-, jeugd- en sportaanbod 
(on)rechtstreeks in contact komt met anderstaligen over acties, projecten, processen en producten in 
functie van het versterken van het Nederlands als verbindende taal. 
Beoogd resultaat: (Socio)culturele verenigingen, sportclubs, lokale besturen en bovenlokale actoren 
gebruiken en verspreiden onze acties, projecten, processen en activiteiten.  
 
Doelstelling 2: We verlagen samen met partners de drempels zodat iedereen maximaal kan 
participeren aan het cultuuraanbod en we dragen bij aan gemeenschapsvorming. 
Beoogd resultaat: Groter bereik van het cultuuraanbod, meer diversiteit, zowel in het aanbod als in 
het publiek en een optimalisering van de relatie tussen anderstaligen en de ontvangende 
samenleving. Alle kinderen, tieners en jongeren hebben evenredige kansen op vrijetijdsparticipatie. 
 
Doelstelling 3: We ondersteunen en stimuleren partners in de Vlaamse Rand in functie van het 
creëren van maximale oefenkansen Nederlands in de reguliere werking. 
Beoogd resultaat: Zo veel mogelijk oefenkansen Nederlands creëren in de vrije tijd voor een divers 
publiek. 
 
Doelstelling 4: We bieden (socio)culturele en sportorganisaties en -verenigingen methodieken en 
materialen aan, ondersteunen acties en projecten en begeleiden processen. 
Beoogd resultaat: De verankering van methodieken, materialen, acties, projecten en processen in de 
reguliere werking van alle partners.  
 
Doelstelling 5: We werken permanent samen met uitvoerende en ondersteunende partners door 
kennis, visie en expertise uit te wisselen. Indien nodig ontwikkelen we samen met hen methodieken, 
materialen en projecten, eventueel voorafgegaan door een experiment. 
Beoogd resultaat: Vzw ‘de Rand’, het team Vlaamse Rand en hun uitvoerende en ondersteunende 
partners zijn in staat om de verworven kennis, visie en expertise toe te passen en verder uit te 
bouwen op maat van hun organisatie en lokale realiteit. 
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 



                                                                                                             

                                                                

5 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020 
 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Cultuurorganisaties ((socio)culturele verenigingen, cultuurcentra, gemeenschapscentra …) 
• IGS 
• Cultuurraden 
• Jeugdwerk 
• Jeugdraden 
• Sportclubs 
• Sportfederaties 
• Instituut voor Sportbeheer (ISB) 
• Sport Vlaanderen 
• Stuurgroepen 
• Lokale besturen 
• (Cultuur)koepels 
• Ambrassade 
• VDS 
• Bataljong 
• Tumult 
• Uit de marge 
• Koning Kevin 
• De Horizon vzw 
• Groep Intro 
• PIN vzw 
• Agentschap Integratie en Inburgering 
• Team Vlaamse Rand – ABB 
• Cel Vlaams karakter (Vlaams-Brabant) 
• Vlaamse werkgroep taalpromotie 
• Scholen 
• RINGtv 
• Artiesten, kunstenaars en theatergezelschappen 
• Taalunie 
• Huis van het Nederlands Brussel 
• CVO 
• CBE 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
Cultuur 

 
Actie Timing Indicator 

• Afstemming en expertisedeling met 
het Agentschap Cultuur en Jeugd en 
hun partnerschappen op Vlaams 
niveau 

2021-2025 
 

• Verslagen contacten Agentschap 
Cultuur en Jeugd en hun partners op 
Vlaams niveau (OP/TIL, Socius, 
Cultuurconnect, Demos,...) 
 

• Randuitcheques en andere 
(taal)promotieacties in functie van 
cultuurparticipatie van 
Nederlandsleerders promoten 

2021+2024 
 

• Aantal gebruikte Randuitcheques 
• Enquête bij cultuur- en 

gemeenschapscentra die met 
taaliconen en Randuitcheques 
werken, leerkrachten, cursisten NT2 
en andere actoren + minstens 1 
overleg om de werkpunten te 
bespreken met de partners voor de 
werking van de taaliconen 

• Expertise en good practices over het 
gebruik van de taaliconen delen met 
de AgII’s en het Huis van het 
Nederlands Brussel (ontwikkelaar 
taaliconen) 

2021-2025 
 

• Verslagen Vlaamse werkgroep 
taalpromotie 

• Bovenlokale promotie en 
afstemming voor de projectoproep 
Lezen op School 

 

2021-2022 
 

• Minstens twee overlegmomenten 
met stakeholders binnen Cultuur, 
Onderwijs en de Taalunie in functie 
van de ondersteuning van de 
goedgekeurde projecten Lezen op 
School 

• Ondersteuning i.s.m. team Vlaamse 
Rand van potentiële cultuurhubs 
noordelijke en zuidelijke kanaalzone 

2021-2025 
 

• Aantal lokale besturen die  worden 
ondersteund bij het realiseren van de 
cultuurhubs Vlaamse Rand 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
Jeugd 

 
Actie Timing Indicator 

• Vooronderzoek taalpromotienoden 
lokaal jeugdbeleid  

2021 • Rapport vooronderzoek delen met de 
Vlaamse beleidsactoren (Ambrassade, 
Agentschap Jeugd, koepelfederaties 
jeugdwerk) 

• Afstemming aanbod  
• Visie ontwikkelen 

2021-2023 • Verslagen overleg partners Vlaams 
niveau 

• Opnemen van noden en uitdagingen 
uit het vooronderzoek 

 

2021-2025 • Minstens 3 lokale besturen maken 
gebruik van ons 
ondersteuningsaanbod 

• Gezamenlijke workshops  
taalstimulerend werken begeleiders 

2021-2025 • Deelnemers workshops 
taalstimulerend werken 

• Onderzoek mogelijkheden ’train-de-
trainer’ taalstimulerend jeugdwerk 

• Promoten van de impulssubsidielijn 
Vlaamse Rand en relevante 
projectoproepen vanuit het 
beleidsdomein jeugd  

 • Minstens 3 aanvragen vanuit de 
Vlaamse Rand 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
 

 

 

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
Sport 

 
Actie Timing Indicator 

• Analyse van vooronderzoek sport 2021 • Verslagen overlegmomenten Vlaamse 
partners sportbeleid 

• Opstart overleg ondersteuning 
anderstalige sportcoaches 

2021-2022 • Er vinden minstens 2 werkgroep-
bijeenkomsten plaats i.f.v. het 
ondersteunen van anderstalige 
coaches 

• Minstens 2 Vlaamse partners denken 
mee na over de ondersteuning van 
anderstalige coaches. 
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• Overleg met bovenlokale 
sportpartners in functie van de 
afstemming van hun aanbod 
taalpromotie op de specifieke 
context van de Vlaamse Rand 

2021-2025 • We werken met Voetbal Vlaanderen 
samen voor minstens 1 vernieuwd 
aanbod voor clubs 

 
Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.2 : Taalpromotie – onderwijs 

 
 

OD 2.4: We werken samen met het team Vlaamse Rand en de Vlaamse onderwijspartners 
aan alle aspecten van taalpromotie. 

 
 

SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 
 

 
 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o De vraag naar materialen en advies en ondersteuning vanuit onderwijs en lokale 
besturen wat betreft talendiversiteit 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand  
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen vanuit het departement Onderwijs 

• Relevante context – specifieke situering 
o De grote talendiversiteit bij schoolgaande kinderen in de Vlaamse Rand 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer, 

capaciteitsmonitor, leerlingenkenmerken Agodi, op/til, publiq) + terreinverkenning 
o Capaciteitsproblemen 
o Leerplannen volwassenenonderwijs 

• Relevante raakvlakken intern 
o Complementariteit oefenkansen vrije tijd & onderwijs 
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien 
o Gemeenschapsvorming  
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie  

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Integratie & Onthaalbeleid 
o Cultuur 
o Sport 
o Jeugd 
o Onderwijs 
o Welzijn 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie? 

o Scholen (kleuter-, basis-, secundair & volwassenenonderwijs), BKO, lokale besturen, 
scholenkoepels, ouderverenigingen en andere bovenlokale actoren actief in de 
Vlaamse Rand. 

• Wat? 
o Procesbegeleiding (taalbeleid en taalafspraken) met scholen en leerkrachten, 

vormingen, toeleiding vanuit school naar vrije tijd (o.a. brede school), toeleiding 
oefen- en leerkansen NT2, informatieverschaffing rond onderwijs in de lokale 
context, ontwikkeling van materialen en methodieken, signaalfunctie. 

o We richten ons op het kruispunt tussen vrije tijd en onderwijs. Waar nodig nemen 
we ook een signaalfunctie op over de specificiteit van onderwijs in de Rand.  

• Hoe? 
o Via het vooronderzoek ‘onderwijs’ van vzw ‘de Rand’ (actief benaderen, via 

focusgroepen, vragen en ondersteuningsnoden beantwoorden, uitgebreid netwerk 
uitbouwen …) 

o Bestaande methodieken, materialen en expertise ter beschikking stellen 
o Via aanwezigheid in overleg (bv. NT2-overleg) 

• Wanneer? 
o 2021-2025 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We leiden volwassenen toe naar het NT2-aanbod en oefenkansen in de vrije tijd en 
leiden kinderen, tieners en jongeren toe naar oefenkansen in de vrije tijd. 
Beoogd resultaat: De drempel om Nederlands te leren en te oefenen is lager, de kennis van hun 
Nederlands is versterkt en ze hebben een positieve ervaring met het Nederlands. 
 
Doelstelling 2: We ondersteunen – samen met partners – scholen en BKO’s in het opzetten van een 
taalbeleid en/of taalafspraken, faciliteren de communicatie tussen de school en de ouders en stellen 
methodieken, materialen en vormingen ter beschikking.  
Beoogd resultaat: Er is meer deskundigheid op het vlak van talendiversiteit en de school-
oudercommunicatie is verbeterd. 
 
Doelstelling 3: We werken permanent samen met uitvoerende, ondersteunende en beleidsmatige 
partners door kennis, visie en expertise uit te wisselen. We detecteren noden en werken maximaal 
samen met alle aangewezen partners op het terrein. 
Beoogd resultaat: Er is een adequaat antwoord op de noden en waar mogelijk is er een experiment 
opgezet. 
 
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Scholen 
• Scholenraden 
• Ouderraden 
• Oudercomités 
• Scholengroepen: SCOOP, Ringscholen …  
• OVSG, POV, GO! 
• CVO (Semper, Crescendo …) 
• CBE 
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• CLB  
• Lokale besturen 
• Cel Vlaams karakter & cel flankerend onderwijs provincie Vlaams-Brabant  
• Team Vlaamse Rand – ABB 
• Toekomstforum 
• Agentschap Integratie en Inburgering 
• Huis van het Nederlands Brussel 
• Vlaamse werkgroep taalpromotie 
• Taalunie 
• PIN vzw 
• RISO 
• Groep Intro 
• CTO 
• RINGtv  

 
 
 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
 

Actie Timing Indicator 
• Vooronderzoek behoeften 

ondersteuning taalpromotie 
onderwijsactoren Vlaamse Rand 

2021 • Verslag voorstelling en bespreking 
resultaten vooronderzoek met 
bovenlokale onderwijspartners 

• Opnemen van noden en uitdagingen 
uit het vooronderzoek 

2021-2025 • Minstens 3 lokale besturen maken 
gebruik van het 
ondersteuningsaanbod 

• Afstemming rond de noden en 
uitdagingen met de Vlaamse 
onderwijsactoren 

2021-2025 • Afstemming Vlaamse 
onderwijspartners en Agentschappen 
Integratie vernieuwd 
ondersteuningsaanbod taalpromotie 
onderwijs 

• Verslagen kennismaking en 
afstemming met mogelijke nieuwe 
partners 

• Afstemming rond de mogelijke 
ondersteuning van de scholen in de 
Vlaamse Rand in functie van   
oudercommunicatie naar  n.a.v. de  
experimentele uitvoering van de  
taalscreening en de opvolging in de 
vorm van taalintegratietrajecten 

2021-2025 • Verslag afstemmmgsoverleg 
oudercommunicatie n.a.v. de 
experimentele projecten 
taalscreening 

 

• Afstemming toeleiding naar en 
motivering ouders anderstalige 
leerlingen richting aanbod NT2 en 
oefenkansen Nederlands 

2021-2025 • Registraties toeleidingen PIN vzw en 
Agentschap Integratie en Inburgering 
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• Studiedag expertisedeling 2024 • Aantal deelnemers studiedag 
• Promoten van de impulssubsidielijn 

Vlaamse Rand en relevante 
projectoproepen vanuit het 
beleidsdomein onderwijs 

2021-2025 
 

• Minstens 3 aanvragen vanuit de 
Vlaamse Rand  

 
 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.3: Ondersteuning regierol lokale besturen 

 
OD 4.3: We ondersteunen vraaggestuurd en in nauwe samenwerking met het team 
Vlaamse Rand de lokale besturen in de uitvoering van de lokale regie inzake 
taal(promotie)-, onthaal- en integratiebeleid. 

