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INLEIDING 

 

In 2016 werden de sectorale middelen van het decreet lokaal jeugdbeleid in gemeenten in Vlaanderen 
geïntegreerd in het gemeentefonds. Dit was van toepassing op gemeenten die in het referentiejaar 
2014 een jeugdbeleid voerden en daar conform de Vlaamse regelgeving ook middelen voor kregen. De 
gemeentebesturen van faciliteitengemeenten Sint-Genesius-Rode en Wemmel kozen ervoor om zelf 
het lokale jeugdbeleid te voeren en kregen dus ook de voorziene middelen ingekanteld. In Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem speelt vzw ‘de Rand’ sinds 2014 een sleutelrol door het 
lokale jeugdbeleid te voeren met werkingsmiddelen die de Vlaamse Overheid voor die drie gemeenten 
voorziet. Vzw ‘de Rand’ maakt het jeugdbeleidsplan op en voert dit samen met lokale partners uit, 
ondersteunt zo het lokale jeugdwerk én voorziet zelf een aanbod voor kinderen en jongeren in de vier  
gemeenten. 
 
Voor de beleidsperiode 2020-2025 kan de Vlaamse Overheid opnieuw een subsidie verlenen aan vzw 
‘de Rand’ voor het voeren van het lokaal 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 algemene zin. 
2) De bevordering van de participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren. 
3) Het ondersteunen van initiatieven binnen de vrijetijdscontext van kinderen en jongeren, op basis 

van behoeften in de gemeenten en gericht op het bevorderen van het gebruik van het Nederlands. 
 
Deze drie doelstellingen vormen de ruggengraat van dit jeugdbeleidsplan en houden rekening met de 
specifieke situatie in de gemeenten en met de algemene opdracht van vzw ‘de Rand’. Vzw ‘de Rand’ 
heeft de ambitie om van 2020 tot 2025 een kwaliteitsvol jeugdbeleid op maat van de lokale context 
en binnen haar mogelijkheden te voeren: rekening houden met beperkte personeelsinzet, het niet 
beschikken over eigen jeugdwerkinfrastructuur, de relatief bescheiden uitbouw van de lokale 
jeugdverenigingen, een meerderheid aan anderstalige inwoners in de betrokken gemeenten … 
 
Voor vzw ‘de Rand’ is het belangrijk om de uitvoering van het jeugdbeleid te linken met haar missie en 
werking. Dit zowel voor wat de ondersteuning van het reguliere jeugdwerk betreft als het inzetten op 
gemeenschapsvorming via een lokaal aanbod voor alle kinderen, tieners en jongeren. Aandacht voor 
gemeenschapsvorming en bevordering van het Nederlandstalig karakter loopt als een rode draad 
doorheen alle doelstellingen en acties. 
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BESCHRIJVING VAN HET PROCES DAT LEIDDE TOT HET JEUGDBELEIDSPLAN 

 

Vzw ‘de Rand’ voert momenteel het jeugdbeleid in Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-
Oppem. In deze vier gemeenten werd dan ook een oefening gemaakt om tot een nieuw 
jeugdbeleidsplan 2020-2025 te komen. Deze oefening bestaat uit verschillende stappen. 
In april 2019 start het proces dat moet leiden tot het nieuw beleidsplan. In die maand maken de 
decentrale stafmedewerkers een interne evaluatie van het jeugdbeleidsplan 2014-2019. Hierbij maakt 
vzw ‘de Rand’ voor elke gemeente ook een SWOT-analyse, een omgevingsanalyse en bevraagt ze 
stakeholders en doelgroepen.  
Aangezien vzw ‘de Rand’ voor de beleidsperiode 2020-2025 ook een nieuw sportbeleidsplan opstelt, 
opteert vzw ‘de Rand’ om de beleidsplannen samen uit te werken. Om tot een degelijk en kwalitatief 
jeugd- en sportbeleidsplan te komen, roept vzw ‘de Rand’ de expertise van Bataljong en ISB vzw in.   
Een voorbereidende vergadering met vzw ‘de Rand’, Bataljong en ISB vzw vindt plaats op 7 mei 2019. 
Tijdens dit overleg krijgen de twee externe organisaties zicht op de specifieke situatie in de drie 
gemeenten en maken de 3 partners afspraken voor een verdere samenwerking. 
Op 22 mei zitten de decentrale stafmedewerkers van vzw ‘de Rand’ met Bataljong en ISB vzw rond de 
tafel voor een denkmoment waarbij ze een concrete planning, traject en werkwijze bepalen.  
Nog voor de zomer bereiden de stafmedewerkers samen participatiemomenten met de jeugdraden 
en het jeugdwerk voor. Het is de bedoeling om in de drie gemeenten verschillende thema’s 
bespreekbaar te maken en tot zoveel mogelijk input te komen die kan worden meegenomen in de 
opmaak van een nieuw jeugdbeleidsplan. In de maanden juli en augustus vinden de 
participatiemomenten plaats. Elke decentrale stafmedewerker van vzw ‘de Rand’ organiseert deze 
sessie op maat van de jeugdraad in zijn of haar gemeente en heeft hierbij aandacht voor specifieke 
lokale situaties en noden. 
Vzw ‘de Rand’ verwerkt, analyseert en bespreekt de resultaten van deze participatiemomenten. Al snel 
blijkt dat enkele noden en behoeften gelijkaardig zijn in de vier gemeenten. Vzw ‘de Rand’ kan hieruit 
enkele conclusies trekken van waaruit een eerste raamwerk met aandachtspunten, noden en kansen 
wordt gedestilleerd. Dit raamwerk krijgt de weken die daarop volgen verder vorm, wordt verfijnd en 
in oktober ter feedback voorgelegd aan de jeugdraden. Op basis van de feedback formuleert vzw ‘de 
Rand’ acties en indicatoren en maakt ze een eerste versie van het jeugdbeleidsplan. Tweede helft 
november roept vzw ‘de Rand’ een laatste keer de expertise van Bataljong in waarna de jeugdraden 
het jeugdbeleidsplan 2020-2025 goedkeuren. Tot slot keurt ook de Raad van Bestuur van vzw ‘de Rand’ 
de finale versie goed op maandag 25 november 2019.  
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ANALYSE 

