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1. Evaluatie vorig beleidsplan
Het vorige beleidsplan is samengevat in een mindmap en gold voor de beleidsperiode 2009 tot 2013.

De mindmap is ontstaan tijdens een denkoefening met de programmeringscommissie (PC). De
oefening kwam neer op het nadenken over de vraag: “als je aan GC de Lijsterbes denkt, welke
positieve en negatieve dingen komen er dan bij je op?”. Een latere inventarisatieoefening bracht een
aantal punten naar voren waaraan de PC in de voorbije beleidsperiode wilde gaan werken.
In juni 2013 kwam de PC samen om het beleidsplan te evalueren. Algemeen genomen worden de
realisaties in de voorbije jaren als positief ervaren; er is veel bereikt. Vooral de praktische zaken zijn
erg snel gerealiseerd. Zo worden de pogingen rond betere visualisatie van het logo van GC de
Lijsterbes in de vergaderzalen alsook aan de buitengevel van het gebouw, als erg positief
geëvalueerd, aangezien dit de herkenbaarheid verhoogt.
Andere prioriteiten zoals het ‘organiseren van meer activiteiten voor kinderen gezien het ons
toekomstig publiek is’ en ‘anderstaligen bereiken’ zijn niet evident. Over de programmering naar
jeugd, kan zelfs gezegd worden dat er een achteruitgang is in frequentie en aanbod. Er lijken
voldoende mogelijkheden te bestaan om internationalen aan te spreken; het is de bedoeling dat die
mogelijkheden ook ten volle benut worden. Zowel jeugd als anderstaligen blijven prioriteiten die een
langere tijdsinvestering vragen.
Ook een frequenter en beter overleg tussen de verschillende raden is iets dat nog veel werk vergt.
Het ontwikkelen van een eigen profiel in de programmering van het culturele aanbod is een andere
lange termijn ambitie die nog wat werk en groei vraagt. En ook aan de positieve indruk van externen
over het centrum kan nog gewerkt worden.

