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Beste lezer, 

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten. 
De coronacrisis ging als een ware rollercoaster 
doorheen het land en dus ook door Brussel, het 
hoger onderwijs, studentenleven en de hele Brik- 
werking. We werden, zoals velen, uitgedaagd om 
snel en e�iciënt te anticiperen op de steeds veran-
derende context. Daarbij maakten we kennis met het 
nieuwe normaal, waarbij social distancing, handgels 
en mondmaskers de standaard werden. 

In volle coronacrisis bleef onze Brikmissie gids en 
steunpilaar. Want, we zochten doorlopend naar de 
best mogelijke ondersteuning voor de student in 
Brussel. Via duidelijke en steeds up-to-date 
informatie op onze verschillende platformen, 
ondersteuning voor kotstudenten én huisbazen of 
de organisatie van verschillende events op maat. Zo 
werd de studentenkick-o� Brussel Brost omgetoverd 
tot Brussel Brast – free student dinners, Plan Brik 
werd de projectnaam voor kleinschalige events voor 
studenten en de Study Spaces bleken een onmisbare 
schakel voor studenten in het coronajaar. 

Heldere en open communicatie is een belangrijke 
sleutel in crisistijden. Brik zorgde, als overlegplat-
form voor de Nederlandstalige hogeronderwijsin-
stellingen, dat de communicatielijnen kort bleven en 
de belangrijkste info snel tussen haar partner-
instellingen kon worden uitgewisseld. De 
verschillende werkgroepen bleven eveneens 
operationeel doorheen 2020 en zorgden voor de 
nodige thematische uitwisseling. 

Voorwoord

Reeds vroeg in de coronacrisis steeg de aandacht 
voor het welzijn van de student. Samen met de 
partnerinstellingen zochten we naar oplossingen 
om studenten zo goed mogelijk hierin bij te staan. 
De Vlaamse overheid merkte deze nood eveneens 
op en werkte een globaal plan uit om het studen-
tenwelzijn -  via o.a. de verbetering van regionale 
welzijnsnetwerken - te optimaliseren. 

Een raar jaar hee� nood aan een aangepast 
jaarverslag. Daarom opteerden we niet voor een 
klassiek jaarverslag, maar bouwden we dit verslag 
op als een tijdslijn. We maken de verschillende 
scharniermomenten zichtbaar en geven aan hoe 
Brik hierop anticipeerde. Toch zal de aandachtige 
lezer de Brikwerking ongetwijfeld herkennen, maar 
in een ander jasje. 

Binnen de verschillende partnerships van Brik 
werden stappen vooruitgezet. Met zusterorganisatie 
Platforme Logement Etudiant werden in 2020 de 
krijtlijnen opgesteld voor de vernieuwing van 
digitale kotzoeker Mykot. Aan de start van 2021 
resulteert dit in een procesmatige denkoefening 
rond de digitale strategie van Mykot, met het oog op 
een volledige vernieuwing later in het jaar. Binnen 
de gewestelijke facilitatiecel ‘studentenleven’, 
onderdeel van Perspective.Brussels, werd verder 
gewerkt aan de gewestelijke samenwerking binnen 
het hoger onderwijs, o.a. met de lancering van een 
brede enquête bij de Brusselse student. Het Sociaal 
Verhuurkantoor voor Studenten zorgde via een 

aangepast toewijzingsreglement voor een duidelijke 
procedure. Studenten die in aanmerking komen 
binnen de voorwaarden, kunnen tegen een zeer 
voordeling tarief een studentenkamer huren. 

De promotie van Brussel als studentenstad en het 
binden van (toekomstige) studenten aan Brussel 
doen we traditioneel met verschillende acties. Via de 
online campagne  ‘Blind Gestudeerd’, de 
verschillende gidsen voor nationale, internationale 
en (kot)studenten of onze deelname bij de infodagen 
van de hogeronderwijsinstellingen. Dit laatste 
weliswaar in aangepaste vorm. Dat we aangepaste 
activiteiten opzetten, las u al eerder. Spijtig genoeg 
werden ook heel wat activiteiten on hold geplaatst. 
De opstart van de werking in de BrikBox, stadspel 
Brusseleir of Foot A Five werden uitgesteld vanwege 
de strenge coronamaatregelen. 

Het betaalbaar en kwaliteitsvol huisvesten van 
studenten maakt een belangrijk deel uit van de 
Brikwerking. Brik hee� op het ogenblik van dit 
schrijven 304 units in eigen beheer. Een aantal dat 
verder zal stijgen in 2021, met de 
ingebruikname van nieuwe panden. Deze 
vernieuwingsoperatie, waarbij e�iciëntere panden in 
beheer worden genomen, liep reeds in 2020. Zo 
werden 2 nieuwe studentenhuizen in Elsene 
opgenomen in het aanbod. Het onthaal van de vele 
studenten in de studentenhuizen zag er in 2020 
anders uit. De traditionele Open Kotdagen werden 
voornamelijk online georganiseerd en de Kottours 
werden met een aangepast afsprakensysteem 

afgelegd. Met een uitgewerkt actieplan energie gaan 
we aan de slag om het energieverbruik te doen dalen 
in de studentenhuizen én op kantoor. 

Dit jaarverslag vormt tevens het sluitstuk van het 
beleidsplan 2016-2020. Met een nieuw, goedgekeurd 
beleidsplan 2021-2025 onder de arm gaan we verder 
op de ingeslagen weg en werken we in 2021 aan onze 
organisatiedoelstellingen met bestaande en nieuwe 
projecten, steeds ten dienste van de student. 

We kijken dan ook met een gezonde dosis optimisme 
uit naar de komende maanden, waarbij het normale 
(studenten)leven zich hopelijk terug zal herstellen. In 
tussentijd blijven we zoeken naar de best mogelijke 
ondersteuning voor de student in Brussel. 

Het Brikteam. 
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Start Study Spaces
De start van de examenperiode betekent ook de start 
van de Study Spaces, met een tiental plaatsen in de stad 
waar studenten samen kunnen blokken. Voor de eerste 
keer wordt er gewerkt met een digitaal aanmeld- 
systeem, opdat studenten doorheen de dag online de 
bezettingsgraad van hun geliefde Study Space kunnen 
raadplegen. Brik biedt de studenten ko�ie aan, wat 
bijdraagt aan een ontspannen en optimale bloksfeer.

Lancering Open Oproep

Night at the Study Spaces
Studenten vragen regelmatig naar langere openings- 
tijden voor de Study Spaces. Brik experimenteert met 
een 'Night at The Study Spaces'. Een nachtje door-
blokken op het Brikkantoor, afgewisseld met korte 
breaks, gevuld met activiteiten. Minister van Brussel, 
Benjamin Dalle, kwam even langs, zag dat het goed 
was en stak de studenten een hart onder de riem.