 
SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project (beleidsbrief, omgevingsanalyse, vraag gestuurd,…) 

o Vragen lokale besturen rond ondersteuning onthaalbeleid 
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand: in nauwe samenwerking met 

het team Vlaamse Rand onderzoeken we op welke manier we deze experimentele 
werkvormen van onthaalbeleid voor nieuwe anderstalige inwoners kunnen 
versterken en verspreiden over de hele Vlaamse Rand. 

o Meerjarenplan 2020-2025 Vlaams-Brabant & overzicht werkings- en 
investeringssubsidies 

o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen 

• Relevante context – specifieke situering 
o Verschillende lokale besturen in de Vlaamse Rand zetten in op een uitgewerkt lokaal 

onthaalbeleid. Ze benaderen nieuwe inwoners actief in functie van het doorgeven 
van informatie en verwachtingen. Ze organiseren onthaalmomenten, voorzien in 
onthaalbrochures,  voeren lokale onthaalgesprekken i.s.m. vzw PIN en de door deze 
organisatie opgeleide ervaringsdeskundige rolmodellen (toeleiders). Zo werken ze 
aan het toeleiden van nieuwe anderstalige inwoners naar het aanbod Nederlands als 
tweede taal, formele en informele oefenkansen Nederlands, het Agentschap 
Integratie en Inburgering, VDAB en andere opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. 
Bijkomend proberen ze nieuwe inwoners van bij hun aankomst in de gemeente te 
betrekken bij het lokale sociale weefsel. Gezinnen met kinderen stimuleren ze vaak 
extra tot actieve participatie aan het lokale jeugd-, sport- en cultuuraanbod, 
gemeentelijke evenementen en activiteiten en buurt- en wijkgerichte acties. 

• Relevante raakvlakken intern 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Oefenkansen vrije tijd onderwijs 
o Samen scoren met Nederlands in de zes + dertien 
o Gemeenschapsvorming = SD 1 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie? 

Vzw ‘de Rand’, lokale besturen, team Vlaamse Rand, cel Vlaams karakter, ABB, PIN vzw, AgII, 
VVSG en andere bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand. 

• Wat? 
Lokale besturen vraaggestuurd ondersteunen door het organiseren van info- en werksessies, 
het begeleiden van processen, ondersteunen van projecten,  het aanbieden van 
ondersteunende taalpromotiemethodieken en producten, het delen  en verspreiden van 
lokale monitoring- en screeningsinstrumenten, en het verder uitwerken van bijkomende 
toeleidingstrajecten op maat van de specifieke context van deze regio. 
Vanuit een bovenlokale regierol acties ondersteunen op het terrein en bijdragen tot de 
afstemming en uitwisseling tussen de lokale besturen, vzw PIN, het Agentschap Integratie en 
Inburgering, VVSG, onderwijsvoorzieningen, VDAB en andere (boven)lokale actoren.  

• Hoe? 
Via acties, projecten, processen en producten (besturen actief benaderen, via groepssessies, 
beantwoorden van vragen en ondersteuningsnoden, via een uitgebreid netwerk, 
communicatie via alle mogelijke kanalen …) 

• Wanneer? 
2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: we ondersteunen lokale besturen bij het toeleiden van anderstaligen naar het leer- en 
oefenaanbod NT2. Dat doen we via het initiëren van mogelijke gemeenschappelijke 
promotiecampagnes, de ontwikkeling van taalpromotiemateriaal en -methodieken en het opzetten 
van bovenlokale samenwerking en afstemming met organisaties en diensten die een rol opnemen bij 
het toeleiden en onthalen van anderstalige inwoners. 
Beoogd resultaat: Anderstaligen maximaal toeleiden naar en bevorderen van de participatie aan de 
formele en niet-formele leercontext. Uitbouwen van een op elkaar afgestemd netwerk. 
 

o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie  
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 

o Vlaams beleid 
o Cultuur 
o Onderwijs  
o Sport 
o Jeugd 
o Welzijn 
o Burgerzaken 
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Doelstelling 2: We ondersteunen lokale besturen bij het onthaal van nieuwe inwoners via het 
opzetten van samenwerkingsverbanden (cel Vlaams karakter, PIN vzw, ABB, AgII, CVO’s en CBE’s) en 
het ter beschikking stellen van uitgewerkte methodieken en promotiemateriaal gericht op 
taalpromotie, lokale participatie, responsabilisering en actief burgerschap.  
Beoogd resultaat: Participatie aan de ontvangende samenleving bevorderen.  
 
Doelstelling 3: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie door het ter beschikking stellen van monitorings- en 
onthaalinstrumenten en hen te ondersteunen bij het uitwerken van specifieke onthaal- en 
benaderingsstrategieën. We voorzien in een vraaggestuurde proces- en projectmatige ondersteuning 
bij het implementeren van een ketenaanpak op maat van de lokale context en noden 
(cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een betere integratie en toeleiding van nieuwe 
inwoners aan de lokale samenleving en werken een onthaal- en taalbeleid uit. Tegemoetkomen aan 
noden van lokale besturen.  
 
Doelstelling 4: We ondersteunen lokale besturen bij het voeren van hun lokale regierol inzake 
taal(promotie)beleid en integratie door hen te ondersteunen in hun geschreven communicatie vanuit 
de principes van ‘duidelijke taal’, via het opzetten van vormings- en oefensessies en het uitvoeren 
van verhelderend redactiewerk in hun schriftelijke en digitale communicatie met de burger 
(cofinanciering). 
Beoogd resultaat: Lokale besturen zetten in op een duidelijke en heldere schriftelijke communicatie 
met de burgers.  
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
 

Actie Timing Indicator 
• Ronde lokale besturen: 

terreinverkenning i.s.m. team 
Vlaamse Rand 

 

2021 • Verslagen overleg afstemming 
Vlaamse partners n.a.v. 
vraaginventaris lokale besturen (team 
Vlaamse Rand, Agentschap Integratie 
en Inburgering, VVSG …) 
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• Uitwerking aanbod, 
(co)financieringsmodel en 
samenwerkingsverbanden 

2021 • Verslag overlegmomenten 
afstemming Vlaamse subsidielijnen in 
functie van financieringssysteem 
taalpromotie, onthaal-beleid en 
duidelijke taal 

• Ondersteuning en begeleiding 
project opvolggesprekken PIN vzw 
(impulsfondssubsidie 2021-2023) 

2021-2023 • Rapportage PIN vzw project 
opvolggesprekken 

• Promoten subsidielijn onthaalbeleid 
lokale besturen Vlaamse Rand 
(impulssubsidies of eventueel 
bijkomende projectoproep) 

 • Aantal ingediende projectaanvragen 
lokale besturen Vlaamse Rand 

• Promoten van de impulssubsidielijn         
Vlaamse Rand en relevante         
projectoproepen vanuit het  
beleidsdomein Integratie en 
Inburgering 

2021-2025 • Minstens 3 aanvragen vanuit de 
Vlaamse Rand   

• Gemeenschappelijke studiedag                  
lokale besturen 

2022 • Minstens 6 van de gesproken lokale 
besturen is aanwezig op deze 
studiedag 

• Evaluatie en bijsturing 
ondersteuningsaanbod 

2023 • Minstens 5 lokale besturen die zelf 
een lokaal onthaalbeleid voeren zijn 
aanwezig op een evaluatie- en 
uitwisselingsmoment 

 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.4: Randbeleid 

 
 

OD 4.4.1: We volgen het randbeleid permanent op en ondersteunen het in samenwerking 
met het team Vlaamse Rand om zowel intern als extern de specifieke context van de 
Vlaamse Rand duidelijk te maken zodat alle spelers hun acties kunnen afstemmen en 
verfijnen. 
OD 4.4.2: We volgen in samenspraak met het team Vlaamse Rand de wetenschappelijke 
spelers permanent op en ondersteunen hen om de specifieke context van de Vlaamse 
Rand wetenschappelijk te staven. 
OD 4.4.3: We ondersteunen – praktisch en inhoudelijk – de Conferentie van Vlaamse 
mandatarissen uit de faciliteitengemeenten zodat de hogere bestuursniveaus in hun 
beleid rekening kunnen houden met de specifieke context van de zes 
faciliteitengemeenten. 

 
 

SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Noden en vragen lokale besturen 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplan 2020-2025 Vlaams-Brabant & overzicht werkings- en 

investeringssubsidies 
• Relevante context – specifieke situering 

o Complexiteit & transversaliteit Randbeleid 
o Context wijkt af van Vlaamse gemiddelde 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 
o Specifieke federale wetgeving voor de faciliteitengemeenten en de groeiende 

discrepantie met nieuwe Vlaamse decreten 
o Specifieke politieke situatie in de faciliteitengemeenten met soms anderstalige politieke 

meerderheden 
• Relevante raakvlakken intern 

o Alle teams en cellen 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Lokale besturen en andere lokale en bovenlokale actoren actief in de Vlaamse Rand 
o Wetenschappers die de Vlaamse Rand onderzoeken, databronnen, lokale besturen 
o Vlaamse mandatarissen faciliteitengemeenten 
o ABB, kabinetten Vlaamse Rand, Binnenlands Bestuur en cel Vlaams karakter 

• Wat?  
o Bevragen en informeren, overlegmomenten en beleidsvergaderingen bijwonen, 

studies lezen, media volgen, databronnen opvolgen 
o Randexpertise inbrengen in onderzoek, onderzoek stimuleren, 

wetenschapsvalorisatie 
• Hoe?  

o Via acties, projecten, processen en producten 
o Via overleg en ondersteuning 
o Vergaderingen en overleg faciliteren en versterken  

• Wanneer?  
o 2021-2025 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We volgen de specifieke context van de Vlaamse Rand op (data verzamelen, beleid 
opvolgen,…).  
Beoogde resultaten:  De specifieke context van de Rand blootleggen en zo een gecoördineerde 
aanpak stimuleren. 
 
Doelstelling 2: We verspreiden de verzamelde data en beleidskennis intern bij vzw ‘de Rand’ en 
extern via netwerk & publicaties (RandKrant, ook deelname redactievergadering). 

o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 

o Binnenlands Bestuur 
o Vlaams beleid 
o Onthaal- en integratiebeleid  
o Onderwijs   
o Sport  
o Jeugd  
o Welzijn 
o Mobiliteit 
o Ruimtelijke ordening 
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Beoogde resultaten:  Een begrip voor de specifieke context doen ontstaan zodat zowel medewerkers 
als externe partners maximaal rekening houden met de specifieke context van de Vlaamse Rand.  
 
