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JAARVERSLAG 2010 

 
INLEIDING 

In 2010 verstevigden we onze positie als Brusselse speler waar je moeilijk 
omheen kunt en dit in de verschillende domeinen waarop we actief zijn. Meer 
dan ooit toonde Recyclart in de dagelijkse werking dat het mogelijk is om een 
geïntegreerde visie te formuleren op een lokale problematiek, waarbij 
verschillende uitdagingen zowel op artistiek, stedenbouwkundig als socio-
economisch vlak worden aangepakt. 

Ter illustratie hiervan vermelden we de vele uitnodigingen die we ontvingen om 
ons project voor te stellen tijdens colloquia maar ook in het kader van het 
Belgische voorzitterschap van de Europese Unie. 

Voorbeelden:  

 Sustain@brussels: een studiedag met als thema “duurzame 
stadsvernieuwing”, georganiseerd door minister Huytebroeck  

 Een studiedag over de bijdrage van cultuur in de strijd tegen de 
armoede en sociale uitsluiting, georganiseerd door Fadila Laanan, 
minister van cultuur van de Franse Gemeenschap.  

 De bijdrage tot het boek “Architecture wallonie-Bruxelles: inventaires” 
 De hervorming van de organisatie in overeenstemming met de 

verschillende domeinen waarin we werken naar drie deelwerkingen: het 
kunstencentrum, de Fabrik en de Bar-Resto. Dit kwam de interne 
dynamiek en de bevattelijkheid van het project voor externen, ten 
goede. 

Dit gezegd blijkt onze missie in de dagelijkse werking moeilijker en moeilijker 
te realiseren. Ze vereist op elk ogenblik een grote waakzaamheid terwijl de 
motivatie van de ploeg groeit. Het is paradoxaal, maar het wordt moeilijker en 
moeilijker om de nodige fondsen te verzamelen voor de verwezenlijking van 
onze doelstellingen en we voelen meer en meer administratieve rompslomp en 
segementering, bijvoorbeeld in termen van personeelsbeheer (paritaire 
commissie...). 

2010 betekende ook het begin van een nieuwe uitdaging : een duurzame 
oplossing vinden voor onze infrastructuur, met respect voor onze missie en 
onze rol in de buurt. 

Onze wil vandaag is om Recyclart verder te ontwikkelen op dezelfde plaats, 
met dezelfde missie als van bij de oprichting in 1997, rekening houdende met 
de beperkingen ons opgelegd door de NMBS en met een even sterke 
motivatie om de Marollen- en Anneessenswijk en de nabije omgeving rond 
station Brussel-Kapellekerk verder te verrijken met onze projecten  
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De piste die nu vrijkomt is om de bouw van nieuwe, meer zichtbare en beter 
uitgeruste technische werkplaatsen voor Recyclart te verenigen met een nieuw 
stadsvernieuwingsproject op schaal van de wijk waarbij we een gezelliger 
inrichting van de openbare ruimte nastreven. 

Concreet betekent dit : 

 De activiteiten van de Bar-Resto en het kunstencentrum verderzetten 

onder de spoorweg en de brandbeveiligingswerken benutten om de 

ruimtes anders te organiseren.  

 Een nieuw gebouw van +/- 1400m² bouwen aan de achterkant van het 

station, dat de drie bestaande ploegen en werkruimtes van Fabrik 

(schrijnwerkerij, metaalwerkplaats en onderhoudsploeg) en de kantoren 

van het kunstencentrum en de coördinatiecel herbergt. Dit nieuwe 

gebouw – een voorbeeld van ecologisch bouwen- willen we in de 

Brigittinenstraat inplanten, tussen het sociale woonblok “Visitandinen” 

en de spoorweg. 
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ACTIVITEITEN 

1. FABRIK  

 

Fabrik bestaat uit drie technische werkplaatsen die ontwikkeld werden in het 

kader van het beroepsdoorstromingsprogramma (DSP) : een schrijnwerkerij, 

een metaalwerkplaats en een werkplaats voor gebouwonderhoud en 

voorraadbeheer. Dit laat toe om : 

- de in gebruik genomen gebouwen van station Brussel-Kapellekerk in te 

richten en te onderhouden; 

- een materiële steun te bieden aan de verwezenlijking van artistieke 

projecten, of ze nu verbonden zijn aan de programmatie van het 

kunstencentrum (residenties, coproducties en evenementen) of 

onafhankelijk daarvan maar deel uitmakend van de dynamiek van 

Recyclart; 

- de stedelijke visie van Recyclart uit te dragen. Zo profileert Fabrik zich als 

een geprivilegieerde partner voor alle andere spelers van het Brusselse 

gewest die betrokken zijn bij de inrichting van de openbare ruimte 

 

Het project dat door Recyclart in 2010 werd uitgevoerd in het kader van het 

wijkcontract « De Kaaien » heeft eindelijk vruchten afgeworpen, waardoor een 

bijzondere toets werd gegeven aan erfgoedberoepen, aan de ene kant door 

concrete verwezenlijkingen en aan de andere kant door een aantal specifieke 

opleidingen. 

DE VERWEZENLIJKINGEN  

De doelstellingen voor 2010 waren drievoudig: 

- ontwikkeling van een deskundigheidspool betreffende stedelijke acties op 

microschaal, door middel van een referentiebibliotheek en een oplijsting 

van jonge ontwerpers 

- de verhoging van de eigen inkomsten, met een voorkeur voor grote werven, 

de centralisering van de offertes en de financiële opvolging van de werven 

- de verbetering van de infrastructuur op twee belangrijke punten : de 

veiligheid van de werkposten (gelijkvormig maken van elektrische 

installaties en preventieplannen) en energiebesparingen 

 

M.b.t. de eerste doelstelling : hoewel de voorziene acties niet altijd konden 

worden opgestart bij gebrek aan middelen en tijd, kunnen verschillende acties 

toch bevestigen dat Fabrik in dit domein een belangrijke referentie is. 

Bovenop de hieronder beschreven verwezenlijkingen van de ateliers, hebben 

verschillende instellingen zoals de Dienst Gesubsidieerde Projecten van de 

gemeente Sint-Jans Molenbeek, het project 101% van SLRB of het project 

Naar Brussel, beroep gedaan op Fabrik in het kader van 

stadsmeubilairprojecten of tussenkomsten in de openbare ruimte. 
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Voor de tweede doelstelling spreken de cijfers voor zich. 

Tenslotte, voor de inrichting van de infrastructuur van Recyclart heeft de 

infrastructuurwerkplaats de doelstellingen goed gehaald, getuige de 

goedkeuring door een officieel erkend orgaan van de elektrische installaties 

van de zaal, de metaalwerkplaats en de bar-resto; de opstelling van een 

preventieplan (evacuatieplan, evacuatietraject, noodverlichting, beschikking 

over brandblussers, adequate bewegwijzering...) en de vermindering van het 

energieverbruik, dankzij o.a. de aanpassing van de verwarmingssystemen van 

de vitrineateliers en Studio Marcel en de maandelijkse opmeting van het  

verbruik die toelaat om snel tussen te komen ingeval van een abnormale 

verhoging. 