Nieuwjaarsetentje
Het Brikteam viert de start van het 
nieuwe jaar met een personeels-
etentje in De Ultieme Hallucinatie in 
Schaarbeek.

Start nieuwe werkjaar

Brik gaat op zoek naar nieuwe studenten- 
huizen om in beheer te nemen. Via een 
brede online en o�line campagne komt Brik 
in contact met eigenaars van Brusselse 
panden die interesse hebben in een 
huurovereenkomst voor lange termijn.

27 
Study Spaces

860
Studeerplekken

1

 januari

1 tot 30 jan

7 jan

14 jan

24 jan

Externe 
gebeurtenissen

Winter 2020

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713240790123
https://www.hln.be/brussel/studenten-kunnen-nachtje-doorblokken-bij-servicedesk-brik~a3737cd1/
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713240790123
https://www.hln.be/brussel/studenten-kunnen-nachtje-doorblokken-bij-servicedesk-brik~a3737cd1/


Het Brikteam viert de start van het 
nieuwe jaar met een personeels-
etentje in De Ultieme Hallucinatie in 
Schaarbeek.

Sound of Sprouts finale
Sound of Sprouts is de muziekwedstrijd voor 
Brusselse studenten en vindt jaarlijks plaats. Het 
ene jaar voor live acts en het andere jaar voor DJ’s. 
In 2020 is het de beurt aan de DJ-contest met een 
finale in Pilar. Iblical (KU Leuven - campussen 
Brussel) sleept de overwinning in de wacht.

Vrijwilligersavond
Zonder vrijwilligers geen 
Brik! Om alle vrijwilligers te 
bedanken voor hun 
geleverde werk, wordt er 
deze avond pizza geserveerd 
terwijl we samen terugblik-
ken op de campagnevideo’s.

februari

27 feb

20 feb

Welkomstmoment Van Orley
Een nieuw semester! Brik verwelkomt 72 nieuwe 
studenten in het internationaal studentenhuis Van 
Orley. De ideale gelegenheid voor studenten uit 
alle hoeken van de wereld om kennis te maken met 
Brik, met Brussel en met elkaar.

Meeting 
kotverantwoordelijken
Elk Brikstudentenhuis hee� zijn eigen 
kotverantwoordelijke. Samen met deze 
kotverantwoordelijken kijkt Brik 
vooruit naar het komende semester. 
Hoe loopt het samenleven op kot? 
Welke ondersteuning kan Brik nog 
bieden? Wat staat er op de planning 
voor het voorjaar?

17 feb

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713239791272
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713342138638
https://www.bruzz.be/culture/music-nightlife/sound-sprouts-niveau-nihil-triomfeert-2020-02-28#:~:text=Donderdag%20namen%20vijf%20Brusselse%20studenten,%E2%80%9CIk%20was%20serieus%20verschoten.%E2%80%9D
https://www.bruzz.be/culture/music-nightlife/vijf-finalisten-voor-brusselse-dj-contest-van-brik-2020-01-10
https://www.bruzz.be/culture/music-nightlife/sound-sprouts-niveau-nihil-triomfeert-2020-02-28#:~:text=Donderdag%20namen%20vijf%20Brusselse%20studenten,%E2%80%9CIk%20was%20serieus%20verschoten.%E2%80%9D
https://www.bruzz.be/culture/music-nightlife/vijf-finalisten-voor-brusselse-dj-contest-van-brik-2020-01-10
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713342138638
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713239791272


Isolatie stooklokaal Van Orley
Met de steun van het Energie Pack 
investeert Brik om het energieverbruik 
in de studentenhuizen te beperken. De 
isolatie van alle leidingen, kleppen, 
pompen en flenzen van de  

verwarmingsinstallatie in het inter-
nationaal studentenhuis, zorgt mee voor 
een daling van 10% in het jaarlijks 
energieverbruik voor verwarming ten 
opzichte van voorgaande jaren. 

Stud’eat
30 Brusselse studenten nemen tijdens Stud’Eat 
deel aan verschillende workshops rond gezonde 
voeding. Dit event wordt georganiseerd als 
opdracht tijdens de Brikstage van twee studenten 
communicatiemanagement.

Energie-animatie
In samenwerking met Bruxeo organiseert Brik een 
workshop rond energieverbruik. Alle collega’s 
-arbeiders en bedienden- gaan samen aan de slag 
om te onderzoeken op welke manieren de eco-
logische voetafdruk van Brik kan worden verkleind.

Laatste fysieke infodag
Op de infodagen van de hogeronderwijs- 
instellingen is Brik aanwezig ter onder- 
steuning van studentenwerving en het 
verlenen van informatie over Brussel.

maart

5 mrt

7 mrt

28 feb

4 mrt

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713445116753
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713445116753
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157713445116753


Vergaderingen
online vs fysiek 

1

27

Brik zet een interne taskforce corona op

De taskforce anticipeert op de snel 
veranderende context en neemt 
maatregelen voor Brik en haar 
werking. Tijdens haar eerste 
vergadering wordt thuiswerk voor 
de gehele personeelsploeg 

verplicht, met uitzondering van de 
onderhoudsploeg die actief blij� in 
de studentenhuizen. Brik blij� 
evenwel bereikbaar via mail en 
telefoon, en fysiek voor plaats-
bezoeken aan studentenkoten.

Samenstelling taskforce: directeur, verantwoordelijken, secretaris vzw & preventieadviseur

Corona-info op brik.be
De snel veranderende context brengt 
heel wat vragen met zich mee. Er 
verschijnt op brik.be een pagina die 
relevante informatie voor studenten en 
kotbazen overzichtelijk weergee�. Na 
elke veiligheidsraad wordt de pagina 
steeds snel geüpdatet.

Corona-update studentenhuizen
De coronamaatregelen hebben een drastische 
impact op het kotleven. Brik peilt naar de 
aanwezigheden in studentenhuizen en gaat in 
gesprek met kotverantwoordelijken om snel te 
kunnen inspelen op vragen en problemen rond het 
samenleven op kot.

•   Sluiting horeca
•    Evenementen worden  
afgescha�
•   Start afstandsonder- 
wijs

  1212 mrt

•   Lockdown light
•   Thuiswerk = norm
•   Niet-essentiële winkels 
sluiten

  18

20 •   Gedeeltelijke sluiting 
Belgische grenzen

26 mrt

https://brik.be/corona/
https://brik.be/corona/


De coronamaatregelen hebben een drastische 
impact op het kotleven. Brik peilt naar de 
aanwezigheden in studentenhuizen en gaat in 
gesprek met kotverantwoordelijken om snel te 
kunnen inspelen op vragen en problemen rond het 
samenleven op kot.

Online infodagen
Om toekomstige studenten toch de 
juiste info te kunnen geven na de 
annulatie van de infodagen, lanceert 
Brik een pagina op haar website met 
verschillende informatieve video’s over 
studeren in Brussel.