Doelstelling 3: We pikken signalen op van de eerstelijnswerking van vzw ‘de Rand’ en lokale besturen 
om die door te spelen naar hogere bestuursniveaus en wetenschappers.  
Beoogde resultaten: data verfijnen 
 
Doelstelling 4: We stimuleren onderzoek zodat nieuwe data verzameld worden en bestaande data 
geïnterpreteerd worden: Wetenschapswinkel e.a. 
Beoogde resultaten: De kennis over de Vlaamse Rand verhogen 
 
Doelstelling 5: We volgen onderzoek op om onze expertise over de specifieke context van de 
Vlaamse Rand binnen te brengen: o.a. Taalbarometer. 
Beoogde resultaten: Kwaliteit van het onderzoek verhogen, zorgen dat ze rekening houden met en 
kennis hebben van de specifieke context 
 
Doelstelling 6: Wetenschapsvalorisatie: we verspreiden de resultaten van onderzoek via ons netwerk 
& onze publicaties (RandKrant, R@ndbrief). 
Beoogde resultaten: Een begrip voor de specifieke context doen ontstaan zodat externe partners op 
een gecoördineerde, verfijnde manier kunnen handelen   
 
Doelstelling 7: We organiseren 2 tot 3 keer per jaar een Conferentie van de Vlaamse Mandatarissen 
in de faciliteitengemeenten en contacteren daarbij de politieke partners en administratie in functie 
van agendapunten, verslag opmaken 
Beoogde resultaten: Een inhoudelijk zo sterk mogelijk overleg van Vlaamse mandatarissen in de 6 
faciliteitengemeenten rond Brussel 
 
Doelstelling 8: Bij de start van een nieuwe legislatuur, de nieuwe mandatarissen opleiden en bij 
VVSG en ABB een aangepaste opleiding creëren voor nieuwe mandatarissen. We bepleiten dat er een 
aangepaste opleiding gecreëerd wordt om nieuwe mandatarissen in te werken in de specifieke 
context van de Vlaamse Rand. 
Beoogde resultaten: De mandatarissen krijgen een opleiding die aangepast is aan de specifieke 
wettelijke context van de faciliteitengemeenten. 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Lokale besturen 
• Team Vlaamse Rand  
• ABB (administrateur-generaal, beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand, Taalwetwijzer, dienst 

van de gouverneur)  
• Provincie Vlaams-Brabant (cel Vlaams karakter, data & analyse, provincies-in-cijfers)  
• Agentschap Integratie en Inburgering 
• Agodi 
• Kind en Gezin 
• PIN vzw 
• BRIO (o.a. medewerkers Documentatiecentrum Vlaamse Rand) 
• Wetenschappers van andere universiteiten, hogescholen, onderzoeksgroepen 
• Administraties met databronnen 
• PIN vzw  
• Wetenschapswinkel 
• Conferentie van Vlaamse mandatarissen & voorzitter 
• Kabinetten Vlaamse Rand en Binnenlands Bestuur 
• VVSG 

 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Kennisverspreiding 2021-2025 • Artikels RandKrant en deelname aan 

redactievergadering 
• Permanent geactualiseerde 

presentaties (intern gedeeld, extern op 
aanvraag), eventueel met toelichting 

• Expertisedeling (deelname 
overlegmomenten) 

2021-2025 • Verslagen overlegmomenten 

• Dataverzameling (contacten 
databronnen, lezen studies & 
opvolgen media) 

2021-2025 • Permanent geactualiseerde 
presentaties (intern gedeeld, extern op 
aanvraag), eventueel met toelichting 

• Onderzoek stimuleren 2021-2025 • Onderzoeksvragen ingediend bij de 
Wetenschapswinkel (minstens 2 per 
jaar) 

• Onderzoek opvolgen 2021-2025 • Aanwezigheid op 
begeleidingscommissies en 
stuurgroepen (o.a. 
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documentatiecentrum) (minstens 2 per 
jaar) 

• Wetenschapsvalorisatie 2021-2025 • Artikels RandKrant, presentaties 
• Organiseren van vergaderingen van 

Conferentie van Vlaamse 
Mandatarissen 

2021-2025 • 2 of 3 vergaderingen / jaar 
• Verslag van de conferentie 

• Opleiding mandatarissen 
faciliteitengemeenten 

2025 • Avondcursus met schriftelijke versie  

 
Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.5: De Gordel 

 
OD 4.5: We organiseren de jaarlijkse Gordel met het oog op de bevordering van 
gemeenschapsvorming, sport- en cultuurparticipatie, regiobekendheid en het Vlaamse 
karakter van de Rand. 

 
SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 
 

 

 

 
 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant 
o Meerjarenplannen 2020-2025 lokale besturen 
o Projectoproepen 
o Evaluatieverslagen voorgaande Gordeledities 

• Relevante context – specifieke situering 
o Grote talendiversiteit en hoge migratie-intensiteit 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern   
o Gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Gemeenschapsvorming 
o Taalpromotie 
o Opdrachten gemeenschapskranten, RandKrant & digitale communicatie   

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Sport 
o Jeugd 
o Cultuur 
o Welzijn 
o Vlaams karakter  
o Provinciale evenementen cultuur, sport en gemeenschapsvorming 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Kabinet minister Vlaamse Rand, Provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, en 
lokale besturen 

• Wat? 
o Samen met de provincie Vlaams-Brabant, Flanders Classics, de focusgemeente en de 

andere lokale besturen organiseren we jaarlijks de Gordel, waarbij we zowel het 
bewegingsaspect als een hoogstaand en familievriendelijk animatie- en 
podiumaanbod realiseren.   

o We onderzoeken de haalbaarheid van het openstellen van de fiets- en wandelroutes 
gedurende een hele week. 

o We continueren de link met de boomplantactie gefinancierd via het Randfonds.  
o We werken het gebruik van de QR- en Stravaregistraties van fysieke deelnemers 

verder uit met het oog op het registreren van alle deelnemers aan de Gordel. We 
behouden daarbij ook de mogelijkheid tot niet-digitale registratie.  

o Onder regie van de lokale besturen en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden Cultuur en Vrije tijd maken we verder werk van het 
betrekken van het lokale verenigingsleven in de Rand bij de Gordel na corona. 

• Hoe? 
o Via een samenwerkingsverband tussen de verschillende projectpartners en de 

uitbesteding van de praktische organisatie aan een projectuitvoerder. Dat gebeurt 
via een aanbestedingsprocedure. Tot 2021 (met mogelijke verlenging voor twee jaar) 
is die opdracht toegewezen aan Flanders Classics. 

• Wanneer? 
o 2021-2025 

 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: We promoten sport en beweging in de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het aanbod bekendmaken en participatie aan sport- en bewegingsactiviteiten in 
de Vlaamse Rand maximaliseren.  
 
Doelstelling 2: We creëren bekendheid van de Vlaamse Rand in heel Vlaanderen en bij de inwoners 
van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het imago van de Vlaamse Rand opwaarderen en meer regio- en 
buurtbetrokkenheid creëren.  
 
Doelstelling 3: We waarborgen en promoten het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand. 
Beoogd resultaat: Het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand versterken. 



                                                                                                             

                                                                

26 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020 
 

 
Doelstelling 4: We betrekken verenigingen bij de organisatie en invulling van de Gordel. 
Beoogd resultaat: Een breder draagvlak voor de Gordel door maximale betrokkenheid van 
verenigingen en specifieke doelgroepen (jongeren, anderstaligen en ouderen). 
 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Kabinet Minister Vlaamse Rand 
• Provincie Vlaams-Brabant 
• Flanders Classics (tot 2021 met de mogelijkheid tot verlenging voor twee jaar en eventueel een 

nieuwe aanbesteding in 2021 of 2023) 
• RINGtv 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  

 
Actie Timing Indicator 

• Organisatie Gordelweek 
o Evaluatie 
o Beslissing verlenging 
o Aanbesteding 

2021 • Rapportage Flanders Classic met 
evaluatie en formulering van een 
nieuw ambitieniveau op gebied van 
deelnemers, deelnemende 
randgemeenten en deelnemende 
faciliteitengemeenten. 

• Ontwikkeling instrument 
tevredenheidsmeting deelnemers  

• Participatiegraad verenigingen 
• Organisatie Gordelweek 

• Evaluatie Gordel  
• Benaderings- en 

participatiestrategie naar 
verenigingen   

2022-2025  
• Tevredenheid deelnemers stijgt 
• Aantal verenigingen neemt toe 

(jaarlijks 10%) 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.6: Overdracht expertise documentatiecentrum 

 
OD 4.6: We dragen binnen een tijdspanne van twee jaar onze kennis en expertise over 
documentatie- en cijferverwerking over aan het team Vlaamse Rand van het Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur. 

 
SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 

 
 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Team Vlaamse Rand (ABB) & Kenniscentrum (ABB) 
• Wat?  

o Rolomschrijving en functieprofiel medewerker documentatiecentrum opstellen, info- 
en overlegmomenten, verankeren van en informeren over acties, projecten, 
processen en producten, samenwerken met betrokken partners en actoren 

• Hoe?  
o Via overleg, uitwisseling en ondersteuning 

• Wanneer?  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Vlaams regeerakkoord 2019-2024 
o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Decreet wijziging vzw ‘de Rand’: overdracht documentatiecentrum 
o Meerjarig ondernemingsplan ABB 2020-2024 
o Meerjarenplan 2020-2025 Vlaams-Brabant & overzicht werkings- en 

investeringssubsidies 
• Relevante context – specifieke situering 

o Nieuwe site gemeente- en stadsmonitor met themapagina Vlaamse Rand en selectie 
Randdata 

o Oprichting eigen kenniscentrum ABB 
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 

o Binnenlands Bestuur 
 



                                                                                                             

                                                                

29 
Meerjarenplanning goedgekeurd door rvb van 14/12/2020 
 

o 2021-2022 
 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: We geven de kennis en de expertise over de Vlaamse Rand door aan de partners van 
het team Vlaamse Rand en van het kenniscentrum.  
Beoogde resultaten: Team Vlaamse Rand en het kenniscentrum kennen de randcontext voldoende 
om zelfstandig de taak binnen het documentatiecentrum Vlaamse Rand op te nemen. 
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Team Vlaamse Rand (ABB) 
• Kenniscentrum ABB 
• BRIO   

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
 

Actie Timing Indicator 
• Taak en rolafbakening (ter 

beschikking stellen medewerker 
team Vlaamse Rand) 

2021 • De rol & functie van de medewerker 
binnen ABB is duidelijk omschreven 

• Kennisoverdracht 2022 • Document met bronnen & partners 
• Producten team Vlaamse Rand 

 
Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 4.7: RandKrant en gemeenschapskranten 

 
OD 4.7.1: We geven jaarlijks negen papieren edities van RandKrant uit in de negentien 
gemeenten van de Rand. 
OD 4.7.2: We informeren en verbinden de inwoners van de Vlaamse Rand op permanente 
basis via digitale content. 
OD 4.7.3: We geven jaarlijks zes verschillende papieren gemeenschapskranten uit in de 
zes faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand. 
OD 4.7.4: We bieden nieuws en informatie uit de gemeenschapskranten aan via de 
digitale kanalen van de gemeenschapscentra. 

 
SD 4: We versterken de gemeenschapsvorming in de Vlaamse Rand door op het vlak van de 
gemeenschapsbevoegdheden samen te werken met de Vlaamse Gemeenschap bij het vervullen van 
Vlaamse beleidsacties en projecten in de context van de Vlaamse Rand. 

