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1. Omgevingsanalyse
Volgende omgevingskenmerken zijn bepalend voor de rol en de doelstellingen van GC de Boesdaalhoeve.

Demografie gemeente Sint-Genesius-Rode
Sint-Genesius-Rode telt ongeveer 18 000 inwoners, volgens de prognoses zal dit aantal in de komende
jaren slechts met een kleine hoeveelheid stijgen (0,9%). Je kan er spreken van zowel een groene als een
grijze druk. De bevolkingspiramide toont zich meer als een zandloper met een brede basis (veel jongeren
tot 24 jaar), een vrij smalle middenmoot (25-40 jaar) en een brede top (40 en ouder). Zowel de groene als
grijze druk zou in de komende jaren nog toenemen. Dit zorgt uiteraard voor heel wat uitdagingen voor het
beleid en de vorming van een gemeenschap. Heel wat van de jongeren die in Rode wonen trekken er weg
op het moment dat ze op eigen benen komen te staan. Ze gaan op zoek naar goedkopere woningen die
verder van Brussel gelegen zijn.
Het gemiddelde inkomen in Rode ligt zeer hoog (hoger dan het gemiddelde in de 6 en de Rand). Al kan men
wel zeggen dat er een grote kloof is tussen de hoge inkomens en de lage inkomens. Het aantal leefloners en
werklozen ligt lager dan de gemiddelden voor Vlaanderen, maar is in de afgelopen jaren toch vrij sterk
toegenomen.
Exacte cijfers over taalgebruik zijn er natuurlijk niet, maar als we verschillende bronnen naast elkaar leggen
(uitslag gemeenteraadsverkiezingen, taal van belastingsaangiftes) kunnen we voorzichtig stellen dat de
gemeente tussen de 34 en 38% Nederlandstaligen telt. Cijfers van Kind & Gezin leren ons dat bij kinderen
geboren in 2012 in 18% van de gevallen de moedertaal het Nederlands is. De jeugd in Rode groeit dus vaker
op in een omgeving waarin minstens één van de ouders geen Nederlands spreekt. Dit legt een enorme druk
op het Nederlandstalig onderwijs, dat wel nog steeds het grootste aandeel van de kinderen inschrijft.
De migratiebewegingen in Rode liggen zowel ingaand als uitgaand vrij groot. Het grootste aandeel van
nieuwe inwoners komt uit een andere plaats in België (1131 in 2011), een kleiner uit het buitenland (300 in
2011). Deze verhuisbewegingen zorgen er dus ook voor dat de gemeenschap steeds in verandering is. In de
gemeente moet dus een constante inspanning geleverd worden om nieuwe mensen te betrekken bij het
gemeenschapsleven.
In 2011 woonden in Rode zo’n 3000 inwoners met een andere nationaliteit, dit is bijna 17% van het totaal
aantal inwoners. De grootste groepen zijn Fransen (764), Portugezen (323), Italianen (217), Nederlanders
(200) en Engelsen (181). De cijfers van inwoners van vreemde origine zijn nog spectaculairder nl. 5092 in
2011, dat is meer dan 28% van de totale bevolking. Ook hier maken Fransen (904), Italianen (367) en
Portugezen (366) de top 3 uit, Congolezen komen op de vierde plaats (296) en Nederlanders sluiten de top
5 af (292). Dit zijn misschien interessante doelgroepen om specifiek proberen te benaderen met het oog op
gemeenschapsvorming.

Partners in de gemeente
Gemeentebestuur
In Rode is er sinds het einde van de jaren 80 een Franstalige meerderheid. Gedurende die tijd stond
eenzelfde burgemeester aan het roer. Het bestuur blonk vooral uit in het nalaten van het voeren van een
beleid. Gemeenschapsvorming was niet aan de orde en de gemeente verloor heel wat van haar
ontmoetingsplekken en -activiteiten. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 kwam een nieuwe
burgemeester aan de macht en is een trendbreuk te merken in het beleid. Een aantal
gemeenschapsvormende activiteiten werd (terug) georganiseerd en het gemeentebestuur besloot werk te
maken van een jeugd- en sportbeleidsplan, binnen de regels die hierover door de Vlaamse overheid
bepaald werden. Onder het huidige bestuur ging GC de Boesdaalhoeve voor het eerst op zoek naar
samenwerking. Dit lukte al voor een aantal punten, al blijft taalgebruik hierin een gevoelig punt. Het
College van Burgemeester en Schepenen telt één Nederlandstalige schepen, momenteel is dat mevrouw
Geertrui Windels. Zij heeft weinig manoeuvreerruimte, maar is een belangrijk aanspreekpunt in het contact
met het gemeentebestuur.
