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Voorstelling subsidielijn Polsslag Brussel

Voorstelling richtlijnenkader Vlaams Brusselfonds

Vragen? 



Situering Beleidsdomein Brussel 

Verantwoordelijke minister: Vlaams minister bevoegd voor 
Brussel, Benjamin Dalle 

6 personeelsleden/VTE

Budget 2021: 47.122.000 euro

Meer info: http://www.vlaanderen.be/brussel

Driemaandelijkse Brusselbrief 



Kerntaken
Horizontale, inclusieve beleidsaanpak voor Brussel 
(o.a. Brusseltoets en Brusselnorm)

Administratief toezicht op en de financiering van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (VGC)

Verticaal beleid

Vlaams Brusselfonds (investeringssubsidies)
Structurele partners (werkingssubsidies)
Projectpartners (projectsubsidies) 



Subsidielijn Polsslag Brussel (projecten 
voor Brussel) – situering 

Ontstaan in 1996

Projectsubsidies voor initiatieven die Brussel en Vlaanderen 
met elkaar verbinden, de uitstraling van Brussel als hoofdstad 
van Vlaanderen bevorderen en het Brusselse weefsel 
versterken. 

Brede waaier: festivals, stadswandelingen, 
uitwisselingsprojecten tussen Brussel en Vlaanderen, sociaal-
educatieve initiatieven, participatiebevorderende projecten 
voor specifieke doelgroepen (toeleiding naar de arbeidsmarkt, 
maatschappelijke integratie, burgerschapsvorming)… 



De subsidielijn in beeld 



Subsidielijn Polsslag Brussel (projecten 
voor Brussel) – feiten 

Budget 2021: 1.896.000 euro

Referentiejaar 2019 (normaal jaar) 

86 dossiers ingediend, 16 niet gesubsidieerd (19%), 70 
gesubsidieerd (81%)

39% gemeenschapsoverschrijdend

30% impulssubsidies 

44% recurrent



Participatief traject (1) 

Onderzoek door de VUB en de Erasmushogeschool

Doel: maatschappelijke relevantie en impact van de 
subsidielijn onderzoeken 

Effectieve en mogelijke subsidieaanvragers, structurele 
partners en sectorale sleutelfiguren (ongeveer 100)

Schriftelijke klantenbevraging, focusgespreksgroepjes en drie 
thematische workshops (alles virtueel)



Participatief traject (2)

Basis zit goed, hoge waardering, intersectorale aanpak 

Drie thema’s verder uitgediept

Diversiteit: meer aansluiten bij stedelijke werkelijkheid en 
diversiteit in de kijker plaatsen 

Netwerken: contacten tussen organisaties stimuleren en 
voorbeelden van goede praktijken delen

Relatie Brussel-Vlaanderen: verschilpunten niet uitvergroten, 
gelijkenissen zoeken, wederkerigheid

-



Aangepaste subsidiegids – algemeen (1) 

Vanaf 1 februari 2021

‘Polsslag Brussel - Projecten voor Brussel’ 

Drie volwaardige subsidievormen:
Projectsubsidies voor initiatieven van Nederlandstalige 
organisaties
Projectsubsidies voor gemeenschapsoverschrijdende 
initiatieven en initiatieven van tweetalige Brusselse 
organisaties
Impulssubsidies voor nieuwe initiatieven



Aangepaste subsidiegids – algemeen (2) 

Drie bestaande inhoudelijke projectcategorieën bewaren 

1. Banden tussen Brussel en Vlaanderen aanhalen en verdiepen

2. Uitstraling van Brussel als hoofdstad van Vlaanderen 
bevorderen

3. Maatschappelijk weefsel, de samenhang en de leefbaarheid 
van Brussel versterken

Expliciete vraag van het werkveld: transversale projecten! De 
subsidielijn volgt de realiteit van de samenleving