1.1 Evaluatie jeugdbeleid 2014-2019 

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode voert vanaf 2014 zelf een jeugdbeleid, later volgt ook 
Wemmel. In Drogenbos, Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem voert vzw ‘de Rand’ het lokale 
jeugdbeleid van 2014 tot 2019. Tot en met 2017 werken we volgens de doelstellingen in het decreet 
lokaal jeugdbeleid van 6 juli 2012. Voor de 4 gemeenten waar vzw ‘de Rand’ de regie van het 
jeugdbeleid voert, formuleert het programmadecreet bij de begroting 2018 van de Vlaamse overheid 
nieuwe beleidsdoelstellingen die meer aangepast zijn aan de specifieke situatie van de betrokken 
randgemeenten. In 2018 en 2019 zijn er dus doelstellingen met acties op gemeentelijk niveau die 
rekening houden met de lokale context en de specifieke noden.  
De financiële ondersteuning van het lokale jeugdwerk gebeurt via de bestaande subsidiereglementen 
per gemeente. Op die manier leggen de jeugdraden eigen accenten volgens noden van het jeugdwerk. 
Naast de ondersteuning van het reguliere jeugdwerk voorziet vzw ‘de Rand’ ook zelf een lokaal 
vrijetijdsaanbod voor kinderen, tieners en jongeren én werkt hiervoor vaak samen met diverse lokale 
partners. Zo zijn er Buitenspeeldagen, boekenkaftdagen, ontmoetingsmomenten rond gamen …  Vzw 
‘de Rand’ bundelt de krachten en zorgt ervoor dat partners in kleine gemeenten zoals Drogenbos en 
Linkebeek elkaar vinden om samen te werken. Ook in Wezembeek-Oppem en Kraainem is er 
samenwerking. De stafmedewerkers van beide gemeenten zetten samen met CC de Warandepoort 
(Tervuren) het label #gijweetzelf op. Hiermee willen de drie gemeenten samen jongeren bereiken, wat 
voor de individuele gemeenten moeilijk blijkt. Ze organiseren samen activiteiten voor deze doelgroep: 
gamemiddagen, een FIFA-tornooi, twee Fortnite-tornooien …  
 
Gezien de toenemende (talen)diversiteit in de Vlaamse rand rond Brussel, wil vzw ‘de Rand’ bewaken 
dat de kwaliteit en de grootorde van Nederlandstalige jeugdverenigingen niet daalt. Het jeugdwerk 
kan niet enkel de autochtone Vlamingen als enige doelgroep beschouwen, zij vormen alsmaar meer 
een minderheid in de faciliteitengemeenten. In dat geval zouden de verenigingen niet kunnen 
overleven. Bovendien vormen alle kinderen, tieners en jongeren immers de doelgroep van het lokale 
jeugdbeleid. Het Nederlands is hierbij de taal die iedereen in het jeugdwerk verbindt. Vzw ‘de Rand’ 
ondersteunt jeugdverenigingen en vrijwilligers voor wat het onthaal van anderstaligen betreft. Het 
inzetten van deskundig personeel dat voldoende vertrouwd is met de lokale context én het ter 
beschikking stellen van financiële middelen vormen dan ook een belangrijke stimulans en 
ondersteuning voor de werking van het lokale jeugdwerk.   
De duurzaamheid van het Nederlandstalige jeugdwerk en het vinden van voldoende nieuwe 
bestuurders vormt een belangrijk aandachtspunt. Deze uitdaging zal ook de volgende beleidsperiode 
aandacht krijgen. Het bereiken en aantrekken van kinderen en jongeren met een andere thuistaal én 
het Nederlands inzetten als verbindende taal in de vereniging en bij organisatie van 
ontmoetingsinitiatieven vormt de eerstvolgende jaren een focus voor vzw ‘de Rand’. 
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1.2 SWOT-analyses 