Deze specifieke doelstellingen voor 2010 mogen niet doen vergeten dat Fabrik 

in de eerste plaats een productieplek is ! De verwezenlijkingen zijn opnieuw 

veelvuldig en uiteenlopend geweest. Enkele voorbeelden. 

Openbare ruimte 

BIP-banken 

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, deed 

het Brusselse gewest beroep op Fabrik om informatiezuilen te ontwerpen en 

uit te voeren, bestemd om informatie m.b.t het voorzitterschap aan te kondigen 

en om te plaatsen voor de verschillende gebouwen van de gewestelijke 

instellingen. Het voorstel dat Fabrik deed, i.s.m. Bjorn Gielen 

(www.landinzicht.be) en Guillaume Becker (www.versa-architecture.be) ging 

verder dan een simpele communicatiedrager en bestond uit een geheel van 

banken in modules. Uiteindelijk werd een geheel van twee banken voor het 

BIP (Brussels Info Point) besteld. 

Openbare instellingen 

De betovering 

De stad Brussel bestelde bij Fabrik de uitvoering van een avonturenspel in het 

Bosdal der Begijntjes in Neder-over-Heembeek. Het gaat hier over meer dan 

15 speelzones verdeeld over een terrein van meer dan 20 ha. Op basis van 

een bescheiden lastenboek, ontwierp en voerde Fabrik het geheel uit op korte 

termijn, zonder uitstel. Alle drie de ateliers werden ingezet tesamen met enkele 

onderaannemers. De grootste uitdaging was de job op verplaatsing, daar 

meestal de opdrachten in huis -in de ateliers- worden uitgevoerd.  

Art & Design  

Decors voor het Koninklijk Conservatorium van Brussel 

In de loop van 2010 kreeg Fabrik de gelegenheid om decors te maken voor 

een musicalvoorstelling in het kader van de opleiding « Musical » van het 

http://www.versa-architecture.be/
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Koninklijk Conservatorium Brussel (Erasmus Hogeschool). Een interessante 

opdracht die het culturele en het academische combineert! 

Privéklanten  

Balustrade Charles Woestelaan 

Voor deze particuliere klant ontwierp Bjorn Gielen een balustrade en voerde 
onze schrijnwerkerij ze uit. Een werk dat een hoge graad van afwerking en een 
aparte behandeling vereiste en qua installatie (3de verdieping!) specifieke 
veiligheidseisen vroeg. 

Recyclart  

Openbare broodoven (project Pain Publik/Broodnodig) 

De opstelling van een broodoven op het plein voor het station was één van de 

blikvangers van de zomerprogrammatie Holidays 2010. De vervaardiging 

ervan werd voor een groot deel uitbesteed, maar bij de installatie en afwerking 

werden alle ateliers betrokken. Een prestigeproject dat een echte brug sloeg 

tussen Fabrik en het Kunstencentrum en waar iedereen zich betrokken bij 

voelde! 

Wijkcontract « De kaaien » 

Handelspand, Vlaanderenstraat 92 

Deze werf liet toe om bepaalde vaardigheden, die tijdens verschillende 

opleidingen van ATB en ATM werden verworven, in praktijk te brengen. Een 

typisch winkelraam met glas-in-lood- en Art Décoelementen uit het Interbellum 

werd opgewaardeerd en de zaak erachter opnieuw geopend. 

PERSONEELSBEHEER 

Ter herinnering, de belangrijkste kenmerken van Fabrik m.b.t. andere 

professionele doorstromingsprojecten zijn o.a.: 

 een bijzondere aandacht voor de blootstelling van de arbeiders aan 

de culturele wereld door enerzijds de realisatie van artistieke 

projecten (design, kunstwerken) en anderzijds het artistieke 

programma van Recyclart; 

 een bijzondere aandacht voor de specialisering van de arbeiders in 

specifieke beroepsdomeinen. 

In 2010 konden we interessante opleidingen aanbieden aan de arbeiders. Dat 

is aan de ene kant verbonden aan het programma met opleidingen in 

erfgoedberoepen dat werd opgezet in het kader van het wijkcontractproject 

« De Kaaien » en aan de andere kant aan het volwassen worden van een 

lopend meerjarig partnerschap met het collectief FSE Verde. Bovendien, om te 

beantwoorden aan de hogere vereiste voorwaarden voor bepaalde vormingen 
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werden intern lesmodules ontwikkeld om iedereen op hetzelfde niveau te 

brengen op vlak van meetkunde en planlezen. 

Enkele voorbeelden :  

Erfgoedberoepen (cfr. De Kaaien): arbeiders van de schrijnwerkerij en de 

metaalwerkplaats volgden vormingen verbonden aan de tradities van hun 

ambacht en hersteltechnieken. 

De vier arbeiders van de schrijnwerkerij en de ploegbaas volgden 3 modules 

bij Centre des métiers du patrimoine « La Paix-Dieu » : 

 1 dag algemene theorie van de restauratieprincipes 

 5 dagen schrijnwerkerij in restauratie en conservatie, 

theorie en geïntegreerde toepassingen  

 5 dagen restauratie van houten balken, theorie en 

geïntegreerde toepassingen  

De drie arbeiders en ploegbaas van de metaalwerkplaats volgden 3 modules 

waarvan twee bij Iristech+ en één bij Feu & Fer: 

 Walserij, theorie en geïntegreerde toepassingen (10 

dagen – IrisTech+) 

 Lassen, theorie en geïntegreerde toepassingen (10 

dagen – IrisTech+) 

 Smeedijzer, theorie en geïntegreerde toepassingen 

(5 dagen – Feu & Fer) 

De resultaten van deze opleidingen zijn zeer positief zowel vanuit het 

gezichtspunt van de verworven vaardigheden en de algemene kennis als 

m.b.t. de motivatie van de arbeiders. 

FSE Verde 

Het collectief FSE Verde verzamelt 4 organisaties uit de sociaal-professionele 

inschakelingssector rond een gemeenschapplijk opleidingsplan. Deze 

vormingen zijn onderverdeeld in twee categorieën, de ene algemeen en 

bestemd voor alle arbeiders (VCA, op niveau brengen van het Frans en 

wiskunde) en de andere met modules van 10 dagen over specifieke 

technieken specifiek voor elke beroepstak. Voor wat Fabrik betreft is dit de 

techniek van de plaatsing van deuren en deurlijsten, schildertechnieken, de 

bouw van gipsplaten wanden... 