 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o Meerjarenplanning: overzicht werkings- en investeringssubsidies provincie Vlaams-

Brabant   
• Relevante context – specifieke situering 

o Hoge migratie-intensiteit & grote talendiversiteit in de Vlaamse Rand: nood aan 
instrumenten die de sociale cohesie en identiteitsvorming bevorderen   

o Lezersonderzoek 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 

• Relevante raakvlakken intern 
o Gemeenschapsvorming 
o Randbeleid 
o Taalpromotie 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Vlaamse Rand 
o Vlaams karakter 
o Onthaal- en integratiebeleid   
o Onderwijs    
o Sport   
o Jeugd   
o Welzijn  
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel publicaties, stafmedewerker randbeleid, onafhankelijken, gemeenschapscentra, 
medewerkers administratie en communicatie  

• Wat?  
o Uitgave maandblad voor en over de Vlaamse Rand 
o Digitale kanalen voor en over de Vlaamse Rand  
o Uitgave maandblad voor en over de faciliteitengemeenten en de Vlaamse Rand   
o Content voor digitale kanalen gemeenschapscentra en vzw ‘de Rand’ 

• Hoe? 
o Onderwerpen zoeken, teksten redigeren, journalisten, fotografen & vertalers 

contacteren, lay-outen, drukken, verdelen, delen via digitale kanalen 
• Wanneer?  

o 2021-2025  
 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 
RandKrant papier en digitaal 

 

Doelstelling 1: Via een maandblad informeren we de bevolking van de Vlaamse Rand gericht over de 
regio (refererend aan het oprichtingsdecreet van RandKrant). 
Beoogde resultaten: Inwoners zijn meer geïnformeerd en betrokken bij het leven in de Vlaamse 
Rand. 
 
Doelstelling 2: We maken in elke editie plaats voor alle maatschappelijke domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, human interest …), geven een stem aan de inwoners uit de regio 
(jong en oud), diversiteit, lokale besturen en gemeenten, we delen cultuuractiviteiten van partners 
etc.  
Beoogde resultaten: We dragen de verbondenheid en het beeld van de regio uit en versterken ze. 
 
Doelstelling 3: RandKrant wil een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via digitale kanalen. 
Beoogde resultaten: De integrale versie van RandKrant wordt weergegeven op de eigen site en we 
delen de content via de beschikbare digitale kanalen (Facebook, nieuwsbrieven …) van andere 
mediapartners (RINGtv, BRUZZ ...).  
 
Doelstelling 4: Via beschikbare digitale platformen informeren we gericht over de regio. 
Beoogde resultaten: Alle artikels uit RandKrant delen en bijkomende digitale content creëren en 
delen. 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 
Gemeenschapskranten papier en digitaal 

 

Doelstelling 1: We informeren via een maandblad de inwoners van de faciliteitengemeenten gericht 
over hun gemeente. 
Beoogde resultaten: Inwoners in de faciliteitengemeenten informeren en betrokkenheid verhogen. 
 
Doelstelling 2: We gaan in elke editie nieuws van de verenigingen opnemen, interviews met 
inwoners uit de gemeente publiceren, berichten over de gemeente opnemen via een telex en 
uitgewerkte korte nieuwsstukken, rand-nieuws maken waarin we voor een onderwerp kiezen dat 
nieuwswaarde heeft voor elke faciliteitengemeente waarin de gemeenschapskranten worden 
verdeeld. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid in de gemeente en het Nederlandstalige gemeenschapsleven 
uitdragen en versterken. 
 
Doelstelling 3: We communiceren in elke editie over het cultuurprogramma van het 
gemeenschapscentrum via een cultuurinterview en een kalender met alle activiteiten. Eén keer per 
jaar nemen we ook het seizoensaanbod integraal op. 
Beoogde resultaten: De positie van onze gemeenschapscentra versterken in de gemeente. 
 
Doelstelling 4: We geven de integrale versie van de gemeenschapskrant telkens weer op de website 
van het gemeenschapscentrum en nemen ze op in het archief dat je digitaal kan raadplegen. 
Beoogde resultaten: Een maximaal aantal lezers bereiken en informeren via onze eigen digitale 
kanalen. 
 
Doelstelling 5: De gemeenschapscentra delen per editie artikels van de gemeenschapskranten via de 
eigen website en sociale media. 
Beoogde resultaten: Via eigen beschikbare digitale platformen gericht informeren over de 
faciliteitengemeenten. 
 
Doelstelling 6: We nemen in elke editie artikels en activiteiten op die de inwoners aanmoedigen om 
deel uit te maken van het gemeenschapsleven in de gemeente, om deel te nemen aan activiteiten 
van het gemeenschapscentrum. 
Beoogde resultaten: De verbondenheid van de lokale gemeenschap uitdragen en versterken. 
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 
RandKrant papier en digitaal 

 
 

• Gc’s en cc’s van de Vlaamse Rand 
• Verenigingen Vlaamse Rand 
• Lokale besturen Vlaamse Rand 
• Provinciebestuur Vlaams-Brabant, cel Vlaams karakter 
• Team Vlaamse Rand – ABB 
• Freelancers (journalisten en fotografen)  
• Lay-outbureau Jansen & Janssen – Creative Content Gent 
• Drukkerij T’Hooft Aalter 
• Vlaamse Post en bpost  
• Vertaalbureau BD Consult 
• Transkript vzw – ondersteuning van mensen met een leesbeperking 
• Webbouwer Volta 
• RINGtv 
• BRUZZ 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 
Gemeenschapskranten papier en digitaal 

 
• Gc’s in de faciliteitengemeenten  
• Freelancers (journalisten en fotografen)  
• Lay-outbureau Heartwork – Groot-Bijgaarden 
• Drukkerij IPM/Artoos Kampenhout 
• Vlaamse Post en bpost  
• Vertaalbureau BD Consult 
• Redactieraden bestaande uit lokale vrijwilligers 
• Webbouwer Volta 
• RINGtv en andere mediapartners 
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• Bibliotheken en andere verdeelpunten 
 

 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren 
RandKrant 

   
Actie Timing Indicator 

• Uitgeven met gevarieerde inhoud 
via journalistieke artikels over 
verschillende maatschappelijke 
domeinen (natuur, cultuur, 
maatschappij, politiek, economie, 
human interest …) 

2021-2025 • 9 edities op jaarbasis 

• Vertaalde samenvattingen 
publiceren om anderstalige 
inwoners te bereiken 

2021-2025 • 6 vertaalde samenvattingen 
per editie papieren krant 

• Inwoners uit de regio aan het 
woord laten (De Ketting, 
Gemengde gevoelens, De mens en 
zijn ding/dier, FiguranDt …) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 

• Punctuele informatie uit de 
gemeenten en lokale besturen 
brengen (A tot Z, De maand …) 

2021-2025 • Minstens 6 vaste rubrieken per 
editie  

• Cultuuractiviteiten van partners 
uit de regio delen en 
bekendmaken (UiT in de Rand, 
cultuurinterviews en UiT-agenda) 

2021-2025 • Min. 10 blz. per editie 

• Diversiteit van de Rand tonen aan 
de hand van mensen met een 
andere achtergrond (o.a. in reeks 
Gemengde gevoelens …) 

2021-2025 • Vaste rubrieken en artikels per 
editie 

• Informatie brengen over het 
randbeleid en andere 
beleidsdomeinen van de Vlaamse 
Overheid met betrekking tot de 
Vlaamse Rand 

2021-2025 • In minstens 1 editie op 2 

• Bewustmaken van de Vlaamse 
inwoners om oefenkansen 
Nederlands aan te bieden aan 
anderstaligen 

2021-2025 • Belichten van minstens 1 
sensibiliseringsactie/jaar over 
het omgaan met anderstaligen 

• Projectoproepen promoten en 
belichten 

2021-2025 • Minstens 3 maal per jaar 

• RandKrant beschikbaar maken 
voor mensen met een 
leesbeperking 

2021-2025 
 

• Elke editie inspreken op cd en 
beschikbaar maken via 
TransKript 
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• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de website 
verzekeren  

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 

• Inhoudelijke en vormelijke 
kwaliteit van de sociale media 
verzekeren 

2021-2025 • Up-to-date houden door 
overleg cel publicaties 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren met andere 
mediapartners (websites RINGtv 
en BRUZZ) 

2021-2025 • Dagelijks up-to-date houden 
via RSS-feed in beide richtingen 

• Content delen en betrokkenheid 
stimuleren via nieuwsbrieven  

2021-2025 • Maandelijks opstellen en 
uitsturen van een nieuwsbrief 
naar abonnees 

• Informeren en het beeld/nieuws 
van de regio uitdragen via 
podcasts 
 

Vanaf 2021 • 2 podcasts tegen maart 2021 
• Streefdoel: 1 podcast per 

RandKrant 
• Waarvan 5 lange (30’) en 4 

korte (5’) 
• Bepalen, opvolgen en analyseren 

van de digitale 
communicatiestrategie van 
RandKrant  

2021-2025 • 3 analyses per jaar  

• De bekendheid van nieuwsbrief  
en website verhogen en van 
Facebookpagina consolideren  

2021-2025 • Het aantal unieke 
bezoekers/maand op de 
website verhogen met 10% 

• Ontwikkelen nieuwe website 
RandKrant 

 

2021-2022 • Nieuwe website RandKrant 
operationeel tegen 1 mei 2022 

  

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
Gemeenschapskranten 

 
Actie Timing Indicator 

• Gevarieerde inhoud publiceren via 
journalistieke artikels over 
verschillende maatschappelijke 
domeinen (gemeentenieuws, 
verenigingsnieuws, interviews, 
cultuurnieuws, rand-nieuws) 

2021-2025 • 5 gemeenschapskranten x 9 edities 
op jaarbasis (lijsterbes, buurten, 
uitgekamd, zandloper, sjoenke) 

• 1 gemeenschapskrant x 4 edities op 
jaarbasis (kaaskrabber) 

• Vertaalde samenvattingen 
publiceren om anderstalige 
inwoners te bereiken 

2021-2025 • 3 vertaalde samenvattingen per 
editie 

• Inwoners uit de 
faciliteitengemeenten aan het 
woord laten (interviews met 
mensen via verschillende rubrieken 
en reeksen) 

2021-2025 • Min. 50 % van de inhoud van elke 
editie bestaat uit plaatselijke 
onderwerpen met plaatselijke 
mensen. 

• Punctuele informatie uit de 
gemeenten en lokale besturen 
brengen (uitlichtingen 
gemeentenieuws en telex) 

2021-2025 • Min. 2 blz. gemeentenieuws per 
editie 

• Cultuuractiviteiten van onze 
gemeenschapscentra en partners 
publiceren   

2021-2025 • 2 à 3 korte artikels per editie 
• 1 cultuurinterview per editie 

• Rand-nieuws 2021-2025 • 1 artikel over bovengemeentelijke en 
transversale interessegebieden  

• Bus-aan-busverdeling om iedereen 
te bereiken 

2021-2025 • In elke faciliteitengemeente een 
volledige bus-aan-busverdeling + 
verzending op adres naar 
geïnteresseerden door het 
gemeenschapscentrum 

• Aantal gedrukte exemplaren per 
editie (inbegrepen: bus-aan-
busverdeling, verzending op adres 
buiten de gemeenten): 

o 6.500 ex. uitgekamd 
8.550 ex. buurten 

o 2.600 ex. sjoenke 
o 9.150 ex. zandloper  
o 6.370 ex. lijsterbes 
o 3.100 ex. kaaskrabber 

• Verenigingsnieuws delen  2021-2025 • 3 korte artikels per editie  
• Interviews 
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• Professionele en heldere huisstijl 
creëren en bewaken voor papieren 
en digitale versie 

2021-2025 • Up-to-date houden door maandelijks 
overleg cel publicaties 

• Aanbesteding druk en lay-out 2021+2024 • Implementatie 3e trimester 
• Samenwerking met de redactieraad 

behouden en verder uitbreiden met 
‘antennes’ (mensen die los van de 
vergadering onderwerpen en ideeën 
aanleveren) 

2021-2025 • 1 redactieraad per 1,5 maand per 
gemeenschapskrant 

• Introductiegesprek met elke nieuwe 
medewerker  

• 6 verslagen redactieraden per 1,5 
maand 

• Artikels in duidelijke taal aanbieden 
voor de anderstalige lezer. 
Samenwerking met team 
taalpromotie om de mogelijkheden 
te bekijken. Bijv. een QR-code 
lanceren om samenvattingen in 
duidelijke taal raadpleegbaar te 
maken. 