Drogenbos 

STERKTE ZWAKTE 

 

 Er is voldoende financiële ruimte ter  
beschikking voor jeugdverenigingen in 
Linkebeek 

 Ondersteuning vanuit vzw ‘de Rand’: 
personeel, promotioneel, infrastructuur … 

 Jeugdverenigingen kunnen rekenen op de 
onvoorwaardelijke steun van GC de Muse 

 Samenwerking Passage 4 
 Samenwerking gemeentebestuur 
 Risico’s durven nemen 

 

 

 We zijn geen gemeentebestuur 
 Weinig jeugdverenigingen 
 Nederlandstalige werking binnen een 

anderstalige omgeving 
 Geen jeugdhuis/jeugdinfrastructuur/ 

jeugdcafé aanwezig 
 Geen middelbare scholen 
 Tekort aan Nederlandstalige leiding en/of 

bestuursleden 
 Veel verhuisbewegingen in en uit de 

gemeente 
 Armoede (financieel) 

 

KANS BEDREIGING 

 

 promotionele ondersteuning vanuit de Muse 
 Samenwerking met nieuwe partners 
 Er is een grotere bereidheid tot 

samenwerking met anderstalige 
gemeenschap 

 Anderstaligen vinden vlugger de weg naar 
Nederlandstalige jeugdverenigingen 

 Gevarieerde bevolking 
 Er wordt niet veel georganiseerd vanuit het 

gemeentebestuur voor kinderen en jongeren 
 

 

 Nabijheid van Brussel en Halle als 
centrumstad 

 anderstalige gemeenschap (vreemde 
origines) 

 Aantal Nederlandstalige jeugd daalt sterk 
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Kraainem 

STERKTE ZWAKTE 

 

 Sterk samenhangende gemeenschap 
Nederlandstalige jongeren 

 Duurzaam groeiende jeugdverenigingen 
 Goed aanvullend aanbod vanuit GC 
 Goede beschikbare infrastructuren voor 

verenigingen 
 Betrokken ondersteuning vanuit GC + 

openstaande houding vanuit jongeren 
 

 

 Kleine groep Nederlandstalige jongeren 
 Tekort aan concreet uitwerken van ideeën 

door de jongeren 
 Oudere generatie blijft hangen in hoe het 

vroeger was 
 Oubollig imago van GC 

KANS BEDREIGING 

 

 Samenwerking met Franstalige 
jeugdverenigingen 

 Ruimte voor nieuwe jongeren om hun 
plaats te claimen 

 Veel middelen ter beschikking 
 Beperkt aanbod in de gemeente zelf 
 Meer aanbod creëren vanuit GC voor 

jongeren 
 

 

 Groot concurrerend aanbod in 
nabijgelegen Brussel en andere gemeentes 

 Fragiel vrijwilligersengagement 
 Weinig betrokkenheid van de gemeente 
 Niet zelfbeschikking over infrastructuur 

(gemeente is eigenaar) 
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Linkebeek 

STERKTE ZWAKTE 

 

 Er is voldoende financiële ruimte ter  
beschikking voor jeugdverenigingen in 
Linkebeek 

 Er zijn nog gemotiveerde vrijwilligers 
 Ondersteuning vanuit vzw ‘de Rand’: 

personeel, promotioneel, infrastructuur … 
 Jeugdverenigingen kunnen rekenen op de 

onvoorwaardelijke steun van GC de Moelie 
 Samenwerking Just4Fun 
 Risico’s durven nemen 

 

 

 We zijn geen gemeentebestuur 
 Weinig jeugdverenigingen 
 Nederlandstalige werking binnen een 

anderstalige omgeving 
 Geen jeugdhuis/jeugdinfrastructuur/ 

jeugdcafé/sporthal aanwezig 
 Geen middelbare scholen 
 Tekort aan Nederlandstalige leiding en/of 

bestuursleden 
 slaapgemeente 

 

KANS BEDREIGING 

 

 promotionele ondersteuning vanuit de 
Moelie 

 Samenwerking met nieuwe partners 
 Structurele samenwerking met BeeCause en 

Just4Fun 
 Er is een grotere bereidheid tot 

samenwerking met anderstalige 
gemeenschap 

 Anderstaligen vinden vlugger de weg naar 
Nederlandstalige jeugdverenigingen 

 Nieuw meer gematigd gemeentebestuur 
 

 

 Daling van aantal leden van een aantal 
jeugdverenigingen 

 Nabijheid van Brussel en Halle als 
centrumstad 

 Overgang van franstalige gemeenschap naar 
anderstalige gemeenschap (vreemde 
origines) 

 Aantal Nederlandstalige jeugd daalt sterk 
 Bevolking van Linkebeek verouderd 
 Voortbestaan van bepaalde verenigingen zijn 

bedreigd (geen Nederlandstalige jongeren 
meer) 

 Anderstaligen vinden vlugger de weg naar 
Nederlandstalige jeugdverenigingen 
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Wezembeek-Oppem  

STERKTE ZWAKTE 

 Een goed contact met lokale scholen 
waardoor we de sportinfrastructuur van 
het HHC en IDSB  kunnen gebruiken tijdens 
de schoolvakanties en samenwerken voor 
projecten (bv. Ezelsoor). 

