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 GROEN – reëel effect op herstel 

of groei en belangrijk 

multiplicatoreffect – prioritair te 

realiseren 

ORANJE potentieel sterke 

maatregel, maar met 

aandachtspunten – uit te 

voeren mits aanpassingen en 

overleg 

ROOD, weinig tot geen impact 

op relance tot zelfs een 

‘demultiplicatoreffect’ – beter 

niet uitvoeren 

Wat ontbreekt er ? 

Economische 

Transitie 

Renovatie in de bouw 

stimuleren, inclusief 

energetische renovatie, 

restauratie erfgoed en renovatie 

scholen 

 

  Specifieke aandacht voor 

ondernemers die reeds 

investeerden in de duurzame 

transitie en zwaar getroffen 

werden. 

(https://www.unizo.be/nieuws-

pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-

heeft-extra-ondersteuning-nodig-

na-corona-unizo-en-graydon) 

 

Garanderen van de voortzetting 

van de reeds gedane investeringen 

in innovatie (en circulaire 

economie). 

Steun aan 

Ondernemers 

Winwinlening; steun bij 

betalingsmoeilijkheden huur; 

Brusoc-recoverlening 

Sterk multiplicatoreffect, 

maatregel kan op lange termijn 

uitgebouwd worden  

 

Versterking HUB en 1819 – 

focus mag niet enkel liggen op 

capaciteitsuitbreiding, maar 

ook op een kwalitatief aanbod 

rond permanente opleidingen 

omkadering van ondernemers!  

 

 Oprichting Task Force Telewerk: 

Effecten telewerk in kaart brengen. 

Ook aandacht voor negatieve 

economische impact  en de 

ondersteuning van de 

arbeidsorganisatorische 

https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon
https://www.unizo.be/nieuws-pers/bijna-1-op-3-brusselse-kmos-heeft-extra-ondersteuning-nodig-na-corona-unizo-en-graydon


2 
 

Steunprogramma Open Soon 

(focus moet zich op termijn ook 

richten naar ‘post-création’)  

en ‘ShopinBrussels’ - de rol en 

meerwaarde van de 

overheidsactie bij een 

Gewestelijk E-commerce 

initiatief moet goed overlegd 

worden met de gemeenten en 

de handelaarsverenigingen.  

uitdagingen binnen de bedrijven 

zijn belangrijk. 

Steun aan sectoren 

die kwaliteitsvolle 

jobs bieden 

Steunmaatregelen om herstel 

van hotelsector, creatieve en 

audiovisuele industrie mogelijk 

te maken.  

 

  Lange termijn strategie om de 

horeca te ondersteunen bij het 

rendabel maken van de sector 

 

Verlenging van de steun en 

samenwerking met Brusselse 

cultuurwerkers en de 

evenementensector 

Export Begeleiding van (nieuwe) 

exporteurs : dient bestendigd te 

worden – past in de ‘post-

creation’-begeleiding, positief is 

de samenwerking met private 

partners 

Uniek loket, 

investeringspromotiecampagne 

en prospectie – zijn 

permanente acties van o.a. de 

handelsattachés  

 Ondersteuning en sensibilisering 

van bedrijven om te diversifiëren in 

hun ‘supply chains’  

     

Mobiliteit (in Pijler 

3 – territoriale 

ontwikkeling) 

Fietsleasing - 

fietsenstallingenplan uitvoeren 

  

versterking van de 

fietsinfrastructuur – belang van 

overleg, garantie op de 

 Overgangsbeheer publieke ruimte 

– verhogen van de mogelijkheden 

om openbare ruimte tijdelijk én 
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omkeerbaarheid van bepaalde 

ingrepen enerzijds en lange 

termijn haalbaarheid van 

andere maatregelen 

(fietspremie, groepsaankoop) 

omkeerbaar herin te richten in 

functie van de noden  

Parkeerbeleid dat bewoners 

responsabiliseert : tijdelijk 

schrappen parkeerplaatsen voor 

o.a. terrassen is positief, maar mag 

niet ten koste gaan van de 

beschikbare (roterende!) 

parkeerplaatsen voor bezoekers. 

Aandacht voor private fietsboxen, 

maar niet voor private garages 

 

Strategie om de aantrekkingskracht 

van het openbaar vervoer te 

vrijwaren 

 

Positieve communicatie over de 

autobereikbaarheid van het gewest 

Jongerengarantie   Versterking 

informatieplatformen, acties 

tegen voortijdig schoolverlaten 

en tav NEET – versterking van 

bestaande initiatieven waarvan 

de impact weinig zichtbaar is 

en zonder bijkomende 

bijsturing of evaluatie  

  

Werk en Opleiding Activeringspremies – 

aantrekkelijke premies voor 6 

Steun voor werkzoekende die 

als zelfstandige wil starten : te 

 Acties om de vraag naar 

‘levenslang leren’ te stimuleren en 
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maanden met flexibele en 

haalbare voorwaarden – 

specifiek regime voor 

cultuursector 

 

Begeleidingsfonds ontslagen 

werknemers uit faillissement : 

uitbouw van een 

‘Reconversiefonds’ op Brussels 

formaat en in samenwerking met 

outplacementsector  

weinig zicht op 

overlevingspercentage van de 

gecreëerde ondernemingen – 

eerst evalueren alvorens te 

versterken 

 

Uitbreiding 

beroepsopleidingsaanbod – 

nog weinig concreet – uit te 

werken binnen Strategie Werk-

Kwalificatie 2030 

 

 

de belemmeringen rond e-leren 

weg te werken via modernisering 

Betaald Educatief Verlof en 

opleidingssteun e.a. 

 

Het sluitstuk van een sterk en 

positief activeringsbeleid is een 

actief sanctioneringsbeleid.  

 

Versterken van projecten rond 

jobmobiliteit tussen 

ondernemingen en sectoren 

(werkgeversverband, 

beroepsinlevingstages, …) 

Onderwijs en 

kinderopvang 

9000 bijkomende computers 

voor de leerlingen  

 strijd schoolverzuim – 

investering in de (coördinatie 

van de ) structuren en niet in 

de begeleiding van de 

jongeren 

 

Doeltreffende 

dienstverlening  

digitalisering van 

stedenbouwkundige en 

milieuvergunning 

  Niet-digitale luik : flexibele 

inzetbaarheid en overplaatsing van 

ambtenaren in functie van 

behoefte, opleiding, regelgeving 

 

Mogelijk maken van 5G 

Tactische 

stedenbouw  

 Aanpassing stedenbouwkundig 

instrumentarium – mits 

garanties op noodzakelijke 

 Garanties op de omkeerbaarheid 

van sommige inrichtingen (bvb 
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overleg- en 

participatieprocedures 

‘pocket parks’ of tijdelijke bezetting 

publieke/private ruimte)  

Voorzieningen Versterking sportvoorzieningen   Enkele geplande investeringen en 

voorzieningen worden versneld 

uitgevoerd, maar bijvoorbeeld de 

plannen rond NEO aan de Heizel 

worden niet stopgezet, hetgeen 

betekenisvol kan zijn in de 

relancepolitiek.  

 

Quid aangekondigd Gewestelijk 

Plan voor Strategische 

Investeringen uit de 

Beleidsverklaring? 

 