Groep Intro – VIA 3 

De Groep Intro stelt opleidingen voor bestemd voor DSP-arbeiders in de 

bouwsector. In 2010 volgden onze arbeiders de modules « soepele 
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vloerbekleding en planken vloeren, planlezen en de plaatsing en het herstel 

van sanitaire installaties. 

De procedures voor de evaluatie, aanwerving en begeleiding in de zoektocht 

naar werk voor de arbeiders werden reeds in 2009 op punt gezet en werpen 

nog altijd hun vruchten af. 

De resultaten in termen van beroepsmatige herinschakeling zijn voor 2010 

positief. Inderdaad, 4 van de 5 arbeiders die hun contract in 2010 beëindigden 

vonden achteraf een nieuwe baan. Twee van hen kregen na afloop een 

contract van onbepaalde duur bij een bouwfirma terwijl de twee anderen met 

interimcontracten werken als metaalarbeiders. De vijfde arbeider verliet 

vroegtijdig Fabrik om zich als banketbakker te heroriënteren en volgde 

hiervoor een gekwalificeerde opleiding. 
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2. BAR-RESTO 

 

ALGEMEEN 

Gesitueerd in het voormalige stationsbuffet is de Bar-Resto een 
ontmoetingsplek voor vaste klanten, toevallige voorbijgangers, de artiesten en 
bezoekers van het Kunstencentrum en Fabrik en het personeel van Recyclart. 

De kaart van chef-kok Bruno heeft als basis de Frans–Belgische keuken maar 
wordt  beïnvloed door gerechten en smaken van over heel de wereld. Daarbij 
wordt de kaart 2 à 3 keer per week aangepast. De leveranciers van groenten 

en basisingrediënten worden dichtbij gezocht en geselecteerd op basis van 
prijs/kwaliteit. In het drankaanbod van de Bar worden ook  biosappen, bier, 
wijn en produkten uit de eerlijke handel voorzien. De Bar-Resto is open van 
dinsdag tot vrijdag. De bar tussen 11u en 17u, de keuken van 12u–15u. Gratis 
WIFI en een selectie kranten en tijdschriften. Niet-rokers.  

De Bar–Resto heeft een trouw publiek. Voornamelijk mensen die in de buurt 
werken en tijdens hun middagpauze kunnen kiezen uit een gevarieerde 
menukaart. Reservatie is mogelijk. (gemiddeld 11 verschillende schotels per 
dag). Dagelijks worden tussen 40 en 60 couverts opgediend. Ook toevallige 
passanten, wandelaars, bezoekers van de rommelmarkt komen terecht in de 
Bar–Resto. 

De ploeg van Bar-Resto voorziet ook de interne catering voor personeel en 
artiesten bij evenementen georganiseerd door het Kunstencentrum. (zie 
Agenda) 

Op vraag van externe klanten bieden wij catering aan in de vorm van belegde 
broodjes, soep en een  aanbod van hapjes. Tot onze externe klanten behoren 
andere vzw‟s uit de socio-culturele sector maar ook bedrijven uit de 
privésector. 

In 2010 werden naar jaarlijkse gewoonte twee thematische projecten opgezet 
in de Bar-Resto: 

Chef-in-residentie: een externe chef-kok neemt voor een week het roer over. 
Zo kan Bruno een welverdiende rust nemen en krijgen de medewerkers de 
kans om te leren werken met nieuwe chefs. Van 6 tot 9 juli 2010 namen de 
zusjes Vits deze taak over.  

De Week van de Smaak: een cultureel evenement georganiseerd door Faro 
dat de smaak- en eetcultuur van een vreemd gastland gedurende 10 dagen in de 
kijker stelt. In 2010 was dit Spanje. De Bar-Resto werd helemaal in de Spaanse 
sfeer aangekleed. De menukaart werd voor de gelegenheid aangepast met 
Spaanse voorgerechten, soepen, hoofdschotels en desserten. Zelfs de 
muziekkeuze werd aangepast. 

 

MAIZENNE 

Ter herinnering een woordje uitleg bij de werking van Maizenne. Sinds 2008 
werken 7 sociale horecapartners, divers in grootte en aanbod, samen in een 
samenwerkingsverband aangestuurd door een stuurgroep met Tracé vzw als 
voorzitter en vertegenwoordigers van elke partnerorganisatie. 
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De strategische doelstelling van dit netwerk is  voornamelijk het vergroten van 
de uitstroom naar het reguliere arbeidscircuit. Maar ook het versterken van de 
samenwerking in de horecasector. 

Maizenne heeft aandacht voor de bekwaamheden van alle personeelsleden. 
Er wordt driemaandelijks een intervisie georganiseerd voor de instructeurs. 
Deze mensen staan dagelijks in voor de opleiding op de werkvloer van de 
doelgroepmedewerkers. 

Onderwerpen die aan bod komen tijdens deze intervisies zijn oa. stress op de 
werkvloer, de ontwikkeling van niet-vaktechnische competenties op de 

werkvloer e.a. 

Behalve de instructeurs hebben ook de trajectbegeleiders driemaandelijks een 
intervisiemoment. Zij bespreken de evaluatiedocumenten, moeilijkheden 
ondervonden bij de evaluaties, visie over personeelsbeleid, contacten met 
OCMW ea.  

PERSONEELSBELEID  

Voor de doelgroepmedewerkers zijn er zowel vormingen als 
evaluatiemomenten voorzien. 

 HACCP: 4-daagse opleiding bij Jes vzw (Nederlands of Frans) 
 Kassa- en klantvriendelijkheid: 1 dag bij Jes vzw (Nederlands) 
 Lessen Nederlands: doorlopend tijdens de volledige werkervaring bij 

Brusseleer of CVO via het Huis van het Nederlands 

Driemaandelijkse evaluatiemomenten zorgen voor een directe betrokkenheid 
bij de de medewerkers. De evaluatiedocumenten zijn in het Nederlands 
opgesteld, de gesprekken worden met een basiskennis Nederlands gevoerd. 

Drie doelgroepmedewerkers rondden hun werkervaringsproject af in 2010. 
Twee ervan zijn ondertussen aan het werk in de horeca, een derde ging met 
zwangerschapsverlof en wordt na dit verlof verder begeleid op zoek naar werk. 

In september startten twee nieuwe medewerkers met een DSP-statuut als 
keukenhulp en in november ging een nieuwe medewerker met een DSP-statuut 
van start als barman. 
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3. KUNSTENCENTRUM 

 

De ambities waren groot, de middelen niet. Toch heeft Recyclart een belangrijk 
scharnierjaar achter de rug: de overgang van een – voornamelijk – muzikale 
feesttempel naar een multidisciplinair kunstencentrum waarbij, ten eerste, de 
buurtwerking met de Marollen- en Anneessenswijk meer in de publieke 
aandacht wordt geplaatst en, ten tweede, de complementariteit van de drie 
pijlers van Recyclart (Kunstencentrum, Bar-Resto, Fabrik) zichtbaarder wordt 

gemaakt.  