 Eigen vakantieaanbod: creatieve vakantie- 
stages, taalsportstage, Babbelkous, … 

 Speelpleinwerking: overgenomen door 
Elan, boost gekregen.  

 Eigen initiatieven: Kinderhoogdag, fablab, 
kunsteldoos, … 

 De stafmedewerker heeft op regelmatige 
basis contact met de verenigingen, tijdens 
Jeugdraad en beschikbaar voor vragen. 

 Vrijwilligers van de verenigingen stromen 
vlot door naar Jeugdraad, daarnaast blijft 
er ook voldoende continuïteit in Jeugdraad 
door leden met ervaring. 

 Jeugdraad stelt eigen programma samen 
en werkt dit zelfstandig uit. 

 Tevreden van de ondersteuning vzw ‘de 
Rand’.  

 Goeie samenwerking: vlot oplossingen 
zoeken (vb. Pagadder). 

 Nauwe samenwerking verenigingen met 
centrum (vooral chiro momenteel), 
motivatie om betrokken te worden bij 
projecten (25 jaar de Kam bv). 

 Er is een samenwerking met het OCMW 
voor de organisatie van de 
sinterklaasvoorstelling en kampen voor 
kinderen in armoede. 

 Geen echte jeugdhuiswerking de voorbije jaren. 

 Gebrek aan monitoren voor een 

speelpleinwerking (nu oplossing door Elan). 

 Weinig bereik van 12-plussers (die niet al 

geëngageerd zijn in bv. de chiro) + van Ban-Eik. 

 Subsidieverdeling motiveert niet, door volledig 

vast bedrag en weinig controle achteraf mogelijk 

omdat 90% op voorhand uitbetaald wordt.  

KANS BEDREIGING 

 Er is financiële ruimte voor nieuwe 
initiatieven. 

 Vzw ‘de Rand’ heeft vrijheid om een 
beleid te bepalen en nieuwe initiatieven 
op te starten. 

 Nieuwe beleidsperiode vanaf 2020: 
mogelijkheid om subsidieverdeling aan 

 Mogelijk geen projecten meer met OCMW 

vanwege gebrek aan personeel. 

 Het blijft moeilijk om samenwerkingen op te 

starten met het gemeentebestuur. 
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te passen, meer gebaseerd op de 
werking van de verenigingen (vast + 
variabel of volledig variabel). 

 #gijweetzelf samenwerking Lijsterbes 
en Tervuren, samenwerking kleine regio 
+ partner Just4Fun voor uitwerking 
gamenamiddag voor jongeren. 

 Nieuw bestuur jeugdhuis Merlijn, 
mogelijk opnieuw jeugdhuiswerking. 

 Ledenwerving moeilijker voor verenigingen 

door weinig Nederlandstalige jeugd. 

 

 

1.3 Lokale context en evoluties  

1.4.1 Demografische gegevens 

Drogenbos 

Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
5.599 6.258 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018  (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 737 
10-19 jaar 678 
20-29 jaar 723 
20-59 jaar 2.970 
60+ 1.214 

 
Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Drogenbos Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 51,3% 21,1% 
  EU 26,4% 9,4% 
  niet-EU 24,9% 11,7% 
0-5 jaar 73,8% 37,5% 
6-11 jaar 73,1% 35,1% 
12-17 jaar 68,1% 31,6% 
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Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 

Aantal: 61 

Top 5 aantal aandeel in totale bevolking 
Portugal 245 4,3% 
Frankrijk 157 2,8% 
Roemenië 148 2,6% 
Italië 141 2,5% 
Polen 121 2,1% 

 

Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Drogenbos Vlaams Gewest 
Nederlands 10,8% 71,1% 
Frans 50,8% 5,8% 
Engels of Duits 1,5% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 9,2% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 12,3% 3,5% 
Spaans of Portugees 13,8% 1,2% 
Andere 1,5% 8,2% 

  
% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Drogenbos Vlaams Gewest 
8,5% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

  leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Wonderwijzer (N) 234 69,2% 

Le Petit Chemin (F) 244 n.v.t. 
 