2. Werkwijze ontstaan huidige beleidsplanning
Dit beleidsplan werd gemaakt met en door de programmeringscommissie van GC de Lijsterbes. Input
kwam, op de PC-vergadering van 10.09.13, in de vorm van cijfermateriaal via Karla Goetvinck,
medewerker bij het documentatiecentrum van de Vlaamse Rand en via het lezersonderzoek van de
Rand- en gemeenschapskrant. LOCUS gaf ondersteuning in de vorm van de begeleiding van twee PC
vergaderingen (op 14/10/2013 en op 17/12/2013). Tijdens de eerste vergadering werd het heden en
verleden van GC de Lijsterbes in Kraainem in kaart gebracht, van waaruit een analyse gemaakt werd
van de huidige gemeenschap in Kraainem, de groepen, interessante en belangrijke spelers die daarin
te onderscheiden zijn, en in hoeverre het gemeenschapscentrum reeds een relatie met deze groepen
heeft opgebouwd. Een tweede stap was het formuleren van uitdagingen waarin het
gemeenschapscentrum gedurende de komende beleidsperiode wil investeren en het evalueren van
die factoren die ervoor gezorgd hebben dat een aantal projecten in het verleden een succesverhaal
werden. Als we de kernelementen uit de uitdagingen en de succesfactoren uit het verleden kunnen
vasthouden, en toekomstige projecten alvast aan die bouwstenen kunnen toetsen, dan zijn we al een
stap verder in een proces naar meer kwalitatieve en beter werkende projecten, zo is de redenering.
In daaropvolgende PC-vergaderingen werden enkele elementen van het beleidsplan met de leden
afgecheckt. Op 24/04/2014 werd uiteindelijk het beleidsplan dat nu voorligt officieel door de PC
goedgekeurd en ter indiening aan vzw de Rand voorgesteld.
3. Omgevingsanalyse
Uit de informatie van het documentatiecentrum van de Vlaamse Rand, blijkt dat Kraainem een iets
actievere bevolking (iets minder werklozen) heeft in leeftijdsgroep 20-64 jaar, dan het gemiddelde
van de zes faciliteitengemeentes (de 6). Ook een iets minder actieve bevolking dan in de rest van de
rand en in Vlaanderen in algemeenheid. De werkloosheid van jongeren (18-24 jaar) is ook wat
minder hoog dan het gemiddelde voor de 6, de rand en Vlaanderen.
Er is een grote groene druk (hoger dan in de rest van de Rand en Vlaanderen); in Kraainem wonen
dus relatief veel jongeren. In 2013 ging het om een totaal van 3044 jongeren en kinderen voor de
gemeente (1.085 tss 12-17 jaar, 1.043 tss 6 en 11 jaar, 575 tss. 2,5 en 5 jaar, 341 tss 0 en 2,5 jaar).
De grijze druk is dan weer iets lager dan het gemiddelde van de 6, de Rand en Vlaanderen. De
verwachting is echter wel dat die druk de komende jaren nog zal stijgen. In 2013 woonden 2.267
ouderen in Kraainem, waarvan 785 meer dan 80 jaar waren.
Het gemiddelde inkomen per inwoner ligt iets lager dan in de rest van de 6, maar wel nog hoger dan
in Vlaanderen. De kloof tussen de laagste en hoogste inkomens is echter opvallend groot en groeit
gestaag. Er is, bijgevolg ook een lichte stijging van het aantal leefloners.
Vijfenvijftig procent van de moeders zijn niet-Belg. Slechts voor 7,5% van die moeders is het
Nederlands de thuistaal. In 50,5% van de gevallen gaat het om het Frans. De leerlingenaantallen in
de Nederlandstalige en Franstalige gemeentescholen stijgen ongeveer gelijkmatig. Dit is een kans,
gezien een groot aantal van de kinderen die niet het Nederlands als moedertaal hebben, de taal toch
als schooltaal hebben.

Kraainem heeft te maken met de tweede hoogste migratie-intensiteit in de 6. Dit is veel hoger dan in
rest van de Rand en in Vlaanderen. Opvallend is ook een hoge rechtstreekse migratie vanuit het
buitenland (ipv vanuit Brussel).
29% Van de bevolking heeft een vreemde nationaliteiten en nog eens 39,9 % is van vreemde
herkomst. Dit zijn de hoogste cijfers in de rand. De top 5 van herkomstlanden zijn Frankrijk, Italië,
Duitsland, UK, Spanje (allen EU-landen).
Grote groepen inwoners met een andere nationaliteit zijn Duitsland, UK, Ierland, US (In WezembeekOppem gaat het bij deze nationaliteiten om nog een grotere groep inwoners). Ook Fransen en
Portugezen vormen een grote gemeenschap. De groepen met Spanjaarden, Grieken, Italianen,
Nederlanders en Polen zijn zelfs groter dan in de andere 6 faciliteitenemeenten. Opvallend is (omdat
dit niet zo is in de andere faciliteitengemeenten) dat de Finnen en Japanners een relatief grote groep
vormen binnen de Kraainemse gemeenschap.
Uit het lezersonderzoek van de Randkrant onthouden we het volgende. Het percentage mensen dat
het GC kent is iets lager in Kraainem dan in de andere gemeenten waarin vzw de Rand een
gemeenschapscentrum heeft.
31% van de Nederlandstaligen die het centrum kent, komt toch niet naar activiteiten. Dit is dus een
groep die we nog niet bereiken, maar wel zouden moeten bereiken. Anderstaligen die het centrum
kennen zullen vlugger over de vloer komen dan Franstaligen die het centrum kennen. 50% van de
Nederlandstaligen, 54% van de anderstaligen en 35% van de Franstaligen vindt dat er leuke
activiteiten georganiseerd worden in het GC. Van die anderstaligen komt ook 7% het centrum
bezoeken. 62% van de Nederlandstaligen, 31% van de anderstaligen en 17% van de Franstaligen
voelen zich meer betrokken met de gemeenschap door het GC.
Lidmaatschap van sportverenigingen is populair bij de lezers van de Rand- en Gemeenschapskrant.
Steeds minder Nederlandstaligen voelen zich thuis in hun gemeente en steeds vaker voelen ze dat er
minder Nederlands gesproken wordt in de gemeente.
4. Centrale taakstelling gemeenschapscentra van vzw de Rand
In het algemene beleidsplan van vzw de Rand wordt de centrale taakstelling van de
gemeenschapscentra via de volgende strategische doelstelling verwoord. De gemeenschapscentra
van vzw ‘de Rand’ en hun werking zijn actieve ontmoetingsruimten en broedplaatsen voor
gemeenschapsvorming die zo, vanuit een Nederlandstalige profilering, bijdragen tot een sterker
sociaal weefsel.
Gemeenschapsvorming wordt hierbij gezien als een dynamisch gebeuren dat zowel doelbewust als
niet-intentioneel plaats vindt op alle levensdomeinen. Niet-intentionele gemeenschapsvorming
verwijst naar het zich spontaan vormen van groepen en sociale netwerken in het dagelijkse leven,
zonder dat daar bewuste strategieën aan ten grondslag liggen. Doelbewuste gemeenschapsvorming
is een gericht investeren in de sociale cohesie en gemeenschappelijkheid, waarbinnen bewust
agogische strategieën op individueel, groeps- en samenlevingsniveau gehanteerd worden.