Deze overgang ging niet alleen gepaard met een diversificatie van de 
activiteiten (introductie van een cyclus rond grafische vormgeving „Lick My 
Typo, performance met Gosie Vervloesem, reorganisatie van de residenties in 
onze ateliers en de intensivering van de programmatie in vitrine n°17) maar 
ook met het opdrijven van het programmatieritme om binnen de organisatie de 
nodige dynamiek te kweken en de perceptie door het publiek bij te sturen. 
Binnen dit nieuwe programmatieritme kreeg het zomerevenement „Holidays‟ 
met zijn negen weken een prominente rol. 

Een ander belangrijk element in de programmatie is het geleidelijk meer 
benutten van Bar-Resto als een tweede podium. Deze plek is ideaal voor 
kleine evenementen met een hoge graad van publieksinteractie en deze plek 
biedt daarenboven als bijkomend voordeel dat de personeelskost relatief 
gering is. Uiteraard gaat een dergelijke accentverschuiving gepaard met een 
publiekswissel.  

Het is onmogelijk om exhaustief op de meer dan 250 activiteiten van 2010 in te 
gaan – we verwijzen graag naar de ingesloten programmabrochures – maar 
we pikken enkele programmatielijnen eruit om evoluties te schetsen en te 
evalueren.  

In elk geval, het was een spannend jaar!  

MUZIEK 

Cyclus Nightshop 

Deze serie rond fusievormen van elektronische en niet-westerse muziek werd 
begin 2009 gelanceerd door de vorige programmator en werd in 2010 
verdergezet om twee redenen: ten eerste omdat deze muziekvorm één van de 
meest boeiende want creatieve haarden van actuele stedelijke 
muziekproductie is in onze geglobaliseerde wereld en, ten tweede, omdat we 
geleidelijk aan een grotere etnische diversificatie van het Recyclartpubliek 
nastreven die beter de Brusselse realiteit weerspiegelt. 

De opbouw van deze serie was niet gemakkelijk maar het consolideren ervan 
tijdens de Holidays (met Omar Souleyman als topper – meer dan 650 
bezoekers) was duidelijk belangrijk voor het recruteren van een nieuw publiek 
en resulteerde tenslotte op 3 december in een massale publieksopkomst (ook 
meer dan 650 personen) voor de nacht rond hedendaagse Balkan-
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geïnspireerde muziek o.a. met de Israëlische Boom Pam, de Servische 
Shazalakazoo en de Belgische formatie Kajhem Orchestra.  

De opbouwfase in het eerste deel van het jaar was moeilijker: voor de „Climate 
Jockey‟ night (o.a. met Douster, Lowdjo, RebelUp DJ‟s) in januari en voor de 
nacht rond digital cumbia in april (o.a. met The Heatwave, El Hijo de la 
Cumbia, Chocomix en Max le Daran) schommelde het bezoekersaantal rond 
de 250.  

Avant-jazz 

Ook hier moest een nieuw publiek voor gevonden worden. Dit was geen 
makkelijke klus mede omdat deze soort muziek minder populair is. Ze blijft 
echter een belangrijke voortrekkersrol vervullen en Recyclart speelt nu 
eenmaal gelijktijdig op de twee polen: populair én academisch. De 
programmatie verliep via losse concertavonden en via de maandelijkse 
jamsessies, voorafgegaan door avantjazzconcerten. Vaste spilfiguur voor de 
jams was gitarist Bert Dockx met zijn trio. Over het hele jaar genomen moeten 
we zeggen dat de jamsessies – hoewel het trio steeds uitstekend werk leverde 
– niet druk bezocht waren. Ook vormde de opstap naar het Recyclartpodium 
een te grote barrière voor potentiële jammers. Een experiment in de winter 
waarbij we de jamsessie in het café plaatsten, verliep positief: de schaal werd 
verkleind en de publieksinteractie vergroot.  

Individuele betalende concertavonden werkten beduidend beter qua 
publieksopkomst: we denken hierbij aan de avond rond de Crappy Mini Band 
en de avond met Polar Bear, Os Meus Shorts en Giovanni di Domenico & 
Tatsuhisa Yamamoto. Hier haalden we respectievelijk rond de driehonderd en 
rond de tweehonderd betalende aanwezigen. We trokken onze lessen: 
jamsessies en kleine concerten gratis in het café (Van Herzeele/Barcella, 
Collapse) betalende jazzconcertformats op ad hoc tijdstippen in de zaal.  

Geluiden van de stad 

Vermits Recyclart als organisatie altijd al de interactie met de publieke ruimte 
hoog in het vaandel heeft geschreven (op architecturaal vlak maar ook op 
andere artistieke gebieden) is het logisch dat er binnen de 
muziekprogrammatie ook een link is met architectuur en openbare ruimte. 
Hiervoor organiseerden we in oktober 2010 in nauwe samenwerking met het 
RITS (afdeling audio/radio) het project „My Favourite Brussels Sound‟.  Omdat 
een dergelijke activiteit voornamelijk mikt op een studentenpubliek is het 
belangrijk om ze in te bedden in een geheel van workshops, „open classes‟ en 
meer open evenementen. Publiekstrekker was de luistersessie met de 
absolute voortrekker van de veldopnames Chris Watson in het museum voor 
natuurwetenschappen. Dit project toonde aan dat je binnen een 
gespecialiseerd project kan gaan van een publiek van 50 studenten tot 200 
potentiële luisteraars. 

Een maand eerder mocht Recyclart een gelijkaardig project „My Favourite 
Istanbul Sound‟ in samenwerking met de Brusselse organisatie Human Cities 
in Istanbul realiseren. Hier waren de Brusselaar Guy de Bièvre en de Turk 
Alper Turkkan de centrale figuren. 
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Cyclus Haunted Folklore 

Onder deze naam – die Recyclart in het verleden ook reeds gebruikte – 
programmeren we muziek waarnaar je zittend moet luisteren en die de nodige 
aandacht en concentratie van een publiek verwacht. Genregewijs kan dit gaan 
om zangers, getormenteerde eenzaten, koppige muzikale eenzelvigen of 
andere niet dansbare geluidsexperimenten. Als scenografische context 
creëerden we hiervoor een soort „psychedelische living‟ met tafels, stoelen en 
rode lampenkappen. Het luistersalon van Bob uit Twin Peaks, zeg maar. 

Meteen knoopten we hier ook vanaf eind 2010 een „residentie‟ aan vast van 
het Brusselse ensemble Razen. Deze ex-conservatoriumstudenten creëren 
een zeer origineel tijdloos geluid, dikwijls geënt op niet-westers idiomen en 
trancemuziek allerhande. Bij deze avonden schommelde de opkomst tussen 
150 en 200 personen. Andere bands in dezelfde lijn: Ignatz, Jozef Van Wissem 
& Eric Thielemans, Blackie & the Oohoos, Spandaumusic. 