Vraag het aan
30 toekomstige studenten 
krijgen thuis een Studen-
tengids opgestuurd. 
Hierin vinden ze alles wat 
ze moeten weten over 
studeren in Brussel. 

Online brainstormsessies 
beleidsplan
Brik schrij� in 2020 een nieuw beleidsplan voor 
de periode 2021-2025. Door de coronacrisis 
verlopen de verschillende algemene en 
thematische brainstormsessies binnen de 
personeelsploeg en het beheerscomité online. 

In 12 verschillende sessies wordt nagedacht rond 
communicatie, voor en door studenten, personeel, 
meertaligheid, breed beleid, huisvesting, inter-
nationalisering, out of the box, mobiliteit en 
duurzaamheid.

Maatregelen voor student-huurders
Om de studenten te helpen voorziet Brik een pakket 
compensatiemaatregelen voor haar student-huurders:

> Kwijtschelding van de nutsvoorzieningen voor 2 huurmaanden 
voor alle Brikhuurders
> De opzegtermijn voor nationale en internationale studenten 
wordt tijdelijk versoepeld

27 mrt

april

30 mrt

vanaf 1 apr

6 apr

In 2020 worden 228 contracten voortijdig beëindigd waarvan 184 tijdens de 
periode april - september.
Van die 184:
- 137 in Long Stay / Flats voor Jong-Afgestudeerden
- 47 in Short Stay

paginaweergaven
1.617

https://brik.be/vraag-het-aan/
https://brik.be/welkom-in-brussel/
https://www.bruzz.be/economie/verhuurders-studentenkoten-van-paniekopzegging-tot-vluchten-van-thuis-2020-07-29
https://brik.be/welkom-in-brussel/
https://brik.be/vraag-het-aan/
https://www.bruzz.be/economie/verhuurders-studentenkoten-van-paniekopzegging-tot-vluchten-van-thuis-2020-07-29


Brussel Brost op Sunnieday
Een uit de hand gelopen aprilgrap zorgt ervoor 
dat de Brusselse studenten Billy, Casper en 
Brecht, Brussel Brost tot in detail nabouwen op 
Sunnieday, een virtuele wereld voor jongeren. 

Open Kotdagen online videos
Studenten die graag op kot willen gaan, krijgen 
een idee hoe het kotleven er uitziet dankzij 
verschillende video’s met getuigenissen.

Nieuwe website Van Orley
Voor de start van het verhuurseizoen lanceert Brik een nieuwe 
website voor Van Orley. De website gee� toekomstige 
huurders praktische informatie over een verblijf in het 
studentenhuis en laat hen een glimp opvangen van de 
dagelijkse sfeer onder internationale studenten. 
 

14 apr

•    Aanpassing opzeg-
termijn studenten-
huurovereenkomsten 
Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering

16

22 apr

27 apr

mei

In 2020 worden 228 contracten voortijdig beëindigd waarvan 184 tijdens de 
periode april - september.
Van die 184:
- 137 in Long Stay / Flats voor Jong-Afgestudeerden
- 47 in Short Stay

https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/vanorley
https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/open-kotdagen/
https://brik.be/en/van-orley


Meeting kotverantwoordelijken 
Het laatste overleg met kot-
verantwoordelijken van dit academiejaar 
vindt, vanwege de corona-
ontwikkelingen, plaats via videocall.

Studentenbevraging
Een beleidsplan voor Brik is enkel 
compleet met de stem van de 
student. Brik bevraagt 100 studen- 
ten rond huisvesting, projecten, 
communicatie, inspraak studenten 

en duurzaamheid. We toetsen 
onze ideeën voor het beleids-
plan af bij de deelnemers en 
gaan op zoek naar nieuwe en 
frisse input voor de toekomst. Aankoop mondmaskers

Brik koopt 1000 herbruikbare mondmaskers 
aan voor studenten en personeel. Ook de 
student-huurders ontvangen een eigen 
exemplaar.
 

Op 18 mei openen de eerste 6 Study 
Spaces, coronaproof, op reservatie en 
enkel voor studenten die hier nood aan 
hebben. Elke daaropvolgende week 
openen er extra Study Spaces en boosten 
we het aanbod. 

Study Spaces Lente

4 mei

5 mei

11 mei

18 mei
tot 26 juni

•    Gedeeltelijke 
heropstart campusleven

13

13  Study Spaces

275  studeerplekken

Lente 2020
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juni

4 Brikvrijwilligers lezen in 4 weken tijd 24 
eindwerken na. Een totaal van 657 pagina's krijgt 
gratis een laatste check voor indiening.

Vrijwilligers lezen eindwerken naStudenten hebben nood aan een stille plek om de 
vele online examens af te leggen. Brik springt bij en 
zet eigen examenruimtes op in het internationaal 
studentenhuis Van Orley. We bieden studenten een 
rustige kamer met stabiele internetverbinding  aan 
om online examens af te leggen.

Examenruimtes in Van Orley

Start jobstudenten
Brik schakelt jobstudenten in 
om het team huisvesting te 
versterken. Tijdens de zomer-
maanden gaan in totaal 22 
studenten aan de slag om de 
verhuur van studentenkam-
ers, de grote schoonmaak in 
studentenhuizen en de 
kamerwissel mee in goede 
banen te leiden.

Start Kottours
De Kottours, da’s de o�iciële 
a�rap van het nieuwe verhuur-
seizoen. Nieuwe huurders 
worden in kleine groepen 
rondgeleid langs de beschik-

bare kamers voor het 
komende academiejaar. Om 
het aantal bezoekers op 
kantoor te beperken, wordt 
de opmaak en onder-
tekening van contracten 
digitaal opgevolgd.

•    Heropening cafés en 
restaurants
•    Kleine bijeenskomsten 
met afstandsregels

8

pagina’s
657 

eindwerken
24

8 jun

22 jun

26 jun

22 jun

uren 
studentenarbeid

3220
kottours
183

controles 
van kamers

269

“Bedankt aan Maaike voor het 
nalezen van mijn masterproef! 
Ik heb gisteren mijn uitslag 
gekregen en ben geslaagd :D ”

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157714905194317
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157714905194317


juli

augustus

Pizza Brikteam
Tijd voor ontspanning: 
coronaproof pizza’s voor heel 
het team! 

Velofixer bij Brik
Brik promoot actieve mobiliteit 
en biedt haar werknemers 
jaarlijks een gratis fiets-
onderhoud aan op kantoor.

Studenten testen
Brusseltips
Er is niks leukers dan je 
eigen studentenstad 
ontdekken! 10 studenten 
trekken eropuit om Brussel 
te verkennen en delen hun 
ervaring op de Instagram-
story van Brik. 