Wat weten we nu over Drogenbos? 
Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde is Drogenbos een jonge gemeente. Meer dan de helft van de 
inwoners is van vreemde herkomst en bij de jongste leeftijdscategorieën is dat zelfs bijna driekwart. 
Die inwoners van vreemde herkomst komen voor meer dan de helft uit rest van de Europese Unie, en 
ook dat wijkt af van het patroon in de rest van Vlaanderen. Drogenbos is een superdiverse gemeente: 
er wonen maar liefst 61 nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog slechts 1 op de 10 jonge moeders 
Nederlands spreekt met zijn peuter. De helft spreekt Frans. 4 op de 10 spreekt een andere taal. Een 
deel van die anderstalige kinderen gaat later wel in het Nederlands naar school: in de Nederlandstalige 
basisscholen van Wezembeek-Oppem is 70% van de leerlingen anderstalig.  
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KRAAINEM 

Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
13.690 14.238 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 1.624 
10-19 jaar 1.832 
20-29 jaar 1.584 
20-59 jaar 6.976 
60+ 3.258 

Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Kraainem Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 49,6% 21,1% 
  EU 32,4% 9,4% 
  niet-EU 17,3% 11,7% 
0-5 jaar 64% 37,5% 
6-11 jaar 66,7% 35,1% 
12-17 jaar 61,2% 31,6% 

 
Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 
 

Aantal: 94 
 

Top 5 aantal aandeel in totale bevolking 
Frankrijk 575 4,2% 
Italië 476 3,5% 
Duitsland 346 2,5% 
Spanje 233 1,7% 
Griekenland 217 1,6% 

 
Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Kraainem Vlaams Gewest 
Nederlands 10,4% 71,1% 
Frans 67,8% 5,8% 
Engels of Duits 7,0% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 0,9% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 1,7% 3,5% 
Spaans of Portugees 1,7% 1,2% 
Andere 10,4% 8,2% 

 

% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Kraainem Vlaams Gewest 
3,2% 14,1% 
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Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

  leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Klimboom (N) 384 68,5% 
Diabolo (F) 417 n.v.t. 

 
 
Wat weten we nu over Kraainem? 
Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde is Kraainem een jonge gemeente. Opvallend is ook dat bijna 
de helft van de bevolking van vreemde herkomst is. Met 49,6% is het aandeel bij de hoogste van heel 
Vlaanderen, en bij de jongste leeftijdscategorieën liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van 
vreemde herkomst komen overwegend uit rest van de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het 
patroon in de rest van Vlaanderen. Kraainem is een superdiverse gemeente: er wonen maar liefst 94 
nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog amper 1 op de 10 jonge moeders nog Nederlands spreekt 
met zijn peuter. Bijna 7 op de 10 spreekt Frans. Een deel van die anderstalige kinderen gaat later wel 
in het Nederlands naar school: in de Nederlandstalige basisschool van Kraainem is bijna 7 op de 10 
leerlingen anderstalig.  
 
 
LINKEBEEK 
 
Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
4.760 4.866 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 501 
10-19 jaar 627 
20-29 jaar 540 
20-59 jaar 2.408 
60+ 1.224 

 
Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Linkebeek Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 33,8 21,1 
  EU 23,7 9,4 
  niet-EU 10,1 11,7 
0-5 jaar 52,9 37,5 
6-11 jaar 55,8 35,1 
12-17 jaar 47,1 31,6 
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Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 

Aantal: 55 

  aantal aandeel in totale bevolking 
Frankrijk 204 4,4% 
Duitsland 48 1,0% 
Italië 48 1,0% 
Spanje 45 1,0% 
Portugal 34 0,7% 

 

Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Linkebeek Vlaams Gewest 
Nederlands 8,1% 71,1% 
Frans 86,5% 5,8% 
Engels of Duits 0,0% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 0,0% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 2,7% 3,5% 
Spaans of Portugees 0,0% 1,2% 
Andere 2,7% 8,2% 

 
% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Linkebeek Vlaams Gewest 
1,7% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018) 

  leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Schakel (N) 224 76,3% 
Ecole Communale 190 n.v.t. 

 
 
Wat weten we nu over Linkebeek? 
Opvallend in Linkebeek is dat ruim een derde van de bevolking van vreemde herkomst is. Met 33,8% 
mensen van niet-Belgische origine ligt het aandeel 10% hoger dan het Vlaamse gemiddelde en bij de 
jongste leeftijdscategorieën liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van vreemde herkomst 
komen overwegend uit rest van de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het patroon in de rest van 
Vlaanderen. In Linkebeek wonen maar liefst 55 nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog slechts 8% 
van de jonge moeders Nederlands spreekt met zijn peuter. 86% spreekt Frans. Een deel van die 
anderstalige kinderen gaat later wel in het Nederlands naar school: in de Nederlandstalige basisschool 
van Linkebeek is ruim driekwart van de leerlingen anderstalig.  
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WEZEMBEEK-OPPEM 

Bevolkingsaantal & bevolkingsprognose (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

2018 2030 
14.021 14.681 

 
Aantal per leeftijdsgroep, 2018 (Cijferboek Vlaamse Rand op basis van Statbel) 

0-9 jaar 1.697 
10-19 jaar 1.840 
20-29 jaar 1.581 
20-59 jaar 6.864 
60+ 3.620 

Vreemde herkomst, 2017 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van DWH AM&SB KSZ) 

  Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
vreemde herkomst 42,6 21,1 
  EU 28,2 9,4 
  niet-EU 14,4 11,7 
0-5 jaar 59,8 37,5 
6-11 jaar 63,5 35,1 
12-17 jaar 55 31,6 