Carte Blanche: Les Ateliers Claus 

Ons beleidsplan had het aangekondigd: graag wilden we een bestaand 
informeel netwerk van organisaties waarmee we ons artistiek verwant voelen, 
aan ons publiek tonen via „cartes blanches‟. De financiële realiteit noopte ons 
echter dit programmatiepunt tot één organisatie per jaar te beperken. De 
keuze lag voor de hand: het werd de Brusselse Les Ateliers Claus. Eigenzinnig 
timmeren ze immers aan een muzikale weg waar ook wij ons dikwijls op 
begeven. Les Ateliers Claus koos voor een gemengde avond: de magisch 
fluisterende en bezwerende Ghazalia Tazartès en de luidruchtige grootvader 
van de gitaarnoise Caspar Brötzmann. Opvallend aan deze avond was het 
overwegend nieuwe Nederlandstalige publiek dat Recyclart aandeed. Duidelijk 
zowel voor ons als voor Ateliers Claus een win-winsituatie. 

Musik Oblik 

Onder deze noemer organiseerden we in samenwerking met het museum Art 
& Marges uit de Hoogstraat en met La Hesse uit Vielsalm een aantal 
activiteiten rond muziek en art brut. 

De iconische figuur Klaus Beyer gaf een felgesmaakt optreden (voorafgegaan 
door een selectie van zijn kortfilms en clips) voor een klein maar fijn publiek 
van dolgedraaide fans van zijn Beatlescovers en unieke nummers. Charmant, 
ontroerend en inspirerend. 

Tijdens een meer conceptuele avond gaven zowel Baudouin De Jaer als 
Mauro Pawlowski, Jozef Dumoulin & Teun Verbruggen hun interpretaties van 
de visuele partituren van art brutgrootheid Adolf Wölffli. De eerstgenoemde 
zocht naar een verborgen interpretatiesleutel in de schriftuur, de drie andere 
erudiete hooligans experimenteerden eerder op klanktexturen en de geest van 
de composities. 

The White Classical Ensemble gaf een zeer geslaagd concert binnen een 
open structuur die toeliet dat de persoonlijkheden van de individuele 
muzikanten binnen het geheel tot hun recht konden komen. Met La Hesse uit 
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Vielsalm presenteerden we het gemengde (personen met een handicap en 
zonder) ensemble „The Choolers‟. Ook hier een honderdtal personen voor een 
inspirerende avond. 

Omwille van de kracht en de radicale onconventionaliteit van dit type art 
brutconcerten en hun positieve invloed op de muziekontwikkeling en muzikale 
perceptie bij een publiek, vinden we dat dit type evenement mag voortgezet 
worden. 

Coproducties 

Het fenomeen „coproducties‟ in Recyclart is niet onbelangrijk: de zaal is 
gegeerd door potentiële coproducenten omwille van haar grote 
publiekscapaciteit en omwille van het feit dat ze in Brussel nog zowat de enige 
zaal is waar tot 5 uur ‟s ochtends muziek gemaakt mag worden (tot hoelang?). 
Bovendien – laten we eerlijk zijn – zijn deze coproducties voor Recyclart een 
interessante vorm van samenwerking waarbij er een kwaliteitsvolle nacht op 
het programma staat zonder dat we artistieke kosten hebben. Het moet hierbij 
wel gezegd worden dat de kost die de coproducent aan Recyclart betaalt 
beduidend groter is dan in het verleden (van ongeveer 400 euro naar ongeveer 
1155 euro) zodat er aanvankelijk behoorlijk wat terughoudendheid was bij 
potentiële kandidaten. We ontvingen een aantal coproducenten uit het 
Recyclart-verleden (Buzz on your lips, Stainage, Los Ninos, That‟s a Fact, 
Darko, Umbrelladelika) en een aantal nieuwe coproducenten (Cultmus, 
Jemenfish, Bozar).  Inhoudelijk varieerden deze coproducties van pure techno 
en acid (Darko, That‟s a Fact) over dubstep (Jemenfish, Stainage) tot 
breakcore en trash (Buzzonyourlips) of zelfs een enkele keer Italodisco (Los 
Ninos).  

Voor sommige vroegere coproducenten was het even aanpassen aan de 
„striktere‟ organisatie van het Recyclartteam (niet roken, strikt sluitingsuur om 5 
uur, orde backstage etc). Zelf hebben we een einde gezet aan de 
samenwerking met Buzzonyourlips (hoewel ze een grote publieksopkomst 
hadden) omwille van de excessen tijdens deze avonden (zowel bij de 
organisatoren als bij het publiek en artiesten) alsmede op vraag van de 

nachtploeg omwille van het gebrek aan respect van de organisatoren voor de 
huisregels.  

Deze avonden rond actuele vormen van dansbare elektronica zijn inhoudelijk 
veelal interessant en belangrijk voor de voeling van Recyclart met bepaalde 
stedelijke muzikale subculturen. 

LICK MY TYPO 

Een nieuwe programmatielijn rond typografie en grafische vormgeving in 
samenwerking met La Cambre en Sint Lukas.  

Achtereenvolgens presenteerden we  La Typografia de la lucha libre door 
Jimmy Pantera (B), Underware (NL), Moose & eco-graffiti (GB), Neo-graffiti & 
post-graffiti door Adrien Grimmeau (B), Formes Vives (FR) (9 november), 
Studio Cobbenhagen Hendricksen (NL) en Studio Change is Good (FR) (30 
november).  
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Het begon aarzelend voor een twintigtal personen in januari maar eindigde met 
twee presentaties in de winter waar meer dan honderd geïnteresseerden 
(voornamelijk studenten van de masters grafische vormgeving van La Cambre 
en Sint Lukas) op af gekomen waren. Om dit publiek te sensibiliseren hadden 
we dan ook in maart een driedaagse gemeenschappelijke workshop met Sint 
Lukas én La Cambre rond eco-graffiti met de Britse artiest Moose Curtis 
georganiseerd. De omstandigheden voor workshops en lezingen zijn niet altijd 
ideaal in Recyclart: geluid van treinen, overdag ook van voorbijgangers in de 
stationsgang en de koude temperaturen om te werken en stil te zitten in de 
herfst en winter. Bovendien kan door de geringe plafondhoogte (3,40 meter) 

het projectiescherm niet echt hoog opgehangen worden en is de visibiliteit van 
het geprojecteerde beeld niet optimaal. Ondanks deze handicaps hebben we 
dus – dikwijls in barre omstandigheden – 3 workshops gegeven van elk drie 
dagen (Underware (NL), Moose & eco-graffiti (GB), Formes Vives (FR)) en zes 
presentaties van werk van vooraanstaande bureaus voor grafische vormgeving 
uit Europa. 