Globaal genomen kunnen we stellen dat doelbewuste gemeenschapsvorming de sociale cohesie
binnen de samenleving tracht te versterken. Het bevorderen en creëren van gemeenschappelijkheid
hangt daar nauw mee samen.
Om deze doelrichting een betekenisvolle invulling te geven, is het noodzakelijk te vertrekken van de
huidige heterogene samenleving waar pluraliteit/diversiteit en individualisering bepalend zijn. Hierbij
komt de overtuiging dat gemeenschapsvorming bijdraagt tot de levenskwaliteit van wie deel
uitmaakt van die gemeenschap.
Binnen het algemene beleidsplan worden de volgende succesfactoren gedefinieerd.
-

-

Het uitbouwen van samenwerkingsverbanden en strategische allianties met partners die
substantieel bijdragen aan het invullen van die actieve ontmoetingsruimte is hierbij een
kritische succesfactor die moeilijk kan overschat worden en die wezenlijk is voor het
maatschappelijk draagvlak van de acties en initiatieven.
Een belangrijk aandachtspunt in de gemeenschapsvormende taak van de centra en dus in het
vorm geven aan de actieve ontmoetingsruimte is het actief bruggen bouwen naar
anderstaligen en expats binnen die gemeenschap vanuit een Nederlandstalige profilering.