2021-2025 • Verandering in de cijfers van het 
lezersonderzoek in 2023 

 

• Omzetten van papieren versie naar 
digitale content  

2021-2025 • Maandelijks op het moment van 
uitgave digitaal raadpleegbaar maken 
van de integrale versie van de 
gemeenschapskranten  

• Nieuwsberichten delen op de 
nieuwspagina van de 
gemeenschapscentra 

2021-2025 • Maandelijks 5 tot 8 artikels op 
website en Facebook van de 
betrokken gemeenschapscentra 
publiceren 

• Content delen, betrokkenheid 
stimuleren via opnemen van 
gemeenschapskranten in 
nieuwsbrieven gemeenschapscentra 

2021-2025 • Maandelijks 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Strategische doelstelling 5: 
 
Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische 
manier de meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten 
van haar interne werking.   

 
 
Actiefiche 1: Monitoring organisatie     p. 02 
Actiefiche 2: Organisatiestructuur     p. 05 
Actiefiche 3: Financieel beleid     p. 08 
Actiefiche 4: Hr-beleid      p. 12 
Actiefiche 5: Communicatiebeleid     p. 16 
Actiefiche 6: Facilitair beheer en veiligheid    p. 21 
Actiefiche 7: Digitalisering      p. 25 
Actiefiche 8: Klimaatinvesteringen     p. 29 
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Actiefiche 5.1: Monitoring organisatie 

 
OD 5.1: Vzw ‘de Rand’ monitort en evalueert de organisatiebeheersing en stuurt ze bij om 
een optimale transversale werking te garanderen. 

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o Herwerkte leidraad interne controle/organisatiebeheersing voor de Vlaamse 
overheid  

• Relevante context – specifieke situering 
o Beheers- en beleidscyclus 
o Managementcontrole 

• Relevante raakvlakken intern 
o Een organisatie waarvan de management- en ondersteunende processen goed 

functioneren voldoet aan de basisvoorwaarden voor een vlotte werking van de 
kernprocessen. Zij zijn ook essentieel voor de ‘outcome’ van de organisatie. Zowel 
bestuurders, directie als personeelsleden hebben een actieve rol te spelen in de 
organisatiebeheersing. 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Door op deze manier in te zetten op organisatiebeheersing bij vzw ‘de Rand’ zullen 

de politieke en administratieve overheden, externe controleorganen en beheerders 
op een uniforme en transparante manier hun rol kunnen vervullen. 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o De raad van bestuur, het directieteam, coördinatoren en bij uitbreiding alle 
medewerkers van de organisatie 

• Wat?  
o Vzw ‘de Rand’ gebruikt het model van organisatiebeheersing van de Vlaamse 

overheid en past dit toe op de eigen organisatie.  
• Hoe?  

o Door gebruik te maken van de leidraad voor zelfevaluatie.  
• Wanneer?  

o Gedurende de komende beleidsperiode in verschillende stappen.  
 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We evalueren het kader voor organisatiebeheersing, sturen het bij en vernieuwen 
het.  
Beoogde resultaten: Efficiënter en effectiever inspelen op de noden van vandaag.  
 
Doelstelling 2: De organisatie kent haar belangrijkste verbeterpunten en risico’s voor de 
management- en ondersteunende processen, ze hanteert een strategie om ze te beheersen en volgt 
die strategie op. De identificatie en evaluatie van risico’s en verbeterpunten vindt plaats op 
organisatie- en teamniveau. 
Beoogde resultaten: Proactief inspelen op mogelijke risico’s, maximale transparantie voor het beleid, 
flexibel inspelen op nieuwe noden en innovatiekansen. 
 
Doelstelling 3: De organisatie evalueert regelmatig de manier waarop ze werkt aan haar 
organisatiebeheersing en stuurt die bij op basis van (interne en externe) omgevingsfactoren en 
incidenten. 
Beoogde resultaten: De organisatiebeheersing voortdurend verbeteren door in te spelen op de 
huidige tendensen. 
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
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Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Het proces verloopt vooral intern, waarbij alle leidinggevenden en medewerkers met 

budgetverantwoordelijkheid betrokken worden alsook de leden van de raad van bestuur, in 
functie van de zelfevaluatie.  

• Ondersteuning en opvolging via het team Vlaamse Rand van het Agentschap Binnenlands 
Bestuur.  

 
• We zullen Audit Vlaanderen vragen om, na de zelfevaluatie en de daaruit voortvloeiende 

verbetertrajecten, de organisatie te auditeren.  
 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Zoeken naar financieringsbronnen voor 

externe begeleidingskosten 
• Uitvoeren zelfevaluatie (Leidraad 

interne controle / 
organisatiebeheersing Vlaamse 
overheid (2015) onder externe 
begeleiding) 

2021 
 

2021 

• Er is externe financiering  
 
• Er is een rapport met bevindingen / 

uitdagingen m.b.t. de 
organisatiebeheersing voor vzw ‘de 
Rand’ 

• Remediëren  / bijsturen op basis van 
het zelfevaluatierapport (beschreven 
bijsturings-en verbetertrajecten) 

2022-2023 • In jaar N+1 pakken we minstens 50 
% van de gedefinieerde 
verbeterpunten aan via een 
gestructureerd plan.  

• In jaar N+2 pakken we de overige 50 
% van de verbeterpunten aan.  

• Zoeken naar financieringsbronnen  
voor externe begeleidingskosten 

• Externe screening (Audit Vlaanderen) 

2024 
 

2024 
 

• Er is externe financiering  
 
• Positief auditrapport Audit 

Vlaanderen 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.2: Organisatiestructuur 

 
OD 5.2: De statuten van de organisatie zijn conform het nieuwe Wetboek van 
Vennootschappen en Verenigingen. 

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

Projectbeschrijving 

 
Wie?  

o Bestuurders nemen de beslissing. 
Wat?  

o Omvorming bestaande statuten conform het nieuwe Wetboek 
Hoe?  

o Via uitvoering van een stappenplan met externe juridische ondersteuning   
Wanneer?  

o Ten laatste eind 2023 
 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o De hervorming van het rechtspersonenrecht 
• Relevante context – specifieke situering 

o Alle rechtspersonen worden in één wetboek samengebracht, zowel die uit het 
vroegere Wetboek van Vennootschappen als die uit de vzw-wet. 

• Relevante raakvlakken intern   
o Raad van bestuur 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen   
o Audit Vlaanderen 
o Rekenhof 
o Inspectie financiën 
o Commissaris-revisor 
o Regeringscommissaris 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We leggen een voorstel van aanpak voor aan de raad van bestuur. Hierin zit een 
overzicht van de nodige aanpassingen en de implicaties voor de organisatie.  
Beoogde resultaten: Vzw ‘de Rand’ doorloopt het beslissings- en uitvoeringsproces voor het 
aanpassen van de statuten conform het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht. 
 
Doelstelling 2: We passen de statuten aan de nieuwe wetgeving aan. 
Beoogde resultaten: De statuten zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Raad van bestuur neemt de beslissing.  
• De directie zorgt ervoor dat dit tijdig uitgevoerd wordt en zoekt een juridische partner die dit 

proces mee begeleidt.  
• De commissaris-revisor kijkt na of de statuten aangepast zijn conform de nieuwe wetgeving.  
• Rekenhof 
• ABB – team Vlaamse Rand 
• Regeringscommissaris 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicatoren 
• Oplijsting wijzigingen nieuwe 

wetgeving 
2021 • Er is een document met een  

overzicht van de passages die 
aangepast moeten worden 

• Oplijsting implicaties nieuwe 
wetgeving op de organisatie 

2021 • Er is een document met 
noodzakelijke wijzigingen aan de 
passages die aangepast moeten 
worden 

• Opmaak planning voorstel van 
aanpak (externe juridische 
partner/directie) 

2021 • Er is een concrete planning van de 
procedure m.b.t. de aanpassing 

• Voorstel voorleggen aan de raad 
van bestuur 

2022 • De raad van bestuur is akkoord met 
het voorstel (de organisatie volgt 
een door het bestuursorgaan 
goedgekeurde procedure).  

• Procedure voor omvorming 
opstarten (via externe partner) 

2023 • Statuten zijn aangepast conform de 
nieuwe wetgeving. 

• Procedure voor publicatie  
opstarten. 

2023 • De statuten zijn gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad. 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.3: Financieel beleid 

 
OD 5.3: Vzw ‘de Rand’ voert een transparant financieel beleid. 
Het financieel management zorgt voor de gepaste instrumenten voor de 
budgetverantwoordelijken op de verschillende niveaus in de organisatie, zodat ze de 
financiële implicaties van de werking continu kan inschatten en indien mogelijk bijsturen.  

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o Evaluatie van de vorige samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ en de 
rapporteringsverplichtingen vanuit de Vlaamse overheid.  

o Het streven naar eenvormigheid, digitalisering, efficiëntie, effectiviteit en 
administratieve vereenvoudiging in de boekhouding. 

• Relevante context – specifieke situering 
o De opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan, de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst en de instructie BBT (beleids- en 
begrotingstoelichting) naar aanleiding van de begrotingsopmaak 2021. 

o Momenteel komen de boekhoudstukken via verschillende flows en onder 
verschillende vormen terecht op de boekhoudafdeling (via mail, via interne of 
externe post …).  

• Relevante raakvlakken intern   
o De verschillende onderdelen van de werking van de organisatie, de betrokken 

budgetverantwoordelijken en de werking van de raad van bestuur. 
• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen   

o Audit Vlaanderen 
o Financiën en Begroting 
o ABB – team Vlaamse Rand 
o Regeringscommissaris 
o Rekenhof 
o Inspectie financiën 
o Commissaris-revisor 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel financiën 
• Wat?  

o Informatie- en rapporteringsbehoeften verzamelen via interne 
budgetverantwoordelijken en externe belanghebbenden. 

o Een procedure uitwerken en beschrijven die ervoor zorgt dat elk boekhoudstuk op 
een eenvormige manier en volgens dezelfde structuur genummerd wordt, 
vervolgens op een eenvormige manier op de boekhoudafdeling terechtkomt en 
nadien (digitaal) bijgehouden wordt. 

• Hoe?  
o Door regelmatig met de doelgroep af te toetsen of de output aan de wensen voldoet 

en door indien nodig bij te sturen, en door de opvolging van de wetgeving ter zake. 
o Analyse van de huidige processen en uitwerken van nieuwe processen in 

samenspraak met de verantwoordelijken. 
• Wanneer:  

o 2021-2025 
 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: De organisatie heeft een degelijke, transparante en betrouwbare financiële werking. 
Beoogde resultaten: De tussentijdse rapporten geven een correct en actueel beeld van de financiële 
positie van de organisatie. 
 
Doelstelling 2:  De analytische boekhouding is volgens een logische structuur opgebouwd.  
Beoogde resultaten: Elke budgetverantwoordelijke en externe belanghebbende krijgt een rapport 
dat de gewenste informatie bevat. 
 
Doelstelling 3: De organisatie organiseert zich intern en zorgt ervoor dat rapporten periodiek 
beschikbaar zijn volgens de afgesproken formats, sjablonen en timing. 
Beoogde resultaten: De diverse financiële rapporten voldoen aan de wettelijke bepalingen en 
worden binnen de afgesproken termijn ingediend. 
 
Doelstelling 4: De organisatie beschrijft een proces dat eenvormigheid mogelijk maakt.  
Beoogde resultaten: Elke verantwoordelijke past dit proces toe.  
 