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Bibliotheek
De gemeentelijke bibliotheek is erkend in het lokaal cultuurbeleid en heeft een zeer behoorlijke werking. Ze
zijn onderbemand en kunnen dus lang niet zoveel activiteiten organiseren (of deelnemen aan) als ze
zouden willen, maar leveren wel goed werk. De bibliotheek is een partner waar de Boesdaalhoeve in de
toekomst meer mee zou kunnen doen. Ze staan zelf open voor initiatieven en met het nieuwe
gemeentebestuur is het de moeite om dit zeker te proberen.
Naast de gemeentelijke (Nederlandstalige) bibliotheek is er in Rode ook een Franstalige privébibliotheek
Bibliothèque Charles Bertin. Deze bibliotheek krijgt ook steun van de gemeente. Tot op heden is er geen
samenwerking met deze bibliotheek.
OCMW
Rode heeft een goed draaiende OCMW-werking. Onder de medewerkers zijn heel wat fans van de
Boesdaalhoeve. We proberen samen te werken met het OCMW door een aantal laagdrempelige
activiteiten ook via hen te promoten. Bij Ezelsoor komen zij langs met hun huiswerkklasjes, bij de
Kinderhoogdag zorgde de Boesdaalhoeve voor een voordeeltarief (wij boden tickets aan het OCMW aan
aan het laagste tarief, zij legden zelf nog iets bij per ticket waardoor hun mensen uiteindelijk voor €1pp
naar de activiteit konden). De samenwerking verloopt vlot, maar kan nog geïntensifieerd worden. Aan het
begin van het seizoen wordt ook eens langsgegaan op een teamvergadering om het aanbod toe te lichten.
Dienstencentrum de Boomgaard
Het dienstencentrum valt onder bevoegdheid van het OCMW. Zij organiseren heel wat activiteiten, vooral
voor senioren. Het dienstencentrum is gelegen naast het RVT de Groene Linde wiens bewoners uiteraard
een groot deel van het doelpubliek van het dienstencentrum uitmaakt. Sinds de zomer van 2013 heeft Café
Combinne hier haar plaats op woensdagavond. De Boesdaalhoeve werkt samen met de Boomgaard voor 1
activiteit per jaar: een seniorenvoorstelling. Deze werd veelal in het dienstencentrum zelf georganiseerd.
Vorig jaar vond deze voor het eerst plaats in de Boesdaalhoeve. Een keuze die we wensen aan te houden
om ook de jongere senioren te bereiken (de boomgaard heeft nogal de reputatie vooral voor de oude
senioren te werken).
GLTT
GLTT is het centrum voor volwassenenonderwijs in Rode (en Halle), zij organiseren heel wat cursussen voor
volwassenen. Ze zijn vooral gekend voor hun taalopleidingen (naast NT2 ook heel wat andere talen), maar
bieden ook cursussen op het vlak van fotografie, informatica… We werken vooral samen met de afdeling
NT2 voor de voorstelling voor anderstaligen, maar we werkten ook al samen met de afdeling fotografie
voor een tentoonstelling over de diversiteit van de Rodenaren. Naast de voorstelling voor anderstaligen is
het ook nuttig om de voorstellingen in het reguliere aanbod die geschikt zijn voor de cursisten Nederlands
(eventueel hogere niveaus) alsook een aantal projecten van de cel taalpromotie (bvb Bijt in je vrije tijd) in
de picture te plaatsen. Er is ook samenwerking met verschillende afdelingen voor het huren van de zaal
voor activiteiten waar zij zelf geen plaats voor hebben in de school, hiervoor kunnen zij gebruik maken van
een voordeeltarief. Gezien de goede samenwerking sinds de nieuwe directie is het aangewezen te bekijken
hoe dit nog verder kan benut worden, bijvoorbeeld voor het voeren van promotie voor onze eigen
activiteiten.