5. Beleidsprioriteiten GC de Lijsterbes
Een bijdrage leveren aan het vormen en versterken van de Kraainemse gemeenschap is in dat
verlengde de belangrijkste ambitie van GC de Lijsterbes. In een cirkelbeweging wil het centrum
daarbij de hele gemeenschap bereiken en samen met haar een fijnere leefomgeving in Kraainem.
Omdat het niet mogelijk is om even intensief in te zetten op alle subgroepen binnen deze
gemeenschap, onderscheiden we binnen het beleidsplan voor GC de Lijsterbes drie cirkels van
groepen die we prioritair willen bereiken, we definiëren die groepen binnen drie beleidsprioriteiten.
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• Een eerste beleidsprioriteit is het versterken van het Nederlandstalige verenigingsleven. Dit
verenigingsleven bestaat deels uit de verenigingen die aangesloten zijn bij Cultuurraad Kraainem,
sportraad en jeugdraad. Maar ook andere verenigingsvormen kunnen interessant zijn voor ons. In
samenwerking met de CR zou aansluiting gezocht moeten worden met wijkcomitées, ouders die in
groep activiteiten organiseren voor hun kinderen, etc.
Een eerste stap hierin is het beter leren kennen en in kaart brengen van de bestaande verenigingen
en verenigingsvormen. Een tweede stap is het inventariseren van hun concrete
ondersteuningsbehoeftes. Een praktische insteek is wellicht het samen oppakken van concrete
projecten, eerder dan op een minder concreet niveau naar samenwerking te zoeken.
De uitdaging luidt concreet:
We willen interessante en concrete samenwerkingskansen identificeren en oppakken tezamen met
het Nederlandstalige verenigingsleven. Op die manier bieden we hen de kans zich binnen Kraainem
sterker te profileren, een versterkte werking te ontwikkelen en een fijne leefomgeving mee te
creëren.
• Een tweede beleidsprioriteit is het optimaal inzetten op samenwerkingsprojecten met
anderstaligen waarmee we reeds een link hebben. Met enkele van de internationale groepen in
Kraainem bestaat reeds een band (met de Ieren door het samen organiseren van het St Patrick’s
Festival, met de Grieken aangezien zij in grote getale en vaak onze infrastructuur gebruiken, cursisten
Nederlands kunnen een goed insteek vormen). Dit is een buitenkans om op een snelle manier
concrete samenwerkingsprojecten op te zetten die voor beide partners een meerwaarde vormen.
Een eerste stap hierin is het identificeren wat zij voor ons en wat wij voor hen zouden kunnen
betekenen. Een tweede stap is het identificeren van concrete samenwerkingsmogelijkheden waarbij
het erg belangrijk is om kapstokken te vinden waaraan het geheel kan worden opgehangen.
Voorbeelden zijn het voorzitterschap van de EU van een bepaald land, internationale dagen en
feesten, internationale sportevenementen, globale sociale thema’s, etc.
Concreet luidt de uitdaging:
Een optimale manier zoeken om met anderstaligen waarmee we al een link hebben een wederzijdse
interessante samenwerking op te zetten met quick wins voor beide kanten. Op die manier krijgen we
toegang tot een breder deel van de Kraainemse gemeenschap en kunnen we samen een fijne
leefomgeving voor de hele gemeenschap uitbouwen.
• Waar de eerste twee beleidsprioriteiten inzetten op groepen binnen de Kraainemse
gemeenschap die we relatief gemakkelijk kunnen bereiken, beseffen we dat het
gemeenschapscentrum er voor iedereen is, en dat de gemeenschap uit vele individuen en groepen
bestaat die we nog niet bereiken. Het leren kennen, prikkelen en stimuleren van iedereen die we tot
nu toe nog niet bereiken, is daarmee ook onze derde beleidsprioriteit. We stellen ons voor dat er
interessante samenwerkingsmogelijkheden bestaan met het bedrijfsleven, jongeren, adviesraden,
etc.
Een eerste stap is het segmenteren van deze groep. Dat jongeren een subgroep moet worden
waaraan we specifiek aandacht besteden is al duidelijk uit het vorige beleidsplan. Zetten we