Doelstelling 5: We nummeren alle boekhoudstukken via eenzelfde structuur en ze komen op 
eenzelfde manier terecht op de boekhoudafdeling.  
Beoogde resultaten: Je kan alle boekhoudstukken gemakkelijk terugvinden (na digitale bewaring).  
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Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Commissaris-revisor: aangesteld om een jaarlijkse audit te doen.  
• Regeringscommissaris: waakt erover dat de ontwerpbegroting in overeenstemming is met de 

(beleids-)doelstelling van de minister en met de beleidsopties van het regeerakkoord.  
• Interne budgetverantwoordelijken: geven feedback m.b.t. de relevantie van de interne 

rapporten. Ze hebben inspraak en bekijken mee wat effectief en efficiënt is. 
• Raad van bestuur: keurt de 3-maandelijkse budgetcontrole, de jaarlijkse begrotingsopmaak en 

begrotingsaanpassing goed.  
• Rekenhof: controle op de jaarrekening 
• Financiën en begroting: nazicht beleid – ESR-rapportering  
• ABB – team Vlaamse Rand: controleren de ESR-rapportering.  
 

 

 
Projectplanning: acties, timing en indicatoren  

 
Actie Timing Indicatoren 

• Alle boekhoudstukken bij ontvangst 
onmiddellijk doorsturen naar de cel 
financiën. 

2021 • De cel financiën is in staat deze 
gegevens tijdig te verwerken.   

• De cel financiën rapporteert 
tussentijds, na de verwerking van 
de gegevens.  

2021 • Het rapport is steeds een actuele 
weergave van de financiële positie.  

• Gegevens voor analytische 
rapportering verzamelen 

2021 • Alle budget-verantwoordelijken 
bezorgen op de gezette tijdstippen de 
gegevens aan de cel financiën.  

• Gegevens analyseren en rapport op 
maat opstellen 

2021 • De budget-verantwoordelijke of 
externe belanghebbende krijgt een 
output/rapport dat de gewenste 
informatie bevat. 

• Rapport aanpassen aan de 
veranderende interne of externe 
behoeften. 

2021-2025 • Output/rapport bevat de gewenste 
informatie.  
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• Interne timing opstellen: wanneer 
moeten we welke rapporten of 
sjablonen afleveren voor de diverse 
instanties (zowel voor budget-
verantwoorde-lijken als voor 
externe belang-hebbenden), al dan 
niet periodiek. 

2021 • Output/rapport is ingediend binnen 
de afgesproken termijn. 

• Rapport aanpassen aan externe 
veranderende omstandigheden  
(wetgeving)   

2021-2025 • Output/rapport voldoet aan de 
wettelijke verplichtingen en is 
goedgekeurd door diegene die 
hiervoor bevoegd is. 

• Analyse van het huidige proces 2021 • Knelpuntenoverzicht is klaar 
• Verbeterpunten voorstellen 2021 • Een aangepast proces met 

verbeterpunten is beschreven.  
• Communicatie van cel financiën 

met de interne verantwoorde-
lijken.   

2021 • Elke verantwoordelijke past dit 
proces toe.   

• Structuur nummering 
boekhoudstukken uitwerken 

2021 • De boekhoudstukken zijn 
genummerd volgens de afgesproken 
structuur. 

• Elke verantwoordelijke verstuurt de 
boekhoudstukken volgens de 
afgesproken structuur en volgens 
het afgesproken proces naar de cel 
financiën.  

2021 • De cel financiën ontvangt de 
boekhoudstukken zoals beschreven in 
het proces. 

• De cel financiën bewaart deze 
stukken digitaal. 

2021 • Een efficiënt digitaal archief.  

 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.4: Hr-beleid 

 
OD 5.4 Vzw ’de Rand’ zet in op groei en veerkracht en profileert zich als een correcte en 
aantrekkelijke werkgever, zowel voor de huidige als voor de toekomstige werknemers. 

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project:  

o We zijn er ons van bewust dat menselijk kapitaal een van de meest bepalende 
factoren is voor de groei van een organisatie. Medewerkers die zichzelf goed kennen, 
de juiste handvaten hebben als leidinggevende en zich veerkrachtig voelen, leveren 
immers het beste werk, zijn productiever en hebben meer werkplezier.   

o We willen op een zinvolle manier investeren in de ontwikkeling van medewerkers.  
o We willen het hr-beleid verder professioneel vormgegeven.  
o De organisatie wil inzicht in de ‘employer branding’ – waarom is het hier goed 

werken en hoe kunnen we talentvolle sollicitanten aantrekken?  
• Relevante context – specifieke situering:  

o In het kader van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst willen we proactief 
inspelen op nieuwe uitdagingen en veranderende omstandigheden.  

o We dragen zorg voor onze werknemers en investeren in een degelijke selectie, 
vorming en begeleiding, een goede balans tussen werk en privé, preventie en 
veiligheid, een aangename sfeer tijdens en na de job, bijstand op moeilijke 
momenten, autonomie …, met de blik op de jobs van morgen. We bereiden ons 
vandaag voor door de werkpunten in kaart te brengen. 

• Relevante raakvlakken intern   
o Alle cellen en teams 
o Als werkgever dragen we zorg voor het welzijn van onze medewerkers. Welzijn is een 

ruim begrip en omvat de aspecten veiligheid, verfraaiing van de werkpost, 
ergonomie, hygiëne, milieu, gezondheid en psychosociale aspecten. Om het welzijn 
van de medewerkers te waarborgen en te verhogen, werken de cellen hr en TIP 
(techniek, infrastructuur en preventie) samen. We intensifiëren de samenwerking 
zodat we de doelstellingen gezamenlijk kunnen bereiken. 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen  
o Hr-beleid Vlaamse overheid 
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?   

o Hr, externe partner, cel TIP, interne werkgroep, directie, leidinggevenden, medewerkers 
• Wat?  

o Participatief leerproces  
o Analyse van het bestaande hr-beleid. 

•        Hoe?  
o Vzw ‘de Rand’ streeft naar personeelsbetrokkenheid, waarbij ze initiatief aanmoedigt.  

Dit gebeurt door de werkgroep VTO. Het is vooral een intern proces, waarbij de directie 
zich laat voeden en inspireren door een werkgroep. Hierin zitten vertegenwoordigers uit 
de verschillende gemeenschapscentra en functiegroepen samen met één leidinggevende 
en de hr-coördinator.  

o Om de 3 jaar voeren we een welzijnsbevraging uit. Alle medewerkers krijgen dan een 
bevraging over taakbelasting, taakmotivatoren, ondersteuning door hun leidinggevende 
en team, organisatiebetrokkenheid … De resultaten van deze bevraging koppelen we 
terug naar alle medewerkers. Uit deze bevraging vloeien actieplannen voort. De 
coördinatie en opvolging van deze actieplannen gebeurt in intensieve samenwerking 
tussen hr en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

• Wanneer?  
o Gedurende de komende beleidsperiode met verschillende acties. 

 

 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We willen een lerende organisatie zijn en nieuwe kennis borgen via een VTO-beleid 
voor alle werknemers. 
Beoogd resultaat: Groei van expertise, procesinnovatie en het verwerven van nieuwe kennis. 
Persoonlijke groei en veerkracht realiseren, talenten benutten en werknemers motiveren. 
 
Doelstelling 2: We organiseren een opleidingstraject voor leidinggevenden met specifieke aandacht 
voor onder andere coaching, talentontwikkeling en talentstimulering en conflicthantering.  
Beoogde resultaat: De leidinggevende is een coach die motiveert, leermogelijkheden creëert en 
uitdaagt op talenten om zo het beste uit het team en iedere individuele medewerker te halen. 
 
Doelstelling 3: We beschikken over een uitgewerkt en gepersonaliseerd onthaalbeleid voor nieuwe 
medewerkers. 
Beoogde resultaat: De nieuwe medewerker kan zich vlot inwerken en voelt zich snel thuis. De 
collega’s zijn toegankelijk. 
 
Doelstelling 4: We bevragen alle medewerkers wat betreft hun welbevinden op het werk.  
Beoogd resultaat: We hebben zicht op de tevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers. 
De resultaten van de medewerkersbevraging zijn uitgewerkt in een rapport met acties en 
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verbeterpunten. De valkuilen van de organisatiewerking zijn bekend en we gaan er proactief mee aan 
de slag.  
 
Doelstelling 5: Vzw ‘de Rand’ creëert betrokkenheid van de medewerkers rond inhoudelijke thema’s 
door hen actief te laten meewerken in bv. de VTO-werkgroep.  
Beoogde resultaat: Meer nabijheid van onze medewerkers creëren door dialoog en interactie.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                      
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Intern proces waarbij de medewerkers betrokken zijn via een interne werkgroep voor het 

ontwikkelen van een strategisch VTO-beleid. 
• Externe partner voor het opstellen van een goede vragenlijst en het analyseren van de 

resultaten: 
o Opstellen van een vragenlijst gebaseerd op ruime ervaring met 

medewerkersbevraging en op maat van de organisatie 
o Advies en begeleiding over de interne communicatie voorafgaand, tijdens en na het 

onderzoek 
o Rapportagerapport op elk mogelijk niveau, bijvoorbeeld per afdeling, team of locatie, 

waarbij de anonimiteit verzekerd is.  
o Een samenvatting en/of presentatie van het resultaat voor de organisatie en 

medewerkers 
o Begeleiding bij het implementeren van het onderzoeksresultaat 

 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicatoren 
• De werkgroep VTO werkt jaarlijks een 

vormingsplan op organisatieniveau 
uit. Dat doet ze op basis van de 
vormingsaanvragen, de geuite 
vormingsnoden tijdens 
evaluatiegesprekken en de 

2021-2025 
 
 
 
 
 

• Jaarlijks een goedgekeurd 
vormingsplan. 

• 80 % van het goedgekeurde 
vormingsplan wordt uitgevoerd.  
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vormingsnoden gelinkt aan interne 
ontwikkelingen. 

• Medewerkers bevragen over de 
tevredenheid over het 
vormingsaanbod. 

 
 

 
 
• Totaal aantal medewerkers met een 

score > 3/5 = % medewerkers, 
wijzend op een goed vormingsaanbod 

• Opleidingstraject voor 
leidinggevenden (behoefteanalyse & 
evaluatiegesprekken 
leidinggevenden) 

2021-2025 • 1 opleidingstraject/jaar op maat 
 

• Vzw ‘de Rand’ ontwikkelt voor 
nieuwe medewerkers een 
onthaalbeleid op maat.  
 

2021-2023 • Er is een uitgewerkte 
onthaalprocedure op maat van de 
nieuwe medewerker voor 5 
functieprofielen. 

• Vzw ‘de Rand’ inventariseert 
interessante lectuur en geeft nieuwe 
medewerkers een overzicht van 
algemene en specifieke lectuur.  

• Na de onthaalperiode van nieuwe 
medewerkers meten we door middel 
van een evaluatieformulier het aantal 
tevreden medewerkers wat hun 
onthaal betreft.  

• Procedure onthaalbeleid evalueren 
en bijsturen. 

2021-2023 
 
 
 
 
 
 
 
 

2024-2025 
 

• Het overzicht en aanbod van de lectuur 
is op het intranet te consulteren voor 5 
functieprofielen.  

• Totaal aantal medewerkers met score > 
3/5 = % medewerkers, wijzend op een 
goed onthaalbeleid 

• Zoeken naar tool voor 
medewerkersbevraging 

2021 • Medewerkersbevraging tool is 
gekozen 

• Bevraging opstellen 2022 • Vragenlijst medewerkersbevraging is 
opgesteld 

• Uitvoeren medewerkersbevraging 2022+2025 • 80 % van de medewerkers heeft de 
medewerkersbevraging ingevuld.  

• Analyse van de gegevens 2022+2025 • Overzichtsrapport met resultaten  
• Opstellen actieplan 2022+2025 • Actieplan is opgesteld 
• Resultaten en verbeteracties bepalen 

en terugkoppelen 
2022+2025 

 
 

• De resultaten van de 
medewerkersbevraging worden 
teruggekoppeld naar alle 
medewerkers en vormen de basis 
voor een eventuele bijsturing. 