Scholen
In Rode zijn verschillende scholen actief. Er is de gemeentelijke school Wauterbos die een kleuter- en lagere
afdeling heeft. Er is het vrije OLV die een kleuter-, lagere school en secundaire afdeling heeft. Er is de kleine
kleuterschool de Hoek, die ook de Brede School de Puzzel heeft opgericht in de marge van hun eigen
werking. Deze werd in het leven geroepen om een hoofd te bieden aan de hoge anderstaligheid van de
leerlingen (hoger dan in de andere Nederlanstalige scholen). De Boesdaalhoeve heeft een goede
samenwerking met al deze scholen.
Naast de Nederlandstalige scholen zijn er ook twee Franstalige scholen actief in Rode. Notre-Dame is een
school die jaarlijks naar de Boesdaalhoeve afzakt voor onze voorstelling voor de hogere graad van het lager
onderwijs in het kader van hun lessen Nederlands (georganiseerd door de cel taalpromotie), hier kunnen
we ook promotie voeren voor onze activiteiten die inspelen op het leren van het Nederlands, of eerder
4

laagdrempelige activiteiten. De gemeentelijke school Ecole de la Paix is een minder makkelijke partner. Na
een paar jaren afwezigheid nemen zij nu terug opnieuw deel aan de voorstelling voor Franstalige scholen.
Academie Orfeus
Sinds jaar en dag heeft de Beerselse academie Orfeus een plek in de Boesdaalhoeve. Ze zijn er
bevoorrechte gebruiker van een aantal lokalen. Er vinden lessen notenleer, piano en ballet plaats. Elk jaar
wordt hun diploma-uitreiking op onze binnenkoer georganiseerd. Samen organiseren we elk jaar een
aperitiefconcert aan het begin van het nieuwe jaar. Hierop komt een leraar/ensemble spelen.
Verenigingen
De gemeente telt nog heel wat Nederlandstalige verenigingen, de afgelopen jaren kwamen er zelfs nog een
aantal bij. Het ondersteunen van deze verenigingen is één van de belangrijkste opdrachten van de
Boesdaalhoeve (zie ook verder in deze nota). Om de twee jaar wordt een verenigingenbrochure uitgegeven
waarin alle verenigingen zich kunnen voorstellen. Op de website van de Boesdaalhoeve is deze brochure te
downloaden, maar je vindt er ook een actuele lijst van de verenigingen en hun contactpersoon.
Overlegraden
Sinds kort is de situatie in Rode op het vlak van jeugd- en sportbeleid veranderd. De gemeente staat nu zelf
in voor het lokale jeugd- en sportbeleid, waar dit in het verleden niet gebeurde. De voorbije jaren dienden
de (niet-gemeentelijke) overlegraden een verenigingenbeleidsplan in en konden deze zelf over een deel van
de middelen van Vlaanderen beschikken om hun werking te realiseren. In wat volgt gaan we niet in op de
werking van de Jeugdwerkgroep en het Sportoverleg.
Naast een overlegplatform voor de Nederlandstalige jeugd- en sportverenigingen bestaat er in Rode ook de
Culturele Raad Rode (CRR). Dit is de raad die alle Nederlandstalige culturele verenigingen verenigt. Deze
raad is niet erkend door de gemeente en fungeert dus ook niet als de officiële adviesraad voor cultuur. De
CRR is een vzw met een verkozen bestuur. Zij organiseert de jaarlijkse 11-juliviering (met de steun van GC
de Boesdaalhoeve) en is partner in een aantal activiteiten: o.a. Volkin’Ro en de kerstmarkt. Het doel is
vooral om de Nederlandstalige verenigingen te groeperen en te ondersteunen. De CRR krijgt een bedrag
van vzw ‘de Rand’ om haar werking uit bouwen. Een deel van dit bedrag gaat naar de georganiseerde
activiteiten, een ander naar een projecttoelage die de verenigingen 1x per jaar kunnen ontvangen voor een
activiteit. Op de vergaderingen van de CRR is ook de Nederlandstalige schepenen aanwezig om de link met
de gemeente toch te behouden.

Conclusie
Afgaande op het voorgaande kunnen we samenvattend stellen dat
• Rode de grootste faciliteitengemeente is.
• Groene druk (aantal jongeren tov actieve bevolking) en grijze druk (aantal ouderen tov actieve
bevolking) is vrij hoog. Zal de komende jaren nog toenemen.