daarnaast nog extra in op ouderen, op het bedrijfsleven of op een andere interessante subgroep?
Aangezien het belangrijk is om intelligente keuzes te maken naar het inzetten van energie, tijd en
geld, zullen we ieder jaar bepalen in welke subgroep we dat jaar extra energie willen investeren. Dit
is meteen ook de tweede stap. Een derde stap is het zicht krijgen op mogelijke drempels. Waarom
hebben we tot nu toe nog niet veel contact met deze doelgroep? Zijn we vertegenwoordigers van
deze groepen te vinden die ons kunnen helpen met het identificeren van kansen om hen beter naar
ons culturele en vrijetijdsaanbod te leiden (enerzijds) en om kansen tot concrete
samenwerkingsprojecten te identificeren (anderzijds). Dit kan misschien betekenen dat we ons
aanbod gerichter moeten plannen aan de hand van de interesses en wensen van deze groepen.
Concrete samenwerkingsprojecten moeten zorgvuldig inzetten op een wederzijdse win-win situatie.
De uitdaging hierbij is:
Het leren kennen van interessante subgroepen in de Kraainemse gemeenschap en in samenspraak
bekijken hoe hen naar ons cultureel en vrijetijdsaanbod te leiden, alsmede eventuele concrete
samenwerkingskansen voor de toekomst te identificeren.
• Zoals reeds aangegeven hebben we te maken met beperkte menselijke, tijds- en financiële
middelen. Daarom is de eerste beleidsprioriteit meteen ook de grootste prioriteit. Daarna volgt de
tweede en daarna de derde. Ook binnen de beleidsprioriteiten zal jaarlijks een verdere priorisering
gemaakt worden via het opmaken van een jaarplanning die de accenten aangeeft waarop dat jaar zal
worden ingezet.
6. Bouwstenen voor een toetsingskader als duurzaam beleidsinstrument
Wanneer we onszelf als primaire taak stellen om een bijdrage te leveren aan gemeenschapsvorming
in Kraainem, dan is het erg belangrijk om te kunnen bevatten wat gemeenschapsvorming binnen
deze context zou kunnen betekenen. Wat betekent het om gemeenschapsvormend bezig te zijn? En
wanneer zijn we goed bezig? Om specifieke elementen van gemeenschapsvorming beter te kunnen
definiëren en om ook gerichter onze projecten en programmering in de richting van
gemeenschapsvorming te kunnen plannen en evalueren is een toetsingskader nodig. Het
toetsingskader vormt op die manier als het ware het kompas waarlangs we onze jaar- en
activiteitenplanning inrichten. Die specifieke elementen willen we bewust kunnen inzetten en
bewust kunnen evalueren. Het toetsingskader als duurzaam beleidsinstrument stelt ons daartoe in
staat.
Jaarlijks zal het toetsingskader worden aangepast aan de lessen die dat jaar geleerd zijn uit de
verschillende projecten die zijn uitgevoerd. Op die manier wordt het een levend instrument dat ons
op een bewuste en reflectieve manier begeleidt doorheen onze werking.
De bouwstenen die hieronder zijn opgesomd, zijn verkregen uit een eerste brainstormoefening en
vormen het uitgangspunt voor het toetsingskader, dat nog verder zal worden verfijnd.
Aan de bouwstenen is een weging toegekend, die aangeeft wat het belang is dat de PC op dit
moment hecht aan die specifieke bouwsteen. Dit helpt ons om wat meer richting te geven aan onze
planningsprocessen. De bouwstenen zijn allen belangrijk, maar gezien de huidige beleidsprioriteiten,

zoals hierboven gedefinieerd, is het nodig om accenten te leggen, vandaar dat sommige bouwstenen
een groter belang wordt toegekend. Ook die weging kan van jaar tot jaar worden aangepast.
BOUWSTENEN