WORKSHOPS 

Met diezelfde infrastructurele handicaps organiseerden we in samenwerking 
met vzw Culte en Jemenfish vzw een drie maanden durende workshop rond 
de razend populaire muzieksoftware Ableton Live. Doelpubliek: 17 tot 
twintigjarigen. Gezien een deel van de jongeren die zich ingeschreven hadden 
(in totaal zeventien) nog school liep, organiseerden we de workshops in twee 
taalgroepen en buiten de schooluren. Het was koud in december-januari-
februari en zoeken naar een geschikt lokaal voor de lessen was niet evident. 
Uiteindelijk hadden ze alternerend plaats in Studio Marcel en in vitrine n°17. 

Het publieke toonmoment van de workshop tijdens de dubstepnacht eind 
februari was niet alleen hartverwarmend maar ook bijwijlen kwalitatief 
hoogstaand.  

Er is zeker vraag naar dergelijke workshops en Recyclart kan hier een leemte 
vullen in het Brusselse landschap maar met onze infrastructuur is het niet 
vanzelfsprekend. 

PERFORMANCE 

We Will Be Younger 

Dat Recyclart zich met podiumkunst bezighoudt, is ook nieuw. De zaal leent er 
zich niet goed toe. Vandaar dat we voor dit prachtige project van Ragna Aurich 
met bejaarden uit verschillende rusthuizen in de Marollen en Pachecobuurt 
een samenwerking zijn aangegaan met Théâtre National. De acteurs en de 
technici kwamen uit de masteropleidingen van het Rits. Een mooi samengaan 
van buurtwerking en interactie met het hoger kunstonderwijs. 

Een prachtige en eerlijke voorstelling die viermaal tjokvol zat in het 
artiestenfoyer met openluchtterras van Théâtre National. Een feest voor 
acteurs van 3 generaties en voor publiek. Alleen jammer dat de samenwerking 
met het Théâtre National zeer moeizaam verlopen is. 
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Opvallend veel bekende koppen in het publiek uit de Nederlandstalige 
Brusselse theaterwereld zoals Marianne van Kerkhoven en Bernard van 
Eeghem. 

Gosie Vervloesem: Domestic Science Club 

“Maak van je nadeel een voordeel”. Vermits de zaal van Recyclart niet ideaal 
is voor „klassieke‟ podiumkunsten, is haar hybride en weerbarstige karakter 
des te geschikter voor hybride voorstellingen zoals de performances van Gosie 
Vervloesem. We mochten onder de naam „Domestic SCience Club‟ drie van 
deze mengvormen tussen wetenschappelijk experiment, lezing en theater 

brengen. Telkens ging Gosie extreem: bij minus 12 graden Celsius in een bad 
gaan liggen in de buitenlucht voor Recyclart of met haar haar electriciteit 
opwekken... Dit is aangenaam ongewoon en merkwaardig poëtisch. Hier 
lusten we pap van! Het publiek bestond uit een kleine maar zeer gevarieerde 
schare gegadigden (veertigtal). Aangezien de samenwerking met Gosie voor 
beide partijen uitstekend is verlopen, besloot ze om in 2011 haar nieuwe 
performance in oktober in Recyclart in première te laten gaan. 

Wandelingen 

De promenadologie – of de kunst van het ervaringsgericht wandelen- onder 
leiding van Charlotte Geldof in de noordwestelijke rand van Brussel was een 
kruising van een wandeling in de natuur en de openbare ruimte en een 
onderzoek naar grenzen (o.a. tussen het Vlaamse gewest en het Brusselse 
gewest of tussen een ruraal gebied, een voorstedelijk en een stedelijke 
context).  

Wandelen zal in 2011 verder uitgediept worden: wandelingen in de Rouppewijk 
met bezoeken aan bewoners, het project „Cultuurstraten‟ van de stad Brussel, 
de wandelingen met Peter Westenberg van Constant vzw etc. 

Andere coproducties 

 Planktonbar: mutidisciplinaire avond met de Bains Connectives uit 

Vorst. Helaas viel een week voor dit evenement moest plaatsvinden de 
samenwerking met tekenaar Max Tilgenkamp weg wegens ziekte 
waardoor een deel van het multidisciplinaire aspect verdween en de 
avond tot theater en muziek beperkt bleef. Groupe Molotov, het Franse 
theatercollectief kon slechts matig boeien. 

 Festival de l‟Insulte: interessant idee dat door de Luikse vzw D‟une 
certaine gaïeté was ontwikkeld: via scheldwoorden elkaars cultuur beter 
leren kennen. Helaas was dit rijke thema zeer schraal voorbereid en 
zeer amateuristisch op de planken gebracht. Gebrek aan recrutering bij 
de acteurs (ondanks de aanwezigheid van Jan Bucquoy), gebrek aan 
research bij de voorbereiding en gebrek aan diepgang bij het gevoerde 
„debat‟ over culturele verschillen. Een gemiste kans met Europese 
subsidies. 

HOLIDAYS 

De editie van het Holidays festival in 2010 zindert nog na in de wijk en de rest 
van Brussel. Het smaakt naar meer. We verrasten de stad met een mix van 
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buurtevenementen, projecten van sociale cohesie (zoals onze broodoven), 
openluchtprojecties en concerten. Om dit evenement in te schrijven in het 
collectief bewustzijn en om werkelijk een aanwezigheid te claimen in de 
Marollen moest het festival in de tijd lang duren: we kozen voor 9 weken met 
een activiteitenritme van twee dagen – donderdag en vrijdag – per week. 

Het plein voor Recyclart vormt een belangrijke troef in de zomermaanden. Bij 
zonnig weer kan je hier tot 21u30 buiten zitten en dat terwijl menige Brusselaar 
op dat ogenblik in zijn appartement hopeloos op zoek is naar een plekje in het 
centrum waar hij kan buiten zitten, kinderen laten spelen, zelf wat eten en een 
vleugje cultuur meepikken. Wij wensen die leemte in te vullen. De 

zomerprogrammatie varieerde van meer buurtgerichte activiteiten (zoals de 
Klub Petank) over een filmprogramma in open lucht (onder de zuilengalerij van 
het station) tot concertavonden (op kleine schaal in Bar-Resto en op grotere 
schaal in de concertzaal).  

Rode draad was onze publieke broodoven op het plein: het project 
“Broodnodig/Pain publik”. Na het succesvol benutten van onze publieke 
broodoven als interface met de buurt en de rest van Brussel, zullen we hem in 
de zomer van 2011 weer opstellen. De zomertaferelen waarbij tientallen 
mensen deelnamen aan de broodateliers uit de vier windstreken en honderden 
dikwijls proefden van de resultaten van deze ateliers in de zomeravonden 
waren hartverwarmend. Redenen genoeg om dit initiatief verder te zetten.  