Mondmaskerplicht in 
Study Spaces
Vanaf 15 augustus is het niet enkel 
verplicht een mondmasker te 
dragen bij het verplaatsen in de 
Study Spaces, maar ook aan de tafel. 
De Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering verplicht mondmaskers op 
alle openbare plaatsen.

aangenamer te maken opent Brik terug haar 
Study Spaces. Deze keer zonder reservatie, 
omdat het aantal studeerplekken voldoende is.

• Algemene mond-
maskerplicht in het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest

12

Zomervakantie betekent helaas voor heel 
wat studenten opnieuw blokken, 
herexamens. Om die lastige periode wat 

Study Spaces - tweede zit

3 jul

9 jul

vanaf 10 aug

15 aug9
Study Spaces

290
studeerplekken

Tweede zit 2020

uren 
studentenarbeid

controles 
van kamers

https://www.instagram.com/p/CDTk1w0ACaM/
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157715826676773
https://www.instagram.com/p/CDTk1w0ACaM/
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157715826676773


september

Draaidagen:
Blind Gestudeerd
‘Blind Gestudeerd’ is de 
nieuwe videocampagne 
van Brik, die gelanceerd 
wordt in november. De 
opnamestudio bevindt 
zich in het Maison de la 
Poste op Tour & Taxis, 
maar daarnaast gaan de 
filmploeg en de 
studenten ook op 
verplaatsing door heel 
Brussel. Beslissing organisatie

Brussel Brast
Brik zoekt en vindt een oplossing 
om een coronaproof kick-o� van het 
academiejaar te organiseren: geen 
Brussel Brost dit jaar, maar wel 
Brussel Brast - free student dinners.

Studenten die vanuit een rode zone naar 
Brussel reizen, moeten 14 dagen in 
quarantaine verblijven. Brik voorziet 41 
kamers in het internationaal 
studentenhuis Van Orley waar studenten 
hun quarantaine  kunnen doorbrengen. 
Met een aangepast onthaalpakket voor die 
studenten zorgt Brik dat ze inter-
nationale studenten vanop hun kamer 
hun weg vinden in Brussel.

Start huurcontract Van Orley
Internationale studenten

99 bedden 34 nationaliteiten

62 kamers 80 studenten

•  Publieke events kunnen 
doorgaan met 200 indoor 
en 400 deelnemers 
outdoor

1

25 aug

28 aug

1 sep



Studenten die vanuit een rode zone naar 
Brussel reizen, moeten 14 dagen in 
quarantaine verblijven. Brik voorziet 41 
kamers in het internationaal 
studentenhuis Van Orley waar studenten 
hun quarantaine  kunnen doorbrengen. 
Met een aangepast onthaalpakket voor die 
studenten zorgt Brik dat ze inter-
nationale studenten vanop hun kamer 
hun weg vinden in Brussel.

BXL Tour
De personeelsploeg van Brik neemt elke editie 
deel aan BXL Tour, de fietswedstrijd door Brussel. 
Dit jaar halen 7 collega’s de eindmeet.

Giveaway fair
Aan het begin van het academiejaar, wanneer 
studenten de sleutel ontvangen van hun 
nieuw Brussels kot, organiseert Brik een 
Giveaway Fair. Brik verzamelt herbruikbaar 
materiaal van vertrekkende studenten. 
Aankomende studenten kunnen kiezen uit het 
ruime gamma en dit gratis meenemen.

Long Stay
Start huurcontracten
Bij de start van het huurjaar 
2020-2021 verhuurt Brik 223 
studentenkamers voor Long Stay 
(12 maanden). Nieuw in het 
aanbod van Brik zijn twee 
studentenhuizen in Elsene.

Op 22 september 2020 zijn alle studenten-
kamers verhuurd.

Emile de Bécolaan 10, 1050 ElseneLeon Cuissezstraat 3, 1050 Elsene

13 sep

15 sep

https://www.google.be/maps/place/Emile+de+Becolaan+10,+1050+Elsene/@50.8233802,4.3809208,3a,75y,67.87h,88.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1swXWF6dEdMEJYYYmWroGwhQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DwXWF6dEdMEJYYYmWroGwhQ%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D73.83596%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c3c4c034d2f2e7:0x8e65cd7c34fb9ff5!8m2!3d50.8234139!4d4.3811188
https://www.google.be/maps/place/Leon+Cuissezstraat+3,+1050+Elsene/@50.823049,4.3789124,3a,75y,137.44h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sX6C-EQbkUk4HXQikYY_5ug!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DX6C-EQbkUk4HXQikYY_5ug%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D137.43518%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47c3c4ea7ae8eaf5:0x208f4c7205cae7dc!8m2!3d50.8229483!4d4.379055
https://www.google.be/maps/place/Leon+Cuissezstraat+3,+1050+Elsene/@50.8230509,4.3789108,3a,75y,137.44h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1sX6C-EQbkUk4HXQikYY_5ug!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DX6C-EQbkUk4HXQikYY_5ug%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D137.43518%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x47c3c4ea7ae8eaf5:0x208f4c7205cae7dc!8m2!3d50.8229483!4d4.379055
https://www.google.be/maps/place/Emile+de+Becolaan+10,+1050+Elsene/@50.8233841,4.3809193,3a,75y,67.87h,88.56t/data=!3m7!1e1!3m5!1swXWF6dEdMEJYYYmWroGwhQ!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3DwXWF6dEdMEJYYYmWroGwhQ%26cb_client%3Dsearch.gws-prod.gps%26w%3D86%26h%3D86%26yaw%3D73.83596%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656!4m5!3m4!1s0x47c3c4c034d2f2e7:0x8e65cd7c34fb9ff5!8m2!3d50.8234139!4d4.3811188


Bespreking plannen Kotmet en K-Druum met Brusselse en Vlaamse 
Bouwmeester
Samen met het Team van de 
Vlaamse & Brusselse Bouw-
meesters gaat Brik in dialoog 
met de bouwteams van piloot-
projecten Kotmet & K-Druum. 
De plannen krijgen een laatste 
feedbackronde alvorens de 
bouwvergunningen worden 
aangevraagd.

Met de pilootprojecten 
‘Studenten maken Stad’ werkt 
Brik mee aan een visie waarin 
studentenhuisvesting een 
stedelijke en maatschappelijke 
meerwaarde vormt, samen met 
het Team Vlaamse Bouw-
meester, het Team Brusselse 
Bouwmeester en met 
ondersteuning van de Vlaams 

Minister van Brussel.
2 pilootprojecten werden 
gekozen als laureaat vanuit het 
traject ‘ontwerpend onderzoek’ 
en werken naar de bouwvergun-
ning en uiteindelijke realisatie:

(site Abattoir, Kuregem, Ander-
lecht). 
Dit is een grootschalig project 
dat inzet op studentenhuis-
vesting gekoppeld aan voor-
zieningen en noodzakelijke 
functies voor de buurt. Het 
voorstel voorziet, na aanpassing 
van de plannen, uiteindelijk 40 
studentenunits met gemeen-
schappelijke voorzieningen, 
naast commerciële ruimtes 

(handel en horeca), dienstver-
lening en residentiële bewoning.