Wat al traditie heeft nog sterker inzetten; verder bouwen op
traditie
Werken rond/meeliften op thema’s die nationaal-regionaal
ruchtbaarheid hebben
Activiteiten verbreden door verschillende activiteiten met
elkaar te verbinden, door de doelgroep van de oorspronkelijke
activiteit te verbreden of door de activiteit thematisch te
verbinden met een breder thema.
Activiteiten, werkwijze, publiek differentiëren
Vertrekken vanuit interesses lokale gemeenschappen en
eventueel inhaken op lokale events.
Mogelijkheid bieden aan deelnemers van activiteiten om
ongekende talenten te leren kennen
Verrassingselement verpakken in activiteit via de ongewone
locatie: projecten op locatie
Activiteiten organiseren die tot doel hebben om verbindingen
te maken gemeenschappen.
Sociale thema’s als verbinding tussen gemeenschappen
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Schematisch stellen we ons voor dat de bouwstenen ankerpunten vormen in ons pogen een bijdrage
te leveren aan gemeenschapsvorming. Het is de bedoeling dat we, in de loop van het beleidsplan die
bouwstenen identificeren die ons het dichtste bij die doelstelling brengen en dat we een schat aan
ervaring verzamelen over de vraag ‘wat werkt en wat werkt niet’.
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Het toetsingskader zal, zoals gezegd, gebruikt worden bij de voorbereiding en de evaluatie van
activiteiten. Het is de bedoeling om op voorhand een inschatting te maken in hoeverre een bepaald
project zal inzetten op de gedefinieerde bouwstenen. Door meerdere projecten naast elkaar te
liggen, kunnen we op die manier zien waar het zwaartepunt van onze werking ligt, en kunnen we dit
eventueel aanpassen, indien we zien dat dit niet in lijn ligt met de gekozen beleidsprioriteiten. Ten
tweede maakt het ons mogelijk om een gefundeerde en zinvolle discussie te voeren over een
specifiek project. Over de korte termijn en lange termijn effecten die we met dit project zouden
willen sorteren, over de manier waarop we zouden moeten werken om succesvol te zijn, wie we erbij
zouden moeten betrekken om het meeste effect te sorteren.
Een mogelijke manier om visueel inzicht te geven in de specificiteit van een bepaald project en wat
de bouwstenen zijn waarop dit specifieke project het sterkste inzet, is door het voor te stellen in een
spinnenwebdiagram.
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7. Belangrijke samenwerkingspartners
GC de Lijsterbes is traditioneel verbonden met een aantal samenwerkingspartners.
Zo is er het samenwerkingsverband Nachtvlucht, waarbij een gezamenlijke seizoensbrochure wordt
uitgegeven en een gezamenlijk abonnement wordt aangeboden voor de voorstellingen in GC de Kam
(Wezembeek-Oppem), GC de Lijsterbes (Kraainem) en GC Papeblok (Tervuren). Dit is een
subregionaal samenwerkingsverband. Binnen de grotere regio ‘Druivenstreek’ wordt er ook
regelmatig overlegd met GC de Bosuil (Jezus-Eik), Felix Sohie (Hoelaart) en Den Blank (Overijse).
De Nederlandstalige cultuurraad in Kraainem is ook sinds jaar en dag een trouwe partner van het
gemeenschapscentrum. Tezamen worden er activiteiten georganiseerd (zoals de 11 juli viering en de
nieuwjaarsreceptie) en wordt er regelmatig overleg gepleegd. De sport- en jeugdraad worden
ondersteund door de jeugd- en sportmedewerkster van GC de Lijsterbes. Zo is er voor de komende
beleidsperiode een sport- en een jeugdbeleidsplan opgesteld.