• 28% van de Rodenaars is van vreemde origine => hoe aanspreken?
• Veel tweetalige gezinnen.
• Het gemiddelde inkomen in Rode ligt zeer hoog (hoger dan het gemiddeld van de 6 en de Rand). Er
is grote kloof tussen de hoge inkomens en de lage inkomens.
• Het aantal leefloners en werklozen ligt lager dan de gemiddelden voor Vlaanderen, maar is in de
afgelopen jaren toch vrij sterk toegenomen.
• Hoge migratie-intensiteit: jonge gezinnen komen en gaan  steeds een nieuw publiek.
• Nieuwe burgemeester sinds gemeenteraadsverkiezingen 2012: positievere houding tov
Nederlandstaligen dan voorheen.
• Gemeente engageert zich om vanaf 2014 zelf een jeugd- en sportbeleid te voeren.
• De Boesdaalhoeve een goede samenwerking heeft met een groot aantal lokale partners.
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2. Werking GC de Boesdaalhoeve
GC de Boesdaalhoeve vroeger
GC de Boesdaalhoeve ging als gemeenschapscentrum van start op 1 augustus 1997, het openingsweekend
werd gevierd tijdens het derde weekend van oktober van datzelfde jaar. De Boesdaalhoeve heeft natuurlijk
een veel langere geschiedenis, die draagt het gebouw ook in zich. In die beginjaren deelde vzw ‘de Rand’ de
gebouwen met het conservatorium van Brussel dat er de musicalafdeling huisvestte. Sinds 2005 is het
gebouw volledig in handen van vzw de Rand en werd een uitgebreide werking ontplooid.

GC de Boesdaalhoeve nu
De grote focus in de werking van de Boesdaalhoeve op dit moment ligt op het Nederlandstalig publiek en
de Vlaamse verenigingen die de gemeente rijk is.
Programmatie is een eerste pijler in onze werking. Er is een avondprogrammatie waarin gepoogd wordt
om een divers aanbod te presenteren. Elk seizoen zijn er ongeveer 20 voorstellingen. Humor, muziek en
theater komen aan bod, een klassiek concert wordt georganiseerd in samenwerking met academie Orfeus,
een seniorenvoorstelling in samenwerking met het lokale dienstencentrum, de cel taalpromotie organiseert
elk jaar een voorstelling voor mensen die Nederlands leren, deze wordt vooral gepromoot en bijgewoond
door de studenten NT2 van GLTT. Elk jaar is de seizoensopener een apart concept waarin de
programmeringscommissie het voortouw neemt op vlak van inkleding.
Naast de avondprogrammatie is er ook een podiumaanbod voor kinderen en hun ouders. We brengen elk
jaar een aantal kwalitatieve theatervoorstellingen voor de kleinsten onder ons. We zetten hier vaak in op
de peuters en kleuters, maar programmeren meestal ook 1 voorstelling voor iets oudere kinderen (lagere
school). In samenwerking met de lokale vereniging Het Kinderuur zetten we elk jaar een volledig weekend
Sinterklaasvoorstellingen op poten. Dit is telkens een groot succes waarbij we de 5 voorstellingen
moeiteloos uitverkopen. De familieprogrammatie slaagt erin om niet alleen Nederlandstalige gezinnen te
bereiken, ook anderstalige of taalgemengde gezinnen met kinderen die school lopen op één van de
Nederlandstalige scholen, vinden hun weg naar dit aanbod. Deze activiteiten worden samen aangeboden
met CC de Meent en GC de Moelie in het uitgebreide BUURTabonnement. Sinds een aantal jaren bundelen
we onze krachten en wisselen we publieken uit. Op die manier kunnen we op een grotere opkomst
rekenen.
Voor families organiseren we nog een aantal andere activiteiten, zoals een circusstage in de Paasvakantie,
workshops animatiefilm tijdens de herfstvakantie, reeksen muziekkriebels voor peuters en kleuters (telkens
een aantal zondagen op rij), graanzolderfilms… Kinderen die hun Nederlands willen oefenen kunnen in de
zomervakantie deelnemen aan de taalstage Babbelkous of tijdens de ateliers Babbelkous op
woensdagnamiddag. (op initiatief van de cel taalpromotie).