(centrum, Stad Brussel). 
Dit is een kleinschalig project 
waarbij vooral wordt ingezet op 
de kwaliteit van de collectieve 
ruimtes. Het voorstel voorziet in 
19 studentenkamers, een 
co-working- en co-creatieruimte 
en een polyvalent gelijkvloers. 
Specifiek voor dit project is er de 
betrokkenheid van kunstenaars 
bij het ontwerp.

Vanwege vertraging in de 
planningsfase, zullen beide 
projecten in 2022-2023 worden 
gerealiseerd.

Kotmet

K-Druum

Brik gaat langs in alle studenten-
huizen en verwelkomt de 
huurders (opnieuw) in Brussel. 
In kleine groepen krijgen 
studenten de gelegenheid om 
kennis te maken met Brik en met 
hun kotgenoten en samen 
afspraken te maken over het 
samenleven op kot.

Onthaalmomenten 
Long Stay

Emile de Bécolaan 10, 1050 Elsene

•  Code geel voor het 
hoger onderwijs 
(uitzondering code 
oranje bij EhB).
Evenementen kunnen 
plaatsvinden volgens 
horecaprotocol

2116 sep

28 sep
vanaf

1 okt

12
panden met 

onthaalmoment

21
onthaalmomenten



oktober

Brussel Brast 
Brik viert de start van het academiejaar 
met Brussel Brast - free student dinners. 
Studenten kunnen, in beperkte kring, 
genieten van gratis eten en drinken op 
10 unieke locaties in de stad. Een aantal 
plekken worden opgeleukt met een 
goochelaar, een DJ-set of een akoestisch 
optreden.

Studenten krijgen een week tijd om zich 
in te schrijven via brik.be, om een plaats 
aan tafel te bemachtigen. Wie niet wordt 
geselecteerd, maakt nog steeds kans op 
een studentenpakket van Balls & Glory. 
De selectie verloopt willekeurig met 
voorbehoud van plaatsen voor kwets-
bare en
internationale studenten.

Ontmoetingstafel
Studenten hebben de 
mogelijkheid om zich solo in 
te schrijven voor een vier-
persoonstafel om nieuwe 
medestudenten te leren 
kennen. De selectie hee� 
extra aandacht voor 
eerstejaarsstudenten.

Omkadering met radio-
show en live coverage op 
social media
BRUZZ wijdt tussen 16u en 21u haar 
uitzending aan Brussel Brast en stuurt 
twee reporters op het terrein. Daarnaast 
deelt een fotograaf op elke locatie foto’s 
op de Instagram stories van Brik. Het 
doel is om studenten met elkaar te 
verbinden, ruimte te scheppen voor 
persoonlijke verhalen en de connectie 
met de studenten te versterken.

• Einde algemene
mondmaskerplicht in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest

1

inschrijvingen
2.244

plaatsen aan tafel
280

uitgedeelde 
studentenpakketten

400

persartikels
28

kwetsbare 
studenten

30
reacties op Instagram 
stories op de dag zelf

1.645
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1 okt

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716397541663
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716397541663
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716397541663
https://www.bruzz.be/brik-en-bruzz-trakteren-studenten-op-ballekes
https://www.hln.be/brussel/brussel-brost-wordt-dit-jaar-brussel-brast~a2ee374c/
https://www.bruzz.be/culture/events-festivals/studenten-trappen-academiejaar-op-gang-met-brussel-brast-2020-09-07#:~:text=De%20zomer%20van%202020%20door%20de%20lens%20van%20Brusselse%20studenten&text=Studentenorganisatie%20Brik%20bedacht%20het%20nieuwe,unieke%20locaties%20in%20de%20hoofdstad.
https://www.brusselblogt.be/2020/09/18/brussel-brast-een-studentikoze-braspartij-in-bubbels.html
https://www.guido.be/Nieuws/ArticleDetail/tabid/251/ArticleId/14695/Default.aspx#:~:text=Op%20donderdag%201%20oktober%20krijgen,bovenste%20bol%20van%20het%20Atomium.
https://www.demorgen.be/nieuws/brusselse-studenten-openen-academiejaar-met-diner-op-tien-unieke-locaties~b74a9659/
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716397541663
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716397541663
https://www.bruzz.be/brik-en-bruzz-trakteren-studenten-op-ballekes
https://www.hln.be/brussel/brussel-brost-wordt-dit-jaar-brussel-brast~a2ee374c/
https://www.bruzz.be/culture/events-festivals/studenten-trappen-academiejaar-op-gang-met-brussel-brast-2020-09-07#:~:text=De%20zomer%20van%202020%20door%20de%20lens%20van%20Brusselse%20studenten&text=Studentenorganisatie%20Brik%20bedacht%20het%20nieuwe,unieke%20locaties%20in%20de%20hoofdstad.
https://www.brusselblogt.be/2020/09/18/brussel-brast-een-studentikoze-braspartij-in-bubbels.html
https://www.guido.be/Nieuws/ArticleDetail/tabid/251/ArticleId/14695/Default.aspx#:~:text=Op%20donderdag%201%20oktober%20krijgen,bovenste%20bol%20van%20het%20Atomium.
https://www.demorgen.be/nieuws/brusselse-studenten-openen-academiejaar-met-diner-op-tien-unieke-locaties~b74a9659/


Studenten hebben de 
mogelijkheid om zich solo in 
te schrijven voor een vier-
persoonstafel om nieuwe 
medestudenten te leren 
kennen. De selectie hee� 
extra aandacht voor 
eerstejaarsstudenten.

 

Opening Pop-up Study Spaces
Omwille van de beperkte toegang tot campus-
sen en bibliotheken hebben studenten het 
moeilijk om een rustige plek te vinden om de 
lessen te volgen. Brik opent een Pop-up Study 
Space op de 7de verdieping van Spaces Stock 
Exchange. Hier kunnen studenten terecht om 
hun online lessen te volgen. 

Meeting 
kotverantwoordelijken
Elk studentenhuis van Brik vaardigt 
een kotverantwoordelijke af. Met een 
ploeg van 15 nieuwe enthousias-
telingen gaat Brik aan de slag om aan 
de start van een bijzonder academie-
jaar een goede verstandhouding 
tussen kotgenoten te stimuleren. 

Onthaalmoment Short Stay (Van Orley)
Ook in het internationaal studentenhuis verwelkomt Brik 
opnieuw alle studenten. In kleine groepen krijgen de student-
en de kans om kennis te maken met Brik en met elkaar, en 
worden duidelijke afspraken gemaakt over het samenleven op 
kot in tijden van corona.