 
Nationaliteiten, 2019 (Lokale Inburgerings-en integratiemonitor op basis van Statbel) 

Aantal: 96 

Top 5 aantal aandeel in totale bevolking 
Duitsland 504 3,5% 
Frankrijk 487 3,4% 
Italië 278 1,9% 
Polen 231 1,6% 
Verenigd Koninkrijk 214 1,5% 

 
Taal tussen moeder en kind, 2017 (Kind & Gezin) 

Moedertaal Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
Nederlands 9,3% 71,1% 
Frans 65,3% 5,8% 
Engels of Duits 7,6% 1,5% 
Turks, Arabisch, Berbers 5,1% 8,7% 
Russisch, Pools, Roemeens 3,4% 3,5% 
Spaans of Portugees 4,2% 1,2% 
Andere 5,1% 8,2% 
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% geboorten in kansarme gezinnen (Kind & Gezin, gemiddelde kansarmoede-index van 2016, 2017 & 2018) 

Wezembeek-Oppem Vlaams Gewest 
5,7% 14,1% 

 
Basisscholen (Agodi, teldatum 1/2/2018)  

 leerlingenaantal thuistaal niet-Nederlands 
De Letterbijter (N) 128 75,8% 
Heilig-Hartcollege (N) 562 63,2% 
Het Hoeveke (F) 433 n.v.t. 
Saint-Georges + Notre Dame de la Trinité (F) 430 n.v.t. 
Deutsche Schule (D) 560 n.v.t. 

 

Wat weten we nu over Wezembeek-Oppem? 
Vergeleken met het Vlaamse gemiddelde is Wezembeek-Oppem een jonge gemeente. Opvallend is 
ook dat ruim 4 op de 10 inwoners van vreemde herkomst is, en bij de jongste leeftijdscategorieën 
liggen de percentages nog hoger. Die inwoners van vreemde herkomst komen overwegend uit rest van 
de Europese Unie, en ook dat wijkt af van het patroon in de rest van Vlaanderen. Wezembeek-Oppem 
is een superdiverse gemeente: er wonen maar liefst 96 nationaliteiten. Niet verwonderlijk dat nog 
amper 1 op de 10 jonge moeders nog Nederlands spreekt met zijn peuter. 65% spreekt Frans. Een 
kwart spreekt een andere taal. Een deel van die anderstalige kinderen gaat later wel in het Nederlands 
naar school: in de Nederlandstalige basisscholen van Wezembeek-Oppem is 65% van de leerlingen 
anderstalig.  
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Doelstellingen en acties 2020-2025 

Doelstelling 1: De ondersteuning van het jeugdwerk ondersteunen in  algemene zin 
1.1: Jaarlijkse financiële ondersteuning van het jeugdwerk met het oog op een kwalitatieve 
basiswerking voor elke vereniging.  
Actie 1 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt jaarlijks het jeugdwerk door middel van basissubsidiëring via een 
verdeelsleutel per gemeente.  

Actie 2  
Vzw ‘de Rand’ en de lokale jeugdraden evalueren in 2020 de bestaande verdeelsleutels in functie van 
hedendaagse uitdagingen en noden. Bij wijzigingen aan de verdeelsleutels vindt er eerst een 
testperiode plaats. Vanaf dan evalueren vzw ‘de Rand’ en de jeugdraden in overleg met het lokale 
jeugdwerk jaarlijks de verdeelsleutels en sturen ze bij waar nodig.  

1.2: Inhoudelijke ondersteuning met het oog op kwalitatief jeugdwerk en de duurzaamheid 
(voortbestaan) van de verenigingen. 
Actie 1 
Vzw ‘de Rand’ detecteert proactief vragen en noden bij het jeugdwerk en zoekt mee naar 
antwoorden. Vzw ‘de Rand’ treedt op als verbinder en brengt het jeugdwerk in contact met 
organisaties, koepels en partners die op basis van hun expertise mee zoeken naar antwoorden en 
oplossingen.   

Actie 2 
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 hoe zij hier als organisatie op het terrein mee omgaat. 

 
Indicatoren:  

1. 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.  

2. Vzw ‘de Rand’ registreert tijdens overlegmomenten met het lokale jeugdwerk telkens de 
vragen, uitdagingen, noden én de geboden oplossingen en antwoorden. Vzw ‘de Rand’ 
analyseert deze registratie tijdens interne intergemeentelijke overlegmomenten. 

 

Doelstelling 2: De bevordering van de participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren. 
Actie 1 
Vzw ‘de Rand’ faciliteert en ondersteunt overlegmomenten 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.  

Actie 2 
Vzw ‘de Rand’ stimuleert en ondersteunt de samenwerking tussen de actoren binnen het jeugdwerk 
en tussen het jeugdwerk en andere lokale partners. 
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Actie 3 
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het jeugdwerk op vlak van haar communicatie. Ze doet dit enerzijds door 
haar expertise te delen met het oog op ook kinderen, tieners en jongeren met een andere thuistaal 
te bereiken en anderzijds door de communicatiekanalen van het gemeenschapscentrum ter 
beschikking te stellen. Op die manier kunnen de jeugdverenigingen mogelijks een nieuw publiek 
aanboren en hun werking eventueel nog meer opentrekken.  