- -



Aangepaste subsidiegids – categorie 1

Projecten die Brussel en Vlaanderen met elkaar verbinden 

Gemeenschappelijke uitdagingen van Brussel en Vlaanderen 
(uitwisseling van goede praktijken)

Uitwisselingsprojecten tussen scholen (of andere netwerken) 
uit Vlaanderen en Brussel

Samenwerking tussen vzw’s uit Brussel en Vlaanderen



Aangepaste subsidiegids – categorie 2

Hoofd- en grootstedelijke projecten die de uitstraling van 
Brussel als hoofdstad van Vlaanderen bevorderen

Evenementen die in de stad geworteld zijn en een 
grootstedelijk gevoel uitstralen

Activiteiten of deelprojecten binnen een evenement die 
maatschappelijk relevant zijn

Participatie en betrekken van de publieke ruimte 



Aangepaste subsidiegids – categorie 3

Stadsinnovatieve projecten die het maatschappelijke weefsel, 
de samenhang en de leefbaarheid van onze hoofdstad Brussel 
versterken

Creatieve, experimentele en impactvolle concepten die met 
Vlaanderen worden gedeeld

Kinderen, jongeren en mensen in (kans)armoede zijn 
prioritaire doelgroepen

Doelgroepen werken mee aan de projectopbouw met het oog 
op volwaardige betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap 



Aangepaste subsidiegids - context

Projecten stralen een intrinsieke diversiteit en inclusie uit (dus 
enkel communicatieve inspanningen leveren om een divers 
publiek te bereiken, volstaat niet)

Aandacht voor kinderen, jongeren, intergenerationele 
dynamieken en kwetsbare mensen - belangrijk pluspunt

Innovatie is een troef, ook op digitaal vlak, zonder echter op 
een geforceerde wijze te ‘vernieuwen om te vernieuwen’

Grotere organisaties kunnen jongere organisaties onder de 
arm nemen (peter- en meterschap, kangoeroeprojecten…)



Aangepaste subsidiegids – nabijheid 

Dossier- en projectbegeleiding behouden en beter 
communiceren

Daling negatieve dossiers: 43% in 2010 naar 19% in 2019

Versterken van de nabijheidsrol van het beleid door 
werkbezoeken (“Polsslag aanvoelen”); hou ons op de hoogte

Ook personeelsleden van de Vlaamse overheid naar de 
projecten leiden



Aangepaste subsidiegids – netwerken  

Netwerk-, informatie- en kennisdelingsmomenten, waar 
organisaties van elkaar kunnen leren. Expliciet ook gericht op 
organisaties uit Vlaanderen zodat zij kennis kunnen maken 
met ervaringen en goede praktijken uit de hoofdstad. 

De subsidielijn beter bekend maken bij moeilijk bereikbare 
doelgroepen via brugorganisaties zoals Demos, Socius en het 
Brussels Platform Armoede. 

Muntpunt neemt als informatiehuis een ondersteunende rol 
op (communicatief, verbindend…) 



Aangepaste subsidiegids – praktisch 

Basis: subsidiegids 

https://www.vlaanderen.be/brussel/projectsubsidies-polsslag-
brussel

Geen vaste indiendata, het hele jaar door, maar wel drie 
maanden op voorhand

Contacteer ons op voorhand met ideeën, vragen, drafts…

https://www.vlaanderen.be/brussel/projectsubsidies-polsslag-brussel


Aangepaste subsidiegids – formulieren 

https://www.vlaanderen.be/brussel/projectsubsidies-polsslag-
brussel/formulieren

Aanvraagformulier

Krachtig en to-the-point
Nieuw: pitch van het project (drie zinnen max.)
Samenwerkingsverbanden expliciteren

https://www.vlaanderen.be/brussel/projectsubsidies-polsslag-brussel/formulieren


De kijk van de minister 



Toelichting richtlijnenkader Vlaams 
Brusselfonds: Kassandra Bulckaert 