RESIDENTIES BEELDENDE KUNST 

Het herdynamiseren van de sluimerende ateliers van Recyclart bestond er 
voornamelijk in om de residentietijd te beperken tot 6 maanden met 
gemeenschappelijke vernissages en een gratis concert en mogelijkheid tot 
eten ‟s avonds in onze Bar/Resto. Deze avonden werden omgedoopt tot IN 
VITRO en vinden plaats elke laatste donderdag van de maand. 

Het collectief “Labo” mocht na 5 jaar aanwezigheid nog blijven tot maart 2011. 

“Outlandish” stond steeds borg voor fijn fotowerk maar verraste iedereen door 
zijn schitterende installatie van reuzengrote fotoafdrukken in de ramen van het 

leegstaande pand van Groep S in de Ursulinenstraat. Vermits ze tot boven de 
spoorwegverbinding reikten verfraaiden ze bij avondschemering het zicht voor 
de passerende treinpassagiers. Een geweldig geslaagde kruising van een 
fototentoonstelling en een interventie in de openbare ruimte door middel van 
een leegstaand pand.  

“Secondroom” was sterk begonnen maar na de verhuizing naar Antwerpen 
verwaterde het concept in de galerij „Moordnoces‟ („Secondroom‟ in 
omgekeerde spelling).  

Maar wat een elan opeens met de galerij Kurt & Kelly! Twee jonge Brusselaars 
die hun residentie goed hadden voorbereid middels een aanvraag voor 
projectsubsidies (die ze kregen van het VGC) wat hun residentie van bij het 
begin vleugels gaf. De vernissages werden gemiddeld door 200 personen 
bezocht en groeiden uit van een Brussels fenomeen naar een nationaal 
fenomeen (o.a. met de aanwezigheid van de heer Verbeke van de 
gelijknamige Art Foundation in Kemzeke). 
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K & K gallery is het voorbeeld van welk een vlucht een dergelijke residentie 
kan nemen. Recyclart biedt de ruimte, het is aan de bewoners om er iets van 
te maken en het naar een hoger niveau te tillen ... of niet.  

We mogen stellen dat over de periode van 1 jaar de residenties duidelijk een 
nieuwe impuls gekregen hebben en de happenings van „In Vitro‟ daardoor 
geleidelijk aan een nieuwe jeugd vinden. Ook het café wordt er steeds drukker 
bezocht en er worden meer maaltijden verkocht. 

ARTISTIEKE BUURTWERKING 

In 2010 kreeg het sociaal-artistieke luik nog meer wind in de zeilen. Erkend als 

een volwaardige pijler van de artistieke programmatie, is het creatieve centrum 
nog altijd het medium fotografie, zelfs als het van tijd tot tijd andere vormen 
aanneemt. 

De klassieke activiteiten liepen door, zoals de Fotomaton met zijn portretten 
van voorbijgangers en wijkbewoners (vooral tijdens de zomer gebruikt); de 
tentoonstellingen met foto‟s van buurtbewoners in de bar-resto en op 6 andere 
plekken in de wijk; de wandelingen in het kader van het wijkcontract Rouppe 
waarbij we buurtbewoners thuis bezoeken en de installaties met 
Familiejuwelen – de gevonden foto‟s uit familiealbums van de rommelmarkt. 

Studio Marcel blijft het belangrijkste centrum van deze activiteiten. Zowel voor 
de gratis portretfoto‟s van buurtbewoners als voor de organisatie van 
maandelijkse buurtfeestjes waarbij een buurtbewoner en zijn omgeving worden 
geëerd. 

Al deze projecten worden in eigen beheer of in samenwerking met sociale 
verenigingen, culturele instellingen en buurtscholen uitgevoerd.  

Een ingrijpend bezoek 

Het project « Een ingrijpend bezoek » stelde aan buurtbewoners voor om hun 
woning voor een dag toe te vertrouwen aan een kunstenaar die er tijdens hun 
afwezigheid een artistieke ingreep deed. De aanpak was gebaseerd op 
vertrouwen – de identiteit van de kunstenaar bleef tot op het einde geheim- en 

uiteindelijk speelden 12 mensen het spel mee. 

Na afloop werden alle resultaten gedurende een week tentoongesteld in de 
zaal van Recyclart. Tijdens de vernissage konden de deelnemers de 
kunstenaar (Frédéric Rolland) eindelijk ontmoeten en van gedachten wisselen. 
Een kleine catalogus werd ter beschikking gesteld met foto‟s van de 
interventies en twaalf teksten, één voor elke plek, die Frédéric schreef, 
geïnspireerd door de verschillende leefruimtes. 

Garde robe  

Het tweede belangrijke project van 2010 betrof de publicatie van het boek 
« Garde Robe », in samenwerking met FARO –  Vlaams steunpunt voor 
cultureel erfgoed.  

 

Dit boek van ong. 120 p. omvat een veelheid aan foto‟s – het resultaat van 8 
jaar werken in de buurt met foto‟s genomen in Studio Marcel of met de 
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Fotomaton, uit fotoalbums van de vlooienmarkt, of gekregen van 
buurtbewoners.  

Ter inleiding van het boek bestelden we twee teksten - één in het Nederlands 
en één in het Frans- die vanuit een buitenstaandersperspectief reflecteren over 
ons werk en het voorliggende beeldmateriaal.  

Patricia Gerimont van de Dienst voor permanente vorming van het ministerie 
van de Franse gemeenschap onderstreept de originaliteit door de nadruk op 
de persoonlijke aanpak i.p.v. de groep en het feit dat de 
projectverantwoordelijke zelf kunstenaar is, eerder dan animator of sociaal 

assistent. 

Alexander Vander Stichele, onderzoeker bij FARO, legt daarentegen de 
nadruk op het aspect erfgoed. Volgens hem kan ons werk gezien worden als 
een vorm van archivering van het dagelijkse leven in historisch perspectief.   

De boekverschijning werd gekoppeld aan een studiedag waarop voor de 
aanwezigen een aantal activiteiten werden voorgesteld door Recyclart, 
Théâtre des Tanneurs en De Brigitinnen (de opera van de Marollen). 

 

4. COMMUNICATIE 

 

In 2010 kreeg de externe communicatie er een nieuwe uitdaging bij; boeiend 
maar tegelijk ook onvoldoende ingeschat. De aanstelling van een nieuw 
artistiek coördinator en de daaruit volgende artistieke programmawijziging 
sinds begin 2010 impliceerde het verlies van een groot deel van het oude en 
trouwe Recyclartpubliek en daaruit volgend de urgente zoektocht naar een 
nieuw publiek. Met resultaat, want we stellen vast dat een nieuw en diverser 
publiek de weg gevonden heeft en dat de gemiddelde publieksopkomst zelfs 
stijgt! 