Nog voor kinderen is er de jaarlijkse boekenkaftdag Ezelsoor. Een laagdrempelige activiteit voor kinderen
van de lagere school waar we een hele ruime doelgroep mee bereiken. Zowel Nederlandstaligen als
anderstaligen vinden hiervoor de weg naar de Boesdaalhoeve, ook kansarmen kunnen er een namiddag
genieten van cultuur. Verschillende verenigingen werken mee en vinden er een plek om hun aanbod te
promoten. In samenwerking met GC de Moelie organiseren we jaarlijks ook een Kinderhoogdag,
afwisselend in GC de Boesdaalhoeve en het FelixArtmuseum in Drogenbos. Ook dit is een activiteit waar we
volop inzetten op zowel Nederlands- als anderstaligen. Door een meertalige communicatie lukt dit ook
aardig. Ook bij deze activiteiten zoeken we sterke partners uit het verenigingsleven om een activiteit te
organiseren. Aanvullend worden een aantal voorstellingen en workshops geboekt. Het OCMW werd
partner in Rode en zorgt voor een voordeeltarief voor hun mensen.
Een belangrijke poot binnen onze programmering is onze scholenwerking. We organiseren we elk
schooljaar een theatervoorstelling voor kleuters. De leerlingen van de lagere school komen dan weer
allemaal bij ons over de vloer voor een culturele workshop. Voor elk leerjaar werd een discipline bepaald,
zo komen alle leerlingen, als ze de zes jaar doorlopen hebben, in aanraking met de verschillende culturele
disciplines. Ze werken er rond: literatuur, dans, theater, film, nieuwe media, muziek. Voor de leerlingen van
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de middelbare scholen is onze zaal minder geschikt, zij nemen deel aan het (uitgebreide) aanbod van CC de
Meent. Wel wordt onze zaal af en toe verhuurd aan de middelbare school voor het vertonen van een film.
De cel taalpromotie organiseert elk jaar een theatervoorstelling voor de leerlingen van de oudste graad van
de Franstalige lagere school. De gemeentelijke Franstalige school neemt hier al een aantal jaren niet aan
deel.
Projectwerking met focus op gemeenschapsvorming is een tweede belangrijke pijler. GC de
Boesdaalhoeve organiseert jaarlijks een aantal projecten in samenwerking met lokale verenigingen,
vrijwilligers… Deze activiteiten zijn:
• Boesdaalquiz. Een algemene kennisquiz die al voor de 12e keer georganiseerd wordt. Een groepje
vrijwilligers stelt de vragen samen, levert een quizmaster en jury, zorgt voor mooie prijzen, wij
zorgen voor logistieke ondersteuning en de verenigingen nemen massaal deel.
• Schuurrock is een organisatie van de Marcellekes, een lokale coverband. Zij organiseren elk jaar een
minifestival in onze zaal waarbij ze zelf optreden, maar ook 2 lokale groepen een podiumkans
bieden. GC de Boesdaalhoeve zorgt mee voor promotie en geeft de zaal gratis.
• De 11-juliviering. Een weerkerende activiteit georganiseerd door de cultuurraad. Een Rodens
gelegenheidskoor brengt die avond een programma voor Nederlandstalige meezingers: Rode Zingt.
Voorafgaand worden de leden van de culturele verenigingen uitgenodigd op een receptie.
• Volkin’Ro. Voormalig folkfestival dat al 11 keer georganiseerd wordt door vzw Folkin’Ro, een
samenwerking tussen CRR, JH en GC de Boesdaalhoeve in de Boesdaalhoeve. Wij nemen er sinds
2010 de secretarisfunctie waar en zetelen dus mee in het bestuur. Concreet is het in de week voor
en na deze activiteit alle hens aan dek, ook de techniekers van vzw ‘de Rand’ worden ingezet om
deze activiteit tot een goed einde te brengen.
• Gordel(festival): GC de Boesdaalhoeve is een terraspunt tijdens één van de lokale parcours. Pasar
kampeerclub organiseert al sinds het bestaan van de Boesdaalhoeve een kampeerweekend in het
Boesdaalpark. De Boesdaalhoeve zorgt hier voor logistieke steun, ook alle lokalen zijn gratis te
gebruiken.