De Nederlandstalige verenigingen zijn potentieel een excellente partner voor het centrum. Met een
aantal van die verenigingen bestaat ook reeds een traditie van samenwerken (zoals de Gedichtendag
die in samenwerking met Kunst en Beweging wordt georganiseerd, of het Griezelbal dat in
samenwerking met het Aquarelatelier wordt vormgegeven). Hier liggen echter nog vele kansen tot
sterkere samenwerking en ondersteuning die de komende jaren zeker moeten worden opgepikt.
GC de Kam, een collega centrum binnen vzw de Rand bevindt zich op een drietal kilometer van GC de
Lijsterbes. Die nabijheid en het feit dat de twee gemeenschappen grote overeenkomsten vertonen
én het feit dat de twee centra deels hetzelfde doelpubliek beogen, maakt dat regelmatig samen
overleggen en een groeiende samenwerking nodig is. Er wordt reeds op concrete basis
samengewerkt rond projecten als KUNSTeldoos, de Kinderhoogdag en Triplerock. In de toekomst zal
het noodzakelijk zijn om een nog sterkere samenwerking te zoeken.
Door het succes van de organisatie van de eerste editie van het St Patrick’s Festival, in samenwerking
met de Ierse gemeenschap, is die Ierse gemeenschap ook tot een vaste samenwerkingspartner
geworden. Tezamen met hen wordt al uitgekeken naar de volgende editie en bestaan er plannen om
een herdenkingsmoment rond de eerste wereldoorlog vorm te geven.
Bij het opstellen van de jaarplanning, zal specifieker bekeken worden bij welke projecten, welke
partners het beste worden aangesproken. Een samenwerking van verschillende vormen aannemen.
Er bestaan reeds relaties met de verschillende sleutelfiguren en subgroepen binnen de Kraainemse
gemeenschap, maar daar bestaat nog een groot potentieel om een veel bredere basis te bereiken
binnen die gemeenschap. Ook zijn de relaties die er bestaan erg verschillend in hun intensiteit en
zelfs in hun bedoeling.
In de vorm van onderstaande tabel is een eerste inventarisatie gemaakt van verschillende mogelijke
spelers en de soort van relatie die het gemeenschapscentrum de eerste jaren met hen zou kunnen
nastreven.
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alige
cultuurraad
Jeugdraad
Sportraad
Nederlandst
alige
verenigingen
Anderstalige
verenigingen
, individuen
en
initiatieven
waarmee we
al een link
hebben
Franstalige
cultuurraad
Actieve
individuen

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Contact zoeken, informeren en afstemmen zijn vormen van samenwerking waarbij het niet nodig is
dat er inhoudelijk een duidelijke gedeelde conceptuele lijn wordt gezocht. Wanneer we echter
samenwerken aan projecten of langere termijnprocessen, dan is het erg belangrijk dat dit op een
inhoudelijke of organisatorische basis gebeurt. De aard van de samenwerking tussen de
samenwerkende partners moet dan duidelijk gedefinieerd worden en er moet een duidelijke
taakverdeling bestaan.
In het verlengde daarvan is het te vermijden om ‘lege’ samenwerkingen aan te gaan, die enkel een
samenwerking zijn in naam en waarbij geen duidelijk afsprakenkader bestaat over de verwachtingen
rond de samenwerking, de inhoud en de taakverdeling.
8. Link met sport- en jeugdbeleidsplan en met beleid van de cultuurraad
Voor de komende beleidsperiode ligt een sport- en jeugdbeleidsplan klaar van respectievelijk de
sport- en jeugdraad. Ook de cultuurraad plant activiteiten voor de toekomst. Het is belangrijk om in
een tweede fase, na het goedkeuren van voorliggend beleidsplan voor GC de Lijsterbes, de dialoog te
zoeken met de verschillende raden om de beleidsplanning toe te lichten en eventuele raakvlakken te
integreren in de werking.

9. Praktische uitwerking/financiële gevolgtrekking/personeel
Er zullen jaarplanningen worden opgemaakt waarbij per jaar een verdere uitwerking van de
beleidsprioriteiten met specifieke keuzes voor projecten, doelgroepen en invalshoeken wordt
gemaakt . Naast een jaarplanning zal er ook een evaluatie worden opgemaakt van ieder specifiek
project door de verantwoordelijke collega van GC de Lijsterbes, waarin ook de evaluatie door de PC
wordt opgenomen. Jaarlijks wordt ook de werking op beleidsniveau geëvalueerd aan de hand van het
toetsingskader, dat eventueel wordt aangepast aan de geleerde lessen.
De jaarbegroting en ook de personeelsinzet binnen het centrum zal deze beleidskeuzes
weerspiegelen. Hierbij zal een balans gezocht worden tussen het financieel en personeelsmatig
inzetten op culturele programmering en workshops enerzijds en op projecten anderzijds.