 

Plan Brik: yoga-initiatie

•  Nieuwe verstrengingen 
met minder sociale 
contacten

5

Om te bekomen van de drukte van de eerste 
weken van het academiejaar komen 
studenten zich ontspannen tijdens een 
yoga-initiatie, gegeven door vrijwilliger 
Jolien. 
 

5 okt

6 okt

weken open
 in 2020

14
kwetsbare 
studenten

30

Plan Brik
Het coronavirus en de daarbij horende 
maatregelen zorgen ervoor dat de start van 
het academiejaar er anders uit ziet dan 
normaal. Met 'Plan Brik' zet Brik in op 
kleinschalige sociale én coronaproof 
activiteiten. Workshops, stadsverkenningen 
en evenementen voor je bubbel. 
Kortom: voor ieder wat wils!

deelnemers
8

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201113_93627720
https://www.youtube.com/watch?v=Nez2QFpPJy0&ab_channel=AnouarTahiri
https://www.youtube.com/watch?v=Nez2QFpPJy0
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20201113_93627720


Ook in het internationaal studentenhuis verwelkomt Brik 
opnieuw alle studenten. In kleine groepen krijgen de student-
en de kans om kennis te maken met Brik en met elkaar, en 
worden duidelijke afspraken gemaakt over het samenleven op 
kot in tijden van corona.

 

Plan Brik: stand-up Comedy
Comedians Amelie Albrecht en Elias Van Dingenen brengen studenten 
aan het lachen in het patrimonium bij onze buren van het Vlaams 
Audiovisueel Fonds. 

Plan Brik: dauwtrip
Om 6u45 vertrekken we aan het 
kantoor van Brik met een groep van 
18 studenten naar het Zoniënwoud 
voor een rustgevende dauwtrip.
 

Plan Brik: workshop planten verzorgen
De eerste workshop in een reeks van drie, thema: planten. Iets 
bijleren en tegelijk andere studenten ontmoeten, dat is het 
doel van deze workshops. 

Schrijfdag jaarplan
Een planningsjaar gee� steeds dubbele stress: een nieuw 
beleidsplan hee� ook een eerste, aangepast jaarplan 
nodig. Brik schrij� met de hele personeelsploeg haar 
doelen voor 2021 uit en berekent de kostprijs.

 

•  Sluiting van cafés en 
restaurants

16

NL voor ketjes: eerste workshop
Met ‘Nederlands voor Brusselse Ketjes’ organi-
seert Brik voor het eerst workshops voor 
anderstalige jongeren in Brussel. Elke week 
trekken 24 studenten naar een aantal 
jeugdhuizen om hen daar al spelenderwijs 
Nederlands aan te leren.
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7 okt

8 okt

13 okt

16 okt

jeugdhuizen ketjes studenten
6 47 24

deelnemers
16

deelnemers
30

deelnemers
6

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716395229241
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157716395229241


november

Een planningsjaar gee� steeds dubbele stress: een nieuw 
beleidsplan hee� ook een eerste, aangepast jaarplan 
nodig. Brik schrij� met de hele personeelsploeg haar 
doelen voor 2021 uit en berekent de kostprijs.

Plan Brik: workshop droogbloemen
Bloemen kiezen, schikken en samenbinden. Moeilijker dan 
het klinkt, maar dankzij de tips & tricks van Sofie (van 
Pressed with love & nature) een koud kunstje voor de 
aanwezige studenten. Zij gingen naar huis met een prachtig, 
zelfgemaakt droogboeket. 

Plan Brik: kortfilmavond
Brik selecteert de beste kortfilms van 
Brusselse bodem. Deze avond vertonen 
we zowel documentaires als fictiefilms 
van filmstudenten. Dit was eveneens de 
laatste activiteit van Plan Brik.
 

Blind Gestudeerd online 
Vier studenten worden geholpen bij hun studie-
keuze door kijkstages, proeven en een team van 
experten. Ze weten maar één ding zeker: ze willen 
in Brussel studeren. Blind Gestudeerd is te bekijken 
op YouTube, Instagram en Facebook.

•  Code oranje voor het 
hoger onderwijs

19

•  Verstrengingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
•  Algemene mond-
maskerplicht tussen 22u 
en 6u
•  Code rood voor het 
hoger onderwijs

26

•  Sluiting niet-essentiële 
winkels

30

20 okt

22 okt

9 nov

verschillende 
mediakanalen

6
afleveringen

8

YouTube

Facebook

Instagram

TikTok

Influencers

YouTube

2.370.341
1.063.516

450.216

20.363
286.093

41.954
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deelnemers
10

deelnemers
24

https://www.youtube.com/watch?v=9oOKJAbVgIQ&list=PLVDT-4nNtqEpM7RHvefgyF79s5nDdphfo&ab_channel=Brik-StudentinBrussel
https://www.youtube.com/watch?v=9oOKJAbVgIQ&list=PLVDT-4nNtqEpM7RHvefgyF79s5nDdphfo


Online verhuur studentenkamers 
Om externe bezoekers in studentenhuizen te vermijden, 
schakelt Brik over op digitale Kottours. Via korte filmpjes 
van de kamer, het studentenhuis en de buurt, gee� Brik 
geïnteresseerde studenten een beeld van 13 studenten-
kamers die opnieuw beschikbaar zijn voor verhuur.

Cover van de gids
Maar liefst 2145 Facebook likes zorgen ervoor dat 
het ontwerp van Jean-Baptiste Platteau de cover 
wordt van de Brusselse studentengids. 

Enquête: Hoe gaat het met de student?

Goedkeuring beleidsplan
De raad van bestuur en algemene vergadering 
keuren het beleidsplan Brik voor de periode 
2021-2025 goed.

Een online bevraging peilt naar het welbevinden van de 
student. De resultaten maken duidelijk dat studenten het erg 
moeilijk hebben in deze periode. Velen onder hen voelen 
zich alleen en missen sociaal contact.

15 nov

24 nov

26 nov

27 nov

We vroegen aan studenten: Wat frustreert je?

Geen bib

Thuis zitten
de regering

niet bij familie kunnen zijn

Teveel werk op een te korte tijd

Leven met mijn ouders

Zwakke communicatie van sommige proffenOnzekerheid

Geen motivatie

Het virus

41.954

https://www.facebook.com/brikpage/photos/3971261289564766
https://www.facebook.com/brikpage/photos/3971261289564766


Online biertasting
Om de student de kans te geven 
om nog een laatste keer te 
ontspannen voor de start van de 
blokperiode, organiseert Brik een 
online biertasting in samen-
werking met Bazaar Trottoir. 49 
studenten schrijven zich in. Elke 
ingeschreven student ontvangt 4 
biertjes die samen geproefd 
worden via een Zoomgesprek.Study Spaces 

Eerste blok van het academiejaar. We gaan van start 
met 14 Study Spaces. De eenzaamheid onder 
studenten begint zwaar door te wegen en dat merken 
we aan de opkomst in de Study Spaces. Alle plaatsen 
worden meteen benut. Na het kerstverlof groeien we 
tot 28 Study Spaces.