• Als laatste is er de kerstmarkt. Werd jaren geleden afgeschaft door de gemeente, CRR en GC de
Boesdaalhoeve organiseerden dan 3 keer een kleine kersthappening in de Boesdaalhoeve.
Verschillende verenigingen namen hieraan deel, er was een dwaallichtjeswandeling, een kleine
kerstmarkt, een gratis optreden, voorleesmomenten van de bib… In 2013 besloot het nieuwe
gemeentebestuur opnieuw een kerstmarkt te organiseren in het dorpscentrum, CRR en
Boesdaalhoeve gingen aan hun mouw trekken om dit samen te organiseren.
Zaalverhuur is een laatste onderdeel van de werking. Lokale, Nederlandstalige verenigingen huren de
zalen aan een voordeeltarief, voor vergaderingen kunnen ze zelfs gratis bij ons terecht. Daarnaast krijgen
ook privépersonen, andere verenigingen (bovenlokale bv) en bedrijven de kans om de zalen te huren. We
merken de afgelopen jaren een stijging op in zaalhuur. Verenigingen, maar ook inwoners van de gemeente
doen steeds vaker beroep op onze infrastructuur voor feestjes, activiteiten, koffietafels…

3. Conclusie en aandachtspunten bij formuleren van doelstellingen
Wanneer we de werking van GC de Boesdaalhoeve in zijn ruimere context bekijken vallen ons een aantal
zaken op:
• Tanend traditioneel verenigingsleven;
• Sociale cohesie en ontmoetingsplekken verdwijnen;
• Vroeger veel meer sociaal-culturele activiteiten;
 het sociale weefsel is broos; de nood bij de inwoners om aan dat sociale weefsel te werken is klein
 belang van gemeenschapsvormende taak van de Boesdaalhoeve, ism partners.
• “Aparte, weinig zichtbare” ligging GC de Boesdaalhoeve;
• Veranderende gemeentelijke bestuurlijke context, zeker op vlak van jeugd- en sportbeleid.
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4. Doelstellingen voor de komende zes jaar
Missie van vzw ‘de Rand’
Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame leefgemeenschap, die het Vlaamse
karakter van de Vlaamse Rand respecteert, uitstraalt en versterkt.
Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering de leefkwaliteit voor de hele
bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door op dynamische wijze en complementair aan wat al
bestaat:
- sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren;
- dienstverlening en informatie aan te bieden;
- maatschappelijke participatie te stimuleren.
Een lange termijnplanning voor GC de Boesdaalhoeve vertrekt uiteraard steeds vanuit de missie van vzw
‘de Rand’. Wat GC de Boesdaalhoeve op dit moment doet (hierboven beschreven) valt zeer duidelijk onder
deze missie, enkel op het vlak van “voor de hele bevolking” is er nog werk aan de winkel. Momenteel ligt de
klemtoon van wat we doen nogal sterk op de Nederlandstalige gemeenschap in Rode. Vanuit deze
vaststelling is de belangrijkste doelstelling voor de komende 6 jaar dan ook om meer in te zetten op de
volledige bevolking van de gemeente, om meer aan gemeenschapsvorming te doen, over nationaliteiten en
talen heen.

Missie GC de Boesdaalhoeve
In het meerjarig beleidsplan 2015-2019 van vzw ‘de Rand’ slaat de eerste strategische doelstelling op de
werking van de gemeenschapscentra: “De gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’ en hun werking zijn
actieve ontmoetingsruimten en broedplaatsen die een motor zijn voor gemeenschapsvorming die zo,
vanuit een Nederlandstalige profilering, bijdragen tot de leefkwaliteit en een sterker sociaal weefsel.”
Vertrekkend vanuit deze strategische doelstelling, rekening houdend met de omgevingsanalyse en (de
analyse van) de huidige werking van GC de Boesdaalhoeve, formuleren we de missie van GC de
Boesdaalhoeve als volgt:
GC de Boesdaalhoeve richt zich als gemeenschapscentrum van vzw 'de Rand' tot alle Rodenaren. Het
centrum heeft aandacht voor anderstalige inwoners, zonder het eigen Vlaams karakter uit het oog te
verliezen. Het centrum wil meebouwen aan een levendige gemeente en streeft in dat verband naar een
positieve manier van samenleven en wil meer ontmoetingsmogelijkheden creëren. De Boesdaalhoeve wil
maatschappelijk relevant zijn en zich hedendaags positioneren. Een laagdrempelig (cultuur)programma is
daarbij een belangrijke hefboom.