• Vzw ‘de Rand’ evalueert de 
werkgroep VTO.  

2023 • Evaluatieverslag en voorstellen tot 
bijsturing beschikbaar stellen 

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.5: Communicatiebeleid 

 
OD 5.5: Vzw ‘de Rand’ werkt haar digitale communicatie strategisch uit, managet ze en 
voldoet aan de AVG-wetgeving inzake gegevensbescherming (GDPR). 

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o Beleidsnota 2019-2024 Vlaamse Rand 
o Beleids- en begrotingstoelichting 2021 Vlaamse Rand 
o AVG-wetgeving (GDPR) en de Gegevensbeschermingautoriteit (GBA) 

• Relevante context – specifieke situering 
o Nood om sociale cohesie te bevorderen: taaldiversiteit en migratie-intensiteit zijn groot 

in de faciliteitengemeenten 
o Omgevingsanalyse (cijferboek Vlaamse Rand, provincies-in-cijfers, taalbarometer) 
o Lezersonderzoek 
o De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (General Data Protection 

Regulation (GDPR)) standaardiseert de regels voor de verwerking van persoonsgegevens 
door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie. 

• Relevante raakvlakken intern 
o Beleidsplannen gemeenschapscentra vzw ‘de Rand’ 
o Gemeenschapsvorming 
o Randbeleid 
o Taalpromotie 
o Hr 
o ICT 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Vlaamse Rand 
o Onthaal- en integratiebeleid  
o Onderwijs   
o Sport  
o Jeugd  
o Welzijn 
o Vlaams karakter  
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Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Medewerker online communicatie 
o Medewerkers gemeenschapscentra, teams en cellen 
o Cel TIP (techniek, infrastructuur en preventie) 
o Externe partij (Haviland) 

• Wat?  
o Alle digitale kanalen van vzw ‘de Rand’ beheren en opvolgen 
o Ons conformeren aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) 

• Hoe?  
o Samenwerken, ondersteunen, analyseren, creëren 
o Aanstellen van een DPO (Data Protection Officer) 
o Alle noodzakelijke maatregelen nemen om in de (digitale) communicatie en 

communicatiekanalen te voldoen aan de regels die de AVG-verordening oplegt 
o Interne medewerkers en vooral de gc’s bewust maken van het belang van de AVG-

verordening en het strikt toepassen ervan 
• Wanneer?  

o 2021-2025 
o AVG/GDPR: 2021 

 
 

Doelstellingen en te behalen resultaten 

 

Doelstelling 1: We garanderen/behouden de kwaliteit van onze online communicatie, zowel 
inhoudelijk als technisch. 
Beoogde resultaten: Aantrekkelijk en helder maken/houden van de communicatie.   
 
Doelstelling 2: We zorgen voor maximale bekendmaking van en toeleiding naar het aanbod 
(gemeenschapscentra, activiteiten, projecten, processen, publicaties en deelwerkingen) en 
stimuleren de verbondenheid. 
Beoogde resultaten: De informatie, activiteiten en/of projecten van alle deelwerkingen van ‘de Rand’ 
worden maximaal verspreid via diverse onlinekanalen. 
 
Doelstelling 3: We stellen een Data Protection Officer (DPO) aan via een externe partij.  
Beoogde resultaten: De DPO is aangesteld en heeft een analyse gemaakt van de verbeterpunten 
voor ‘de Rand’ die nodig zijn om te voldoen aan de geldende AVG-verordening. 
 
Doelstelling 4: We implementeren alle noodzakelijke maatregelen in de communicatie en 
verscheidene communicatiekanalen om te voldoen aan de wettelijke regels die opgelegd zijn door de 
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Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en die naar boven kwamen tijdens de analyse 
van de DPO. 
Beoogde resultaten: Alle noodzakelijke maatregelen zijn geïmplementeerd en de DPO heeft 
bevestigd dat alles inderdaad correct is geïmplementeerd. 
 
Doelstelling 5: We maken alle betrokken medewerkers bewust van het belang van de geldende 
richtlijnen inzake de AVG-verordening en het strikt toepassen ervan. 
Beoogde resultaten: Alle betrokken medewerkers zijn op de hoogte en passen de richtlijnen toe. 
Nieuwe medewerkers krijgen tijdens het onthaalproces – als dat relevant is – ook de richtlijnen die ze 
moeten toepassen.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Webbouwer Volta 
• UiT-databank 
• Haviland: DPO 
 
 
 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicatoren 
• Alle websites van vzw ‘de Rand’ 

beheren en opvolgen 
2021-2025 • Er wordt voor alle website minstens 

op wekelijkse basis nieuwe content 
gepubliceerd 

• Uitbouwen nieuwe websites en 
intranet vzw ‘de Rand’.  

 

2021-2022 • Verslagen werkgroep-vergaderingen  
• Vernieuw intranet of alternatieve 

aanpak 
• De website is operationeel in 2022 

• Nieuwsbrieven van vzw ‘de Rand’ 
creëren en beheren 

 

2021-2025 • 1 x / maand nieuwsbrief vzw ‘de 
Rand’ en RandKrant 

• Nieuwsbrief centra en team 
taalpromotie opvolgen 
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• Uitrollen podcasts RandKrant 
 

2021 • 2 podcasts tegen maart 2021 
• Streefdoel: 1 podcast per RandKrant 

waarvan 5 lange (30’) en 4 korte(5’) 
• Tussentijdse evaluatie 

• Communicatiestrategieën vzw ‘de 
Rand’ mee uitwerken en uitvoeren 

2022-2025 • Verslagen werkgroep-vergaderingen  

• Alle sociale media van vzw ‘de Rand’ 
beheren en opvolgen 

2021-2025 • Aantal interacties via sociale media 
consolideren 

• Handleidingen, richtlijnen en 
procedures schrijven en aanpassen 
voor medewerkers vzw  
‘de Rand’ 

 

2021-2025 • De handleidingen en procedures 
zijn steeds actueel 

• Voor nieuwe digitale toepassingen 
zijn de handleidingen en procedures 
geschreven voor de toepassing 
wordt geïmplementeerd 

• De digitale kanalen van vzw ‘de Rand’ 
analyseren 

2021-2025 • 4x / jaar cijfers analyseren en 
aanlevering van conclusies en 
aanbevelingen 

• Waken over een professionele en 
heldere huisstijl  

 

2021-2025 • Alle communicatie verloopt volgens 
de professionele en heldere 
huisstijl, welke up-to-date is.  

• Zich in orde stellen met de 
“Algemene Verordening 
Gegevensbescherming” (AVG – 
GDPR): aanstellen DPO (Data 
Protection Officer) 

2021 • De DPO is contractueel aangesteld 
en start zijn werkzaamheden.  

• Nieuwe analyse door DPO van 
eventuele AVG-tekortkomingen 
(begeleid door cel TIP en cel 
communicatie) 

2021 • Volledige analyse is afgerond door 
de DPO en verbeterpunten zijn 
concreet en opgelijst.  

• Implementatie van tekortkomingen 
en aanbevelingen van de DPO 

2021 • Alle tekortkomingen en 
aanbevelingen zijn 
geïmplementeerd en werken 
correct. De DPO geeft zijn 
goedkeuring.  

• Informatie voor medewerkers m.b.t. 
belang van AVG-verordening 

2021 • Medewerker is geïnformeerd via 
een informatiesessie (groep of per 
gc/team/cel). 

• Steekproeven tonen aan dat in elk 
gc de regels worden toegepast.  

• Nieuwe medewerkers – indien 
relevant – op de hoogte brengen van 
de AVG-verordening (bij het 
onthaalproces) 

2021-2025 • De nieuwe medewerker is op de 
hoogte gesteld van de AVG-
verordening.  
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Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.6: Facilitair beheer en veiligheid 

 
OD 5.6: Vzw ‘de Rand’ wil op een kostenefficiënte, kwaliteitsvolle, doelmatige en 
duurzame manier actief omgaan met haar facilitaire middelen, opdrachten en contracten. 

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel TIP: coördinator TIP – stafmedewerker infrastructuur – onderhoudstechnicus 
• Wat?  

o Zie ‘acties’ bij doelstellingentabellen 
• Hoe?  

o Zie ‘middelen en indicatoren’ bij doelstellingentabellen 
• Wanneer?  

o Zie ‘timing’ bij doelstellingentabellen 
 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o Consolideren en voortzetten van het bestaande strategische infrastructuurbeleid 
• Relevante context – specifieke situering 

o De opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan en de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst 

• Relevante raakvlakken intern 
o Alle teams en cellen 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Cultuur 
o Facilitair beheer Vlaanderen 
o Energiebeleid 
o Erfgoedbeleid  
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We beheren actief de infrastructuren (technisch en bouwkundig) d.m.v. een 
preventief, curatief en modificatief eigenaars- en gebruikersonderhoudsplan. 
Beoogde resultaten: Consolideren en optimaliseren van het gebouwenpark.  
  
Doelstelling 2: We realiseren (duurzame) overheidsopdrachten conform de vigerende wetgeving. 
Beoogde resultaten: Optimaliseren van de aankoopcentrale 
 
Doelstelling 3: We voeren een actief veiligheids- en preventiebeleid.  
Beoogde resultaten: Veilige en toegankelijke infrastructuren garanderen conform de vigerende 
wetgeving.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                         
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Fonds Culturele Infrastructuur (FoCi, onderdeel van CJSM) 

o FoCi verleent jaarlijks investeringssubsidies voor grote infrastructuurwerken.  
• Vlaams Energie Bedrijf (VEB) 

o VEB fungeert als aankoopcentrale voor energie, doet een raming m.b.t. de 
energiebegroting en levert 100 % groene stroom.  

• het Facilitair Bedrijf (hFB) 
o HFB ondersteunt via expertisedeling en occasionele projectopvolging.  

• Onroerend Erfgoed (OE) 
o OE verleent advies m.b.t. 2 beschermde monumenten (de Boesdaalhoeve – de Kam).  

• Privépartner #1 
o Doet het beheer van de technische installaties HVAC, de gunning gebeurt a.d.h.v. een 

overheidsopdracht.  
• Privépartner #2 

o Een maatwerkbedrijf dat instaat voor het groenbeheer rond de gebouwen, de 
gunning gebeurt a.d.h.v. een overheidsopdracht.  
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Consolideren en optimaliseren van 

de technische installaties 
 
 
• Uitvoeren van conditiemetingen 

volgens NEN2767-norm (om de 
levensduur in kaart te brengen en 
een vervangingsbeleid uit te 
werken) 

2021-2025 
 
 

 
2021 

 
 

 

• Afsluiten onderhoudscontract HVAC 
(via overheidsopdracht) 

• Geen uitval 
• Geen interventies 
• Permanent uitvoeren conditiestaat 

technische installaties + inventaris 
projecten (uitgevoerd + in uitvoering 
+ uit te voeren) 

• Instaan voor het 
eigenaarsonderhoud (strategisch 
vastgoedbeleid). Consolideren en 
optimaliseren van de 
gebouwschillen. 

2021-2025 • Consolidatie van de gebouwschillen: 
visueel en bouwtechnisch   

• Instaan voor het 
gebruikersonderhoud (i.f.v. 
werkingsnoden). Strategisch 
vastgoedbeleid. 

2021-2025 • Inventaris van projecten jaarlijks 
afwerken 

• Verbeteren van de infrastructuren 
(bouwkundig en technisch). 
Jaarlijkse investeringssubsidies via 
FoCi. 