28  Study Spaces

566 studeerplaatsen

11 dec

Vanaf 14 dec

Winter 2020-2021

inschrijvingen
55

deelnemers
30

https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157717875451342
https://www.flickr.com/photos/152898475@N03/albums/72157717875451342


Uitstel is geen afstel
We stellen een aantal projecten uit naar 2021, die niet haalbaar zijn 
in 2020 vanwege de strenge coronamaatregelen. 

> Brikklub: geen eerste events in onze nieuwe, knusse eventlo-
catie in 2020. Ondertussen dopenwe Brikklub om tot BrikBox. We 
voorzien een heropstart van deze activiteiten zodra het kan.

> Werkgroep studentenwerking: een aantal activiteiten worden 
on hold gezet. We herplannen de sport- en diverse activiteiten naar 
2021.

> Brusseleir: welgeteld 2 scholen spelen onze online citygame.

> Boek je reis naar Brussel: het kant-en-klare pakket voor een 
meerdaags klasbezoek aan Brussel wordt niet opgestart.

> Onderzoek internationale studenten: Brussels Studies 
Institute voert een breed onderzoek bij internationale studenten, 
maar kan dit niet afwerken. De onderzoeksresultaten kunnen door 
de huidige coronacrisis onvoldoende worden gedubbelcheckt. Een 
definitief eindrapport wordt uitgesteld naar 2021.

 

Project Oasis: Voordeurpraatjes
Ook tijdens de periode met beperkt sociaal contact 
zet de nieuwe groep studenten van project Oasis zich 
in om de sociale cohesie binnen het gebouw levend 
te houden. Tijdens korte voordeurpraatjes maken ze 
kennis met al hun buren en wensen hen goede moed 
om door te zetten in deze ongewone periode.

Boodschap op boekentoren
UGent plaatst een template online om 
jouw boodschap op de Boekentoren te 
projecteren. Die kans laten we niet liggen, 
tot groot jolijt van onze Facebookvolgers.
  

Start huur Pop-up 2 Marriot
Om het tekort aan studeerplekken in de kerstvakantie op te 
vangen openen we een nieuwe Study Space voor 80 
studenten in het Marriott hotel aan de Beurs. Deze Study 
Space zal open blijven tot het einde van het academiejaar. 

 

18 dec

28 dec

19 dec

31 dec

alcoholspray
16l

alcoholgel
6l

https://www.facebook.com/brikpage/photos/4032386976785530
https://www.facebook.com/brikpage/photos/4032386976785530


Social media - jaarcijfersBrik.be - jaarcijfers

Aantal bezoekers per dag (-33,2%)

Geolocatie bezoekers

nieuwe 
bezoekers

terugkerende
bezoekers

sur�
mobiel

sur�
via desktop

-9,5% +9,5%

44.634 41.180 41,1% 58,8%vs

Facebook 

Instagram

128 3459 268

3.341 8,5%
Gemiddeld 

bereik
Gemiddeld 

engagement

posts likes shares

111 5956
posts likes

1.189 5,14%
Gemiddeld 

bereik
Gemiddeld 

engagement

Start 
Study Spaces 

Start Kottours
Communicatie 
Brussel Brast

Einde
Study Spaces 

Eerste 
lockdown



Overzicht verhuur in 2020
Eind 2020 hee� Brik 304 wooneenheden 
in eigen beheer, verspreid over 16 
pandengroepen in Brussel. Deze 
wooneenheden worden aangeboden in 
verschillende huurformules:

Over het hele jaar 2020 wordt voor de wooneenheden van Brik een bezettingsgraad 
gemeten van 83,7%. Onderverdeeld voor de verschillende huurlijnen:

223
studentenkamers voor Long Stay – 

huurcontract voor 12 maanden.

62
studentenkamers (99 bedden) voor 

Short & Mid-term Stay – huurcontract 
voor maximum 5 maanden in het Van 

Orley International Student House

19
flats voor jong-afgestudeerden (FJA)

88,9%

Long stay Short stay FJA

75,2% 2,4% 79,1% 91,9%
spring summer autumn

In 2020 werd een huurcontract afgesloten met 541 huurders.

Long stay Short stay FJA

294 (54,79%) 214 (39,5%) 31 (5,7%)

In 2020 werd de overeenkomst met 238 huurders voortijdig beëindigd -- voornamelijk 
o.w.v. de coronamaatregelen.

Long stay Short stay FJA

170 59 9

Nationaliteit huurders

Belgische 
nationaliteit 206 Internationaal 335

50% 100%0%

Huurders Brik per instelling

VUB

EhB

O
disee

KUL
Cam

pussen Brussel

LUCA

Andere

19,5% 14,2% 8,3% 4,6% 45,7% 7,6%



Overzicht privé-huisvesting 
& MyKot

Met de kotzoeker MyKot biedt Brik een digitaal 
platform waar huisbazen en studenten elkaar 
vinden. De wooneenheden in de databank 
worden gescreend op conformiteit. Zo helpen 
we studenten op weg naar kwaliteitsvolle 
studentenhuisvesting in Brussel.
 
In 2020 wordt de database van MyKot grondig 
opgekuist. Enkel actieve huisbazen en verhuur-
bare kamers worden weerhouden.

De wooneenheden in de databank worden gescreend op 
conformiteit. Deze nieuwe units worden bezocht voor hun 
publicatie op het platform; bestaande units worden op 
regelmatige basis opnieuw geëvalueerd. 

Controle Bemiddeling
Brik treedt op als 
bemiddelaar voor 
studentenkamers die via 
de databank van MyKot 
worden verhuurd. In 
2020 werden er 172 
schrif-
telijke klachten geregis-
treerd, waarvan bijna de 
hel� (48 %) corona-
gerelateerd en voor-
tijdige beëindiging van 
huurcontracten.

units huurdersprofielen
3.281 16.374

-17,6%*
nieuwe huurdersproefielen

2.159
-19,6%*

huisbazen
395
-17,6%*

paginaweergaven
1.632.048

+0,08%*

nieuwe units aan de database toegevoegd161

controles uitgevoerd478

units afgekeurd66
herevaluatie van 317 units

evaluatie van 161 nieuwe units in 18 panden

Gemiddelde huurprijzen 
MyKot
1000

500

0
huur + kosten netto huurprijs

   *t.o.v 2019

https://brik.mykot.be/#_ga=2.61404841.449204554.1615191317-1595197746.1611047469
https://brik.mykot.be/#_ga=2.61404841.449204554.1615191317-1595197746.1611047469


