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02 223 37 74
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Voorstelling 

van de BRI-Co-

maatregel

Dit initiatief wordt gedragen door de Federatie van de Maatschappelijke 
Diensten (https://fdss.be/nl/) en wordt ondersteund door de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Met de steun van het Brussels Gewest trekt de 
Federatie van Maatschappelijke Diensten naar 
zogenaamde ‘kwetsbare’ wijken om er de bewoners te 
ontmoeten. Velen van hen ondervinden al geruime tijd 
sociaal-economische problemen, en die hebben een 
grote impact op hun fysieke en mentale gezondheid. 
De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt welk effect 
deze ongelijkheden op sociaal en gezondheidsvlak (en 
het probleem/gevoel van uitsluiting dat ermee gepaard 
gaat) hebben op de democratie en op het vertrouwen 
van de burger in de overheid, ook op lokaal niveau. 

Om op wijkniveau de democratie nieuw leven 
in te blazen, is het noodzakelijk om :
* weer meer aandacht te hebben voor de 

collectieve prioriteiten van de wijken en 
van de wijkbewoners en 

* de handelingsbevoegdheden en hefbomen 
van de lokale actoren met betrekking tot 
deze sociale gezondheidsdeterminanten 
zichtbaar maken.

Het netwerk in de wijk verder uitbouwen, tussen de 
(publieke en private) lokale actoren onderling en met de 
meest uitgesloten wijkbewoners, via laagdrempelige, 
toegankelijke en uitnodigende voorzieningen is een 
van de mogelijke manieren om het samen leven 
te bevorderen en zo in te spelen op toekomstige 
crisismomenten.
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De communautaire actie maakt integraal deel uit 
van de opdrachten van de sociale diensten die 
lid zijn van de Federatie van Maatschappelijke 
Diensten. De Federatie en haar leden werken al 
jaren aan de verbetering van de methoden op het 
gebied van communautair werk voor doelgroepen 
die het verst van het zorg- en bijstandssysteem af 
staan. 

Het BRI-Co is een instrument voor 
gemeenschapswerk, gericht op kortstondige 

interventies in microwijken.

Het BRI-Co is een instrument voor kortstondige 
interventies in microwijken. Het is een plaats 
waar mensen in een gemoedelijke sfeer 
gedachten kunnen uitwisselen over de situatie in 
hun wijk of over een thema.

Dit project wordt het BRI-Co in het hele gewest 
uitgerold op het niveau van de gemeenten, wijken en 
statistische sectoren: er zijn 36 statistische sectoren 
bepaald in de loop van het project.

Het team van het BRI-Co werkt samen met de 
verenigingen die actief zijn in de buurt en gaat van 
deur tot deur om de bewoners uit te nodigen voor een 
gemoedelijk gesprek, alleen, met familie of met hun 
buren.

Drie dagen lang zullen al diegenen die zich inzetten 
voor hun wijk met elkaar de dialoog aangaan over 
wat eerst moet worden aangepakt: gezondheid, 
milieu, ruimten, werk, sociale relaties, jeugd, enz. 

Om  de wijk te komen ‘opknappen’  en zich 
welkom te voelen, is er op elk moment van de 
dag thee en koffie te verkrijgen en wordt er een 
maaltijd aangeboden door een echte kok.

Zodra de bevindingen en de reparatieverzoeken 
van de bewoners aan de betrokken verenigingen 
zijn voorgelegd, is het de bedoeling om de 
plaatselijke actoren te ondersteunen bij de 
uitvoering van de gevraagde reparaties die 
binnen hun bereik liggen. 

Het werk rond het algemene begrip ‘reparatie’ 
– concreet of symbolisch, van het losliggende 
kasseien tot de sociale band – nodigt uit tot 
een concretere en directere deelname van de 
wijkbewoners. Het biedt de mogelijkheid om alle 
moeilijkheden opnieuw aan de orde te stellen 
via een systeem van lokale en geëngageerde 
burgerparticipatie.

*  De BRI-Co-maatregel biedt een kader voor de controlecommissie, 
de verkenningstocht en het BRI-Co zelf, maar de reparaties en 
de feedback aan de wijkbewoners moeten volledig door de 
reparatiecommissie en de geraadpleegde wijkbewoners op zich 
worden genomen en opgevolgd.

bri-co 
Op een externe locatie worden de 
wijkbewoners gedurende drie dagen 
van harte uitgenodigd om een antwoord 
te geven op de vraag: ‘Als er iets zou 
moeten worden gerepareerd, waarmee 
zouden we dan beginnen?’

controlecommissie 
De controlecommissie bestaat 
uit verenigingen, instellingen, 
burgerbewegingen en alle actoren die 
kunnen bijdragen aan de reparaties 
in hun (micro)buurt. Deze commissie 
vertegenwoordigt de beslissende en 
transformerende macht van de wijk.

verkenningstocht
De controlecommissie trekt rond in de 

wijk en maakt kennis met de bewoners 
en hun sociaal-economische en 

culturele situatie.

reparatiecommissie* 
De controlecommissie woont de 
publieke terugkoppeling bij over de 
reparatieverzoeken die na afloop van 
het BRI-Co zijn opgelijst. De commissie 
verandert in de reparatiecommissie en 
krijgt versterking van alle wijkbewoners 
die hun steentje willen bijdragen. De 
taak van de reparatiecommissie is om 
samen te komen en de werkzaamheden 
te organiseren voor de reparaties die 
worden beschouwd als prioritair en 
binnen de mogelijkheden van de lokale 
actoren.

Feedback aan de bewoners* 
De reparatiecommissie brengt regelmatig 

verslag uit aan de bewoners over de 
vorderingen en de reparaties in hun wijk.