Uitdagingen
Ruimte voor gemeenschap
GC de Boesdaalhoeve moet proberen in de komende 6 jaar vooral activiteiten te organiseren en te
ondersteunen waarbij ontmoeting centraal staat. Het centrum moet een plek zijn waar aan
gemeenschapsvorming kan gedaan worden. Of beter nog: de werking van het centrum moet plekken
creëren waar aan gemeenschapsvorming kan gedaan worden. Goede voorbeelden op dit moment zijn:
Kinderhoogdag, Ezelsoor, Boesdaalquiz, Volkin’Ro, kerstmarkt.
Als we aan de (lokale) gemeenschap willen werken, kunnen we zelf best zo goed mogelijk ingebed zijn in de
lokale gemeenschap. Het uitdiepen van de relaties met allerhande partners kan de huidige activiteiten al
doeltreffender maken.
In kaart brengen van anderstaligen / gemeenschappen
Vooraleer we goed kunnen inspelen op de noden en verwachtingen van de verschillende gemeenschappen
in Rode moeten we hen eerst leren kennen. In de komende jaren zou moeten bekeken worden wie ze zijn
en wat ze doen. Op welke manier kunnen we hen bereiken en aanmoedigen om deel uit te maken van de
Rodense gemeenschap.
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We doen dit door in te zetten op onderzoek enerzijds en (lokale) actuele trends, initiatieven en subculturen
anderzijds.
De kinderen bereiken we al voor een groot stuk via de scholen. Samenwerking met de scholen moet dus
behouden blijven en waar mogelijk nog uitgediept worden.
Uitdaging bij dit alles is het taalgebruik. Er moet bekeken worden hoe om te gaan met dit gegeven.
Streefdoel binnen deze beleidsdoelstelling is om op zoek te gaan naar de grote(re) anderstalige spelers in
de gemeente of regio, bvb anderstalige verenigingen of de Scandinavische school in een buurgemeente.
Siemens in Huizingen vormt ook een aantrekkingspool voor anderstaligen naar onze regio.
Ondersteunen van verenigingen
GC de Boesdaalhoeve wil een betrouwbare partner zijn die ondersteuning biedt aan alle verenigingen. Het
centrum wil tevens een bevoorrechte partner zijn voor alle Rodense verenigingen en voor alle verenigingen
die in Rode gemeenschapsvormende activiteiten (willen) opzetten.
De band met de Nederlandstalige verenigingen moet behouden worden. Vooral voor de jeugd- en
sportverenigingen wordt dit een uitdaging. Dit zou kunnen bewerkstelligd worden door als jeugd- of
sportvereniging lid te worden/blijven van de Nederlandstalige cultuurraad (omdat deze wel nog een
rechtstreekse band heeft met GC de Boesdaalhoeve).
Als hedendaags centrum moeten we ook nieuwe vormen van verenigen (pop up initiatieven) opzoeken en
oppikken.
We blijven uiteraard inzetten op zaalhuur voor onze eigen verenigingen. Daarnaast moet bekeken worden
hoe de verenigingen dichter kunnen betrokken worden bij onze eigen activiteiten. Bvb bij projecten of
podiumprogrammatie.
Verder is het ook een taak van GC de Boesdaalhoeve om de verenigingen te ondersteunen in hun pogingen
of moeilijkheden om open te staan voor anderstaligen (ism cel taalpromotie) en te stimuleren voor
deelname aan bestaande projecten (cfr Bijt in je vrije tijd).
Identiteit - zichtbaarheid
In de komende jaren moet aan identiteit van GC de Boesdaalhoeve gewerkt worden als
een plek voor alle Rodenaren. We moeten deze identiteit consequent kenbaar en zichtbaar maken, niet
alleen door de troeven van de locatie uit te spelen, maar ook vanuit een bredere en meer gedifferentieerde
werking.
Op dit vlak stelt zich een concrete opportuniteit op vlak van bewegwijzering in het voorjaar van 2015.
Contact met gemeentebestuur
Er wordt stap voor stap een open relatie uitgebouwd met het gemeentebestuur.
Collectief geheugen
Het collectief geheugen wordt opgezocht en ingezet om gemeenschapsversterkend en gemeenschappenverbindend te werken (mooi initiatief in dit verband is ‘Waaile zen van Ro’).