2021-2025 
 

• Uitvoeren 1 project/jaar (€ +100 k)  
• Halfjaarlijkse dialoog met FoCi 

• Voeren van een rationeel en 
duurzaam aankoopbeleid  

 

2021-2025 • Aantal gepubliceerde en lopende 
overheidsopdrachten 

• Opstellen, publiceren, afsluiten en 
opvolgen van (raam)contracten 

• Aankoopproces herbekijken: 
duidelijke aankoopprocedure 
opstellen met daaraan gekoppelde 
rollen en verantwoordelijkheden 

2021 
 

2021-2025 

• Nulstaatmeting opmaken voor nieuw 
aankoopproces 

• Toepassen nieuw aankoopproces 

• Actief voeren van een veiligheids- 
en welzijnsbeleid inzake preventie, 
veiligheid en welzijn voor de 
werknemers van de organisatie, 
maar parallel hiermee ook voor 
onze derden, i.e. bezoekers en 
vrijwilligers, cursisten en 
tewerkgestelde derden. 

2021-2025 • Aantonen van wettelijke 
veiligheidsdocumenten en 
instructiekaarten  

• Aantal arbeidsongevallen: 0 
behouden 

• Onthaaltraject voor nieuwe 
werknemers/ vrijwilligers: integreren 
veiligheidsaspect, i.s.m. hr: elke 
nieuwe medewerker doorloopt het 
traject.  

• Optimaliseren veilige en 
toegankelijke infrastructuur: 

2021-2025 • Jaarlijks 1 verplichte 
veiligheidsrondgang  
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periodieke veiligheidsrondgangen 
(i.s.m. interne en externe 
preventiedienst) + 
toegankelijkheid gebouwen  

• Jaaractieplan (JAP) en 
meerjarenactieplan (MJAP): 
uitvoeren beide plannen  

• Audit toegankelijkheid voor personen 
met een handicap: elke 3 jaar 

• Uitvoeren van wettelijke 
keuringen, inclusief opvolging van 
hieraan gekoppelde 
(raam)contracten: opvolging via 
wettelijke inventaris 
(overzichtstabellen) 

2021-2025 • 100 % uitvoering, conform de 
vigerende wetgeving 

 
 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.7: Digitalisering 

 
OD 5.7: Vzw ‘de Rand’ organiseert permanent een efficiënte, effectieve en kwalitatieve 
ICT-ondersteuning in de omslag naar een meer digitale organisatievorm.  

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel TIP – stafmedewerker ICT 
• Wat?  

o Zie ‘acties’ bij doelstellingentabellen 
• Hoe?  

o Zie ‘middelen en indicatoren’ bij doelstellingentabellen 
• Wanneer?  

o Zie ‘timing’ bij doelstellingentabellen 
 

 

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project  

o Evaluatie van de vorige samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’ 

• Relevante context – specifieke situering 
o De opmaak van een nieuw meerjarenbeleidsplan en de nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst 
• Relevante raakvlakken intern 

o Zie OD 5.1: Vzw ‘de Rand’ wil een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere 
organisatie zijn. 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Relanceplan COVID-19 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: Vzw ‘de Rand’ optimaliseert de ICT-omgevingen en digitale dienstverlening en bouwt 
ze verder uit.  
Beoogde resultaten: De diensten van vzw ‘de Rand’ en de gebruikers van de infrastructuren van vzw 
‘de Rand’ kunnen gebruik maken van een breed aanbod van digitale-diensten.  
 
Doelstelling 2: Vzw ‘de Rand’ faciliteert een duurzaam en veilig digitaal beleid.  
Beoogde resultaten: Vzw ‘de Rand’ beschikt over ‘groenere’ digitale infrastructuur (hard- en 
software) en een verbeterd beveiligingsniveau.  
 
Doelstelling 3: De organisatie maakt de overgang naar een meer gestandaardiseerd aanbod van 
software en hardware.  
Beoogde resultaten: De ondersteuning van gebruikers verloopt vlot en processen zijn 
gestandaardiseerd.  
 
Doelstelling 4: We zetten in op een digitaal vormingsbeleid voor alle medewerkers.  
Beoogde resultaten: Het gebruikersniveau van de medewerkers is verhoogd.  
 

 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                                 
 

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Hr: de digitale vormingen moeten in samenspraak met de cel hr georganiseerd worden.  
• Alle medewerkers zijn/worden betrokken in het proces.  
• Privépartners aangesteld a.d.h.v. (terugkerende) overheidsopdracht 
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Projectplanning: acties, timing en indicatoren  

 
Actie Timing Indicatoren 

• Beheer van computers, gebruikers, 
hardware en software verder 
centraliseren 

2021 
 

 
2021-2025 

• Implementatie van een 
beheerderstool/software op basis van 
Active Directory 

• Actief beheer van de tool 
• Verdere uitbouw ‘WiFi (draadloze 

netwerken) Acces Points’ 
• Telefoniecentrale (PABX) vervangen 

door een cloudsysteem 
• Cloudmigratie van bestanden 

(delen/samenwerken met externe 
partners/actoren) 

• Netwerkarchitectuur van MPLS naar 
SD-WAN veranderen 

2021 
 

2021 
 
 

2021 
 
 

2021 
 

• 100 % dekking van alle sites realiseren 
  

• Projectrealisatie CLOUD PBX 
 

• Projectrealisatie Sharepoint-
omgeving 

 
• Projectrealisatie SD-WAN 

• Contract met externe partner als 
back-up om afwezigheden 
(langdurige ziekte/vakantie) van 
stafmedewerker ICT te kunnen 
ondervangen 

• Opzetten ticketing-/supportsysteem 
om ICT-problemen centraal te 
melden 

• Verhogen van de flexibiliteit op het 
vlak van beheer van ICT-systemen: 
beheer op afstand, zelfbeheer, 
beheer door ‘derden’ … 

2021 
 
 
 
 

2021 
 

 
2021 

 

• 100 % continuïteit van de digitale 
dienstverlening garanderen 

 
 
 
• 90 % afgesloten/opgeloste tickets 

binnen de 2 werkdagen 
 

• VPN-toegang voor alle werknemers  

• Optimalisatie van de huidige 
serverinfrastructuur door applicaties 
in de cloud  

• Zorgen voor energiezuinige 
hardware  
 

• Verminderen papierverbruik door 
de werkposten uit te rusten met 
extra beeldschermen 

2021 
 

 
2021 

 
2021 

 

• Medewerkers / externe partners 
moeten 70 % apps vanuit de cloud 
kunnen aanspreken  

• 100 % energiezuinige hardware 
aankopen 

• 50 % minder papierverbruik t.o.v. 
2020 

• Monitoring van wifi- en LAN-
netwerken 

 
• Opstellen ‘Disaster Recovery Plan’ 
 
• Antidiefstalbeveiliging en 

opsporingsmogelijkheid bij diefstal 
 

2021-2025 
 

 
2021-2025 

 
2022 

 
 

2021 

• Maandelijkse rapportering, evaluatie 
en eventuele bijsturing (do, check, 
act) 

• Incrementele dagelijkse en 
maandelijkse back-up 

• ID-tags op alle toestellen – Stolen 
Notebook Tracking System (SNTS) 
aankopen 
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• Dataverlies/diefstal tegengaan op 
alle werkstations 

 • 100 % encryptie + bij aankoop van 
elke nieuw toestel 

• Standaardiseren/uniformiseren van 
hard- & software voor een 
gemakkelijker gebruik  

• Consolideren van het huidige 
vervangingsplan hardware 

2021 
 

 
2021-2025 

 

• 100 % uniformiteit van apps en 
besturingssystemen op de 
gebruikerstoestellen 

• Aankoopbeleid: 25 % vervanging/jaar 
van de volledige inventaris 

• Organiseren van specifieke taak- en 
bedrijfsgerichte interne en externe 
opleidingen, in samenwerking met 
de cel hr 

2021-2025 • Mix opzetten van groeps- en 
individuele digitale vormingen. Elke 
werknemer krijgt minstens 1 
opleiding/2 jaar.  

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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Actiefiche 5.8: Klimaatinvesteringen 

 
OD 5.8: Vzw ‘de Rand’ voert een actief beleid inzake klimaat, milieu en duurzaamheid.  

 
SD 5: Vzw ‘de Rand’ versterkt haar eigen organisatiebeheersing door op een dynamische manier de 
meest effectieve en efficiënte randvoorwaarden te creëren voor alle aspecten van haar interne 
werking.   

 
 

 

Projectbeschrijving 

 
• Wie?  

o Cel techniek, infrastructuur en preventie (TIP): coördinator TIP 
• Wat?  

o Zie ‘acties’ bij doelstellingentabellen 
• Hoe?  

o Zie ‘middelen en indicatoren’ bij doelstellingentabellen 
• Wanneer?  

o Zie ‘timing’ bij doelstellingentabellen 
 

 

  

Context en aanleiding 

 
• Aanleiding project 

o Klimaatdoelstellingen 2030-2045 
• Relevante context – specifieke situering 

o Klimaatdoelstellingen 2030-2045 
• Relevante raakvlakken intern 

o Zie OD 5.1: Vzw ‘de Rand’ wil een effectieve, efficiënte, kwaliteitsvolle en integere 
organisatie zijn. 

• Relevante raakvlakken andere beleidsdomeinen 
o Klimaatbeleid (Vlaamse Klimaatfonds) 
o Energiebeleid 
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Doelstellingen en te behalen resultaten 

 
Doelstelling 1: We streven naar energiebesparingen, CO²-reductie en bijna-CO²-neutrale gebouwen 
tegen 2045.  
Beoogde resultaten: Het behalen van de klimaatdoelstellingen 2030-2045.  
 
Doelstelling 2: We verminderen afvalstromen en CO²-uitstoot door het wagenpark en de 
organisatiewerking.  
Beoogde resultaten: Het reduceren van energieverbruik en het minimaliseren van de milieu-impact.  
 
 

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
 

 

                          
 

        
      

 

Projectpartners en rolomschrijving 

 
• Vlaams Energie Bedrijf (VEB) 

o VEB fungeert als partner om een energetisch masterplan op te stellen en adviezen te 
verlenen opdat we de klimaatdoelstellingen 2030-2045 kunnen behalen.  

 
 

Projectplanning: acties, timing en indicatoren  
 

Actie Timing Indicator 
• Opstellen Energetisch Masterplan 

i.s.m. VEB  
• Uitvoeren van het Energetisch 

Masterplan op advies van VEB 

2021 
 

2021-2025 

• Energetisch Masterplan is opgesteld  
 
• Rapportering via TERRA: opvolgen & 

implementeren 
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• Totaalrenovatie gebouwschillen 
gemeenschapscentra (dak- en 
muurisolatie) via de raamcontracten 
‘energie-efficiëntie’ van het VEB en 
de subsidies via het Klimaatfonds 

2021-2025 • Reductie energieverbruiken (gas) 
t.o.v. referentiejaar 2016 om in lijn te 
liggen met de klimaatdoelstellingen 

• Groene energie opwekken: via 
raamcontracten ‘energie-efficiëntie’ 
van het VEB + plaatsing PV-
zonnepanelen 

2021-2025 • Opvolgen energieopwekking: 
autoconsumptie van 80 à 85 % van de 
opgewekte energie 

• Energieboekhouding: opstellen en 
monitoren energieverbruiken en 
plaatsen energie- en 
water(sub)meters 

2021-2025 • Rapportering opstellen en opvolgen 
• 100 % installeren van energie- en 

water(sub)meters waar dat kan 

• Sensibiliseringscampagnes om het 
milieubewustzijn van de organisatie 
te verbeteren 

 • We kopen minimum 2 campagnes per 
jaar aan en rollen ze uit 

• Vermindering van de hoeveelheid 
afvalstromen 

2021 
 

2022-2025 
 

• Nulmeting opzetten voor aantal 
vuilzakken en hoeveelheid afval 

• Vermindering aantal vuilniszakken 
(uitgedrukt in liter) en elk jaar 
vermindering afval  

 
 

Stand van zaken (tussentijdse rapportage) 
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