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 hiermee lokaal aan de slag te gaan. 

 
Indicatoren:  

1. In elke gemeente vinden per jaar minstens twee overlegmomenten plaats. 
2. In elke gemeente is er jaarlijks minstens één samenwerking tussen jeugdverenigingen 

onderling of tussen een jeugdvereniging en een andere lokale partner. 
3. 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 
naar kinderen, tieners en jongeren. 

 

Doelstelling 3: Het ondersteunen van initiatieven binnen de vrijetijdscontext van kinderen en 
jongeren, op basis van behoeften in de gemeenten en gericht op het bevorderen van het gebruik van 
het Nederlands. 
Actie 1 
Vzw ‘de Rand’ organiseert en ondersteunt in samenwerking met organisaties en lokale partners een 
laagdrempelig gemeenschapsvormend vrijetijdsaanbod complementair aan wat er al bestaat én met 
het oog op het bereik van ook niet-georganiseerde kinderen, tieners en jongeren. 

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

Actie 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 
doelgroep staan. Vzw ‘de Rand’ heeft ook aandacht om niet-georganiseerde tieners te bereiken met 
als doel doorstroming naar het lokale jeugdwerk.  

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

 
Indicatoren:  

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

2. 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. 
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Actieplan 2020 

Doelstelling 1: De ondersteuning van het jeugdwerk ondersteunen in  algemene zin 

1.1: Jaarlijkse financiële ondersteuning van het jeugdwerk met het oog op een kwalitatieve 
basiswerking voor elke vereniging.  

Actie 1: Vzw ‘de Rand’ ondersteunt jaarlijks het jeugdwerk door middel van basissubsidiëring via een 
verdeelsleutel per gemeente.  

 Timing: dossiers behandelen in november + tijdige uitbetaling in maart 
 Instrumenten: de goedgekeurde subsidiereglementen door de jeugdraden van Drogenbos,  

Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem  
 

Actie 2: Vzw ‘de Rand’ en de lokale jeugdraden evalueren in 2020 de bestaande verdeelsleutels in 
functie van hedendaagse uitdagingen en noden.  

 Timing: voorjaar 
 Instrumenten: overlegmomenten met het jeugdwerk, de bestaande verdeelsleutels 

 

1.2: Inhoudelijke ondersteuning met het oog op kwalitatief jeugdwerk en de duurzaamheid 
(voortbestaan) van de verenigingen. 
Actie 1: Vzw ‘de Rand’ treedt op als verbinder en brengt het jeugdwerk in contact met organisaties, 
koepels en partners die op basis van hun expertise het jeugdwerk mee ondersteunen.   

 Timing: hele jaar door 
 Instrumenten: lokaal jeugdwerk, Chiro Vlaanderen, VDS, Formaat, BatalJong …  

 

Actie 2: Vzw ‘de Rand’ deelt binnen de jeugdraad evoluties over de veranderende bevolking.  
 Timing: voorjaar 
 Instrumenten: Docucentrum Vlaamse Rand, expertise vzw ‘de Rand 

 

Actie 3: Vzw ‘de Rand’ stimuleert en ondersteunt het jeugdwerk om vanuit haar maatschappelijke 
relevantie binnen de reguliere werking aandacht te hebben voor gemeenschapsvorming en sociale 
cohesie van de diverse gemeenschap.  

 Timing: najaar 
 Instrumenten: expertise vzw ‘de Rand’, Alaboemsasa!, Jeugdwerkcafé  

 
Indicatoren:  

1. 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.  

2. Vzw ‘de Rand’ registreert tijdens overlegmomenten met het lokale jeugdwerk telkens de 
vragen, uitdagingen, noden én de geboden oplossingen en antwoorden. Vzw ‘de Rand’ 
analyseert deze registratie tijdens interne intergemeentelijke overlegmomenten. 
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Doelstelling 2: De bevordering van de participatie in het jeugdwerk van kinderen en jongeren. 

 
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. Vzw ‘de Rand onderzoekt de piste om intergemeentelijk overleg tussen het jeugdwerk van 
Drogenbos en Linkebeek op te starten. 

 Timing: doorheen het jaar meermaals overleg tussen jeugdwerk en andere partners, 
onderzoek in voorjaar in Linkebeek en Drogenbos 

 Instrumenten: jeugdraad, lokale jeugdverenigingen en andere partners, actieplan 2020 
 

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 samenwerkingsvormen en breidt haar 
netwerk uit waar mogelijk. 