Communicatie
Gezien het grote aantal migratiebewegingen van de inwoners van Rode, is het belangrijk om de
communicatie goed te voeren. Dit ging in het verleden niet altijd even vlot, of er werd niet voldoende tijd
voor gemaakt. Om te slagen moet in de komende jaren werk gemaakt worden van een doorgedreven
promotieplanning en een afstemming van verschillende communicatiekanalen.
Naast promotie voor de afzonderlijke activiteiten, moet GC de Boesdaalhoeve ook regelmatig de tijd
nemen om uit te leggen wie ze is en wat ze doet. Uit het lezersonderzoek van de gemeenschapskranten uit
2013 blijkt dat 40% van de ondervraagden ons niet kent, dit is dus een zeer belangrijke doelstelling.

Toetsingskader
Wanneer we voor de Boesdaalhoeve als primaire taak stellen om een bijdrage te leveren aan
gemeenschapsvorming, dan is het belangrijk om te weten wat gemeenschapsvorming binnen
deze context kan betekenen. Om specifieke elementen van gemeenschapsvorming beter te kunnen
definiëren en om ook gerichter onze projecten en programmering in de richting van
gemeenschapsvorming te kunnen plannen en evalueren lijkt een toetsingskader handig.
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Met dit duurzaam beleidsinstrument, dat elementen van gemeenschapsvorming bevat, gaat
de programmeringscommissie aan de slag. Het toetsingskader dient als concreet werkinstrument om
bestaande en nieuwe acties/projecten af te toetsen aan de hand van gemeenschapsvormende criteria
(bouwstenen) die voor GC de Boesdaalhoeve en/of Sint-Genesius-Rode belangrijk zijn. Dit gebeurt door het
valideren van de bouwstenen bij activiteit x of y. Op die manier bepalen we welke de belangrijkste
gemeenschapsvormende aspecten zijn voor activiteit x of y en welke klemtonen er zullen worden gelegd bij
de uitwerking en uitvoering.
Het toetsingskader kan jaarlijks worden aangepast. Op die manier wordt het een levend instrument dat ons
op een bewuste en reflectieve manier begeleidt doorheen onze werking.
De bouwstenen die hieronder/in de bijlage zijn opgesomd, zijn verkregen uit een eerste
brainstormoefening en vormen het uitgangspunt voor het toetsingskader, dat nog verder zal worden
verfijnd.

5. Achtergrondinfo
Dit plan als werkinstrument
Dit beleidsplan omvat een reeks acties, die moeten bijdragen tot het behalen van de geformuleerde
doelstellingen/uitdagingen.
Op het einde van elk jaar/seizoen kiezen we welke activiteiten er het komende jaar/seizoen worden
uitgevoerd. Op die manier vertalen we het beleidsplan in een jaarlijks actieplan, waaraan we
meetpunten/indicatoren koppelen.
Het spreekt voor zich dat dit een werkdocument blijft, en dat indien nodig zal aangepast worden aan de
veranderde context of situatie.

Hoe is dit beleidsplan tot stand gekomen? - Traject
In 2013 werden binnen vzw ‘de Rand’ nieuwe programmeringscommissies geïnstalleerd, zo ook in GC de
Boesdaalhoeve. Een belangrijke eerste opdracht van de nieuwe programmeringscommissie (PC), is het
opstellen van een beleidsplan voor de komende vijf jaren.
Bij de opmaak van het beleidsplan 2014-2019 werd beroep gedaan op LOCUS.
Twee vergaderingen van de programmeringscommissie werden, onder begeleiding van LOCUS, besteed aan
het vormgeven van de grotere lijnen van het beleidsplan. Met het hele team werd eind 2013 één
brainstormmoment ingelast.
De evaluatie van de voorbije beleidsperiode en een omgevingsanalyse dienden als basis om de
doelstellingen van het nieuwe beleidsplan te formuleren.
De focus voor de komende beleidsperiode ligt op gemeenschapsvorming en het bereiken van de hele
bevolking.
Een eigen toetsingskader dient als referentie. Hierin nemen we zowel generieke als contextspecifieke
parameters op. Op die manier verifiëren we alle onderdelen van de werking doorheen de beleidsperiode.
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