De aanwerving van een nieuwe onthaalmedewerker (Peter) bood een 
belangrijke logistiek-administratieve ondersteuning aan de 
communicatieverantwoordelijke waardoor de uitvoering en opvolging van 
talrijke taken op structurele basis is gegarandeerd.  

De volgende routinetaken werden zonder uitzondering uitgevoerd en 
verzekerd: 

 Redactie, vormgeving, druk en verspreiding van 2-maandelijkse 
papieren agenda‟s, met iets meer aandacht voor Bar-resto en Fabrik 

 Update website en agenda.be + specifieke on line cultuuragenda‟s en 
websites 

 Aanmaak & verzending tweemaandelijkse persberichten + in functie van 
bepaalde activiteiten 

 Aanmaak & verzending tweewekelijkse e-mailnieuwsbrieven 
 Aanmaak & plaatsing maandelijkse advertenties in Rif Raf, occasioneel 

in Gonzo Circus of Ruis.  
 Aanmaak & verdeling maandelijkse flyer Studio Marcelfeestjes 
 Aanmaak & verdeling maandelijkse postkaarflyers met het 

programmaoverzicht 
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 Aanmaak interne affiches 
 Publieksonthaal en eerstelijnsinfo secretariaat 
 Beheer en bijwerking intern adressenbestand voor verzending papieren 

agenda‟s en elektronische nieuwsbrieven  

Naast deze doorlopende taken, werden volgende zaken aangepakt: 

 Invoering van een ticketingsysteem zodat het publiek kaartjes in 
voorverkoop kan kopen en de organisatie een middel heeft voor een 
accuratere rapportage en analyse van de publiekscijfers – via 
ticketmatic alleen voor eigen evenementen 

 Uitbesteding van de verzending van de electronische nieuwsbrief aan 
een externe en gespecialiseerde firma  via yourmailinglistprovider 

 Uitbesteding van het klaarmaken en afhandelen van de agenda‟s 
bestemd voor verzending met de post aan ons abonneebestand via 
l‟ouvroir de beschutte werkplaats  

 Heractivatie en optimalisering van de vrienden- en fanpagina Recyclart 
op Facebook (ooit aangemaakt door een stagiaire in 2009, maar een 
hele tijd onvoldoende opgevolgd en uitgebuit wegens tijdsgebrek). 

 Lancering maandelijkse A6-flyers in postkaartformaat met 
maandoverzicht programmatie kunstencentrum 

 

5. RECYCLART IN ‘ T ALGEMEEN : INTERNE STRUCTUUR EN 
PERSONEELSBEHEER  

 

ALGEMEEN 

In het verlengde van 2009 werd een bijzondere inspanning geleverd 
betreffende het personeelsbeleid in het algemeen. 

In juni 2010 wierven we een nieuwe directie-assistente aan met een 
gespecialiseerder profiel in personeelsbeleid voor heel de vzw (meer bepaald 
via de opstelling van een vormingsplan, een fijnere analyse van de eisen en 
rechten van de paritaire commissie enz...) 

Ook het onthaal van nieuw personeel werd verbeterd. Inderdaad, Recyclart is 
een structuur die niet gemakkelijk te vatten is en het lijkt ons essentieel om tijd 
te nemen in het begin van een aanwerving om de missie en visie alsook de 
structuur en het functioneren van de organisatie uit te leggen. Concreet wordt 
elke nieuwkomer onthaald door zijn/haar coördinator. 

Bij aankomst ontvangt hij meerdere documenten : 

- Het organigram van de vereniging 
- Het laatste jaarverslag en de beleidsnota van het lopende jaar  
- Huishoudelijk reglement en arbeidsreglement 

Bovendien bezoeken we met de persoon uitgebreid alle plekken en stellen we 
alle collega‟s voor. De eerste maand wordt de aangenomen persoon bijzonder 
nauw opgevolgd door de coördinator. 

Het jaar 2010 liet ons ook toe van een stage- en vrijwilligerspolitiek te voeren. 
Drie tot vier stagiair(e)s (nl en fr) ondersteunen doorlopend de vaste ploeg. Ze 
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komen van verschillende opleidingen in communicatie, cultuurmanagement, 
administratie of sociocultureel werk. 

Aan de andere kant werd de zomerprogrammatie « Holidays » aangegrepen 
om een ploeg vrijwilligers te zoeken en aan te nemen om de ploeg te 
versterken op volgende terreinen: publieksonthaal, verspreiding drukwerk, 
ordehandhaving... Deze vrijwilligers zijn verzekerd tegen burgerlijke 
aansprakelijkheid en werkongevallen. Als vergoeding kregen ze een t-shirt, 
gratis eten, drank en toegang tot andere evenementen. 

PREVENTIE & WELZIJN OP HET WERK 

Op vlak van veiligheid op het werk, werd in 2010 voornamelijk op volgende 
punten gewerkt : 

 Vorming van het personeel op vlak van EHBO (4 personen) en lid van 
het eerste interventieteam (3 personen) 

 Gelijkvormigheid van de electriciteits- en brandbeveiligingsinstallaties 
(actie aangevat in 2009). Onze infrastructuur beantwoordt nu aan de 
geldende normen. Bovendien werd een reeks niet-verplichte maar 
aangeraden aanpassingen doorgevoerd aan onze gebouwen, zoals een 
vaste verlichting van de zaal, de vervanging van de deursloten...  

 Uitbreiding van het comité voor preventie en bescherming op het werk 
naar het deel « concertzaal » en « horeca », evenals de instelling van 
specifieke preventieprogramma‟s verbonden aan deze departementen 
(werkpostfiches, risicofiches). Dit wordt verder ontwikkeld in 2011. 

BEROEPSDOORSTROMINGSBELEID 

Ons beroepsdoorstromingsbeleid is globaal genomen hetzelfde gebleven als 
dat van de vorige jaren. We werken nog altijd met Actiris en het Brusselse 
gewest in het kader van de aanwerving van 15 DSP-medewerkers met een 
arbeidscontract van 2 jaar en 6 GESCO-medewerkers met een contract van 
onbepaalde duur. 

De doelgroep werd evenwel verbreed via de mogelijkheid van tewerkstelling 
van 3 Artikel 60-medewerkers. Dit statuut laat toe aan personen die afhangen 
van het OCMW om een werkervaring van anderhalf jaar op te doen. 
Hieromtrent werd een overeenkomst getekend tussen de vzw en het OCMW. 
De sociale begeleiding van de kandidaten wordt grondiger opgevolgd door het 
OCMW zelf dat ook instaat voor de uitkeringen en behalve voor 1 persoon, ook 
voor de verzekeringskosten. 

 