 Timing: hele jaar door 
 Instrumenten: jeugdwerk en andere actoren 

 

Actie 3: Vzw ‘de Rand’ neemt het jeugdwerk mee in de kansen en uitdagingen die kinderen, tieners 
en jongeren met een andere thuistaal met zich mee brengen én communiceert over het jeugdwerk 
via haar reguliere communicatiekanalen. Op die manier kunnen de jeugdverenigingen mogelijks een 
nieuw publiek aanboren en hun werking eventueel nog meer opentrekken.  

 Timing: meermaals per jaar communicatie van jeugdwerkaanbod, expertise delen tijdens de 
jeugdraadvergaderingen 

 Instrumenten: expertise en infosessies vzw ‘de Rand’  
 

Indicatoren:  
1. In elke gemeente vinden minstens twee overlegmomenten plaats. 
2. In elke gemeente is er minstens één samenwerking tussen jeugdverenigingen onderling of 

tussen een jeugdvereniging en een andere lokale partner. 

 

Doelstelling 3: Het ondersteunen van initiatieven binnen de vrijetijdscontext van kinderen en 
jongeren, op basis van behoeften in de gemeenten en gericht op het bevorderen van het gebruik van 
het Nederlands. 
 
Actie 1: Vzw ‘de Rand’ organiseert in samenwerking met partners een laagdrempelig 
gemeenschapsvormend vrijetijdsaanbod complementair aan wat er al bestaat én met het oog op het 
bereik van ook niet-georganiseerde kinderen, tieners en jongeren: 

- Drogenbos: buitenspeeldag, boekenkaftdag Ezelsoor, Jeugdclubje Passage 4, Halloweenfeest, 
filmvoorstellingen … 

- Kraainem: boekenkaftdag Ezelsoor, KUNSTeldoos, een Kinderhoogdag … 
- Linkebeek: Linkelab, boekenkaftdag Ezelsoor, masterclass Linkelab … 
- Wezembeek-Oppem: boekenkaftdag Ezelsoor, KUNSTeldoos, een Kinderhoogdag … 
 Timing: op verschillende momenten doorheen het jaar 
 Instrumenten: overleg met OCMW, Passage 4 … voor toeleiding,  
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Actie 2: Vzw ‘de Rand’ vult het lokale vakantieaanbod verder aan met activiteiten op basis van noden 
binnen de lokale gemeenschap: 

- Drogenbos: een stage Nederlands in augustus, minstens 1 extra vakantiestage 
- Kraainem: tweedaagse artistieke workshops tijdens de krokus- en herfstvakantie, stage 

Nederlands tijdens de Paasvakantie 
- Linkebeek: stage Nederlands in de Paasvakantie, een dansstage tijdens de zomervakantie + 

minstens 1 extra vakantiestage 
- Wezembeek-Oppem: tweedaagse artistieke workshops tijdens de krokus- en herfstvakantie, 

stage Nederlands in augustus 
 Timing: tijdens schoolvakanties 
 Instrumenten: begeleidende partners 

 

Actie 3: Vzw ‘de Rand’ houdt de vinger aan de pols en informeert bij tieners naar interesses en 
noden. Vzw ‘de Rand’ voorziet in overleg met partners een tieneraanbod en heeft aandacht om niet-
georganiseerde tieners te bereiken met als doel doorstroming naar het lokale jeugdwerk.  

- Drogenbos: filmvoorstellingen voor tieners, activiteiten/workshops i.s.m. Passage 4 … 
- Kraainem: gamenamiddagen i.s.m. GC de Kam en CC De Warandepoort … 
- Linkebeek: Gamebeek (vanaf 12 jaar) en Linkespel (vanaf 14 jaar) … 
- Wezembeek-Oppem: gamenamiddagen i.s.m. GC de Lijsterbes en CC De Warandepoort … 
 Timing: op verschillende momenten tijdens het jaar 
 Instrumenten: partners voor begeleiding en toeleiding 

 

Indicatoren:  
1. In elke gemeente vinden jaarlijks minstens twee jeugdactiviteiten plaats, complementair aan 

wat het jeugdwerk doet. 
2. Vzw ‘de Rand’ registreert interesses en noden van tieners inzake vrijetijdsaanbod. 
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Meerjarenbegroting 2020-2025 

 

D1: JEUGDWERK ONDERSTEUNEN IN 
ALGEMENE ZIN 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Doelstelling 1.1 - Financiële ondersteuning  €   53.862,05   €   53.845,00   €   53.845,00   €   50.000,00   €   50.000,00   €   50.000,00  

Doelstelling 1.2 - Inhoudelijke ondersteuning  €                  -     €                  -     €                  -     €                  -     €                  -     €                  -    

D2: PARTICIPATIE JEUGDWERK  €     1.950,00   €     2.000,00   €     2.000,00   €     1.000,00   €     1.000,00   €     1.000,00  

D3: JEUGDINITIATIEVEN VRIJE TIJDSCONTEXT  €   23.187,95   €   23.155,00   €   23.155,00  €   28.000,00   €   28.000,00   €   28.000,00  

TOTAAL  €   79.000,00   €   79.000,00   €   79.000,00   €   79.000,00   €   79.000,00   €   79.000,00  

 

 