Personeelsinformatie op 31/12/20

Gedelegeerd bestuurder
Gilles Rasson

Verantwoordelijken
Koen Verbert
Peter Van Eetvelde
Stijn Baumers
Zeno Demaerschalk

Medewerkers
Inez Nivelle
Kathleen Peters
Laura Verspeeten
Maarten Matthijs
Marieke Naessens
Tim Fabry
Yves Loomans

Directeur
Jurgen Ral

Onderhoudsploeg
Arben Kelmendi
Djibril Ba
Japhet Habimana
Mohammed Belmir
Oznur Erol
Valeriu Belei

Externe medewerker
Marc Stockmans
Princela Boatey

Samenstelling bestuur op 31/12/2020
Ann Brusseel
Arnout Wouters 
Bert Anciaux 
Caroline Pauwels 
Emma Devillé
Gilles Rasson 
Harry Parys
Jan Danckaert 
Jielke Nys 
Johan Kerckhoven 
Lianne Damen
Lisa Jongmans 
Simon Van Damme
Stijn Pinkhof 
Tom Van Puyenbroeck 

Algemeen directeur EhB
Administratief directeur financiën EhB
Extern bestuurder (senator) | Voorzitter Brik vzw
Rector VUB
Studentenvertegenwoordiger EhB
Extern bestuurder | Gedelegeerd bestuurder Brik vzw
Directeur student & talent Odisee
Vicerector onderwijs- en studentenbeleid VUB
Studentenvertegenwoordiger Odisee
Extern bestuurder (Marketing Manager Telenet)
Studentenvertegenwoordiger LUCA - School of Arts
Studentenvertegenwoordiger VUB
Algemeen directeur LUCA - School of Arts
Studentenvertegenwoordiger KU Leuven campussen Brussel
Academisch beheerder KU Leuven campussen Brussel

Jobstudenten en vrijwilligers
In de drukste periodes van het jaar doet Brik een beroep op jobstudenten 
om de cel huisvesting te ondersteunen bij de opmaak van huur-
contracten voor het volgende academiejaar en de praktische voor-
bereidingen voor de kamerwissels. De studenten geven kandidaat-
huurders een rondleiding en zorgen er mee voor dat zij hun verblijf in een 
kamer van Brik zonder zorgen kunnen aanvatten. Dankzij de bijdrage van 
deze jobstudenten blij� de extra werklast tijdens deze drukke maanden, 
voor zowel de bedienden als voor de onderhoudsploeg, beperkt. 

De vrijwilligers van Brik werken mee aan heel wat projecten. Zo kan je ze 
ieder jaar terugvinden in de Study Spaces, maar ook op onze Instagrampa-
gina helpen ze je om je Brusselkennis bij te schaven.

 

Samenstelling beheerscomité op 31/12/2020

23

Aantal 
jobstudenten

2.814

Totaal aantal
werkuren jobstudenten

Erik Uytterhoeven
Gilles Rasson
Heleen Van Schooneveld 
Joeri Van den Brande 
Jurgen Ral
Marlies Van Guyse 

Diensthoofd studentenvoorzieningen Odisee
Gedelegeerd bestuurder Brik vzw | Voorzitter BC
Hoofd studentenrekrutering VUB
Directeur studentenvoorzieningen EhB
Directeur Brik vzw
Diensthoofd studieloopbaanbegeleiding LUCA - 
School of Arts

65

Aantal 
vrijwilligers

����������

https://brik.be/over-brik/wie-is-wie/
https://brik.be/over-brik/wie-is-wie/


Financiële toelichting

Ann Brusseel
Arnout Wouters 
Bert Anciaux 
Caroline Pauwels 
Emma Devillé
Gilles Rasson 
Harry Parys
Jan Danckaert 
Jielke Nys 
Johan Kerckhoven 
Lianne Damen
Lisa Jongmans 
Simon Van Damme
Stijn Pinkhof 
Tom Van Puyenbroeck 

Algemeen directeur EhB
Administratief directeur financiën EhB
Extern bestuurder (senator) | Voorzitter Brik vzw
Rector VUB
Studentenvertegenwoordiger EhB
Extern bestuurder | Gedelegeerd bestuurder Brik vzw
Directeur student & talent Odisee
Vicerector onderwijs- en studentenbeleid VUB
Studentenvertegenwoordiger Odisee
Extern bestuurder (Marketing Manager Telenet)
Studentenvertegenwoordiger LUCA - School of Arts
Studentenvertegenwoordiger VUB
Algemeen directeur LUCA - School of Arts
Studentenvertegenwoordiger KU Leuven campussen Brussel
Academisch beheerder KU Leuven campussen Brussel

Erik Uytterhoeven
Gilles Rasson
Heleen Van Schooneveld 
Joeri Van den Brande 
Jurgen Ral
Marlies Van Guyse 

Diensthoofd studentenvoorzieningen Odisee
Gedelegeerd bestuurder Brik vzw | Voorzitter BC
Hoofd studentenrekrutering VUB
Directeur studentenvoorzieningen EhB
Directeur Brik vzw
Diensthoofd studieloopbaanbegeleiding LUCA - 
School of Arts

De coronacrisis hee� zich ook op finan-
cieel vlak laten voelen bij Brik. 2020 was 
een turbulent jaar waarin er heel wat 
bijsturingen nodig waren.

Sinds het begin van de eerste lockdown 
en de toekenning van de bijhorende 
compensatiemaatregelen aan de 
huurders van Brik zijn de inkomsten 
binnen eigen huisvesting sterk gedaald. 
Een heel aantal studenten koos ervoor 
om het contract voor hun kamer op te 
zeggen en de onzekerheid over de nabije 
toekomst hee� ervoor gezorgd dat er 
tijdens de zomermaanden meer 
leegstand was dan in de begroting werd 
voorzien. Dankzij de uitzonderlijke 
steunmaatregelen van de Vlaamse 
overheid is het verlies dat op deze posten 
geleden werd grotendeels gecompen-
seerd.

Ook de planning en de budgettering voor 
de projecten die in 2020 gepland stonden, 
was onderhevig aan meerdere wijzigin-
gen. Sommige acties werden integraal 
geannuleerd of uitgesteld en voor andere 
projecten werd er een alternatieve 
invulling en begroting opgemaakt om ze 
te kunnen laten plaatsvinden vervolgens 
de geldende veiligheidsvoorschri�en. 

balanstotaal
eigen vermogen

vreemd vermogen
netto-bedrijfskapitaal

graad van financiële  
onafhankelijkheid

current ratio

2012 2019 2020

4.241.449 5.235.595 5.434.550
44.045 3.407.750 3.590.442

4.197.404 1.827.845 1.844.108

-748.432 2.936.823 3.273.495

1,04% 65,09% 66,07%

0,7 3,8 4,3

Illustraties: vecteezy.com



Bedankt
Merci
Thank you




