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WELKOMSTWOORD

2021 dient zich, naar analogie van 2020, aan met een hoop onzekerheden. Het constante schakelen tussen
verschillende coronamaatregelen voor events en telewerk, maakt dat vooruit kijken bij de start van het jaar
een uitdaging is. We maken een planning op alsof we een normaal jaar zouden doormaken. Vanuit deze
reguliere planning kunnen we dan bijschakelen of downsizen. Deze oefening, die doorheen het hele jaar
loopt, zorgt dat zodra het kan events wél plaatsvinden. Zo genieten op 30 september 2021 9.000 studenten
van een spetterende en feestelijke kick-off van het Brusselse academiejaar tijdens Brussel Brost en laten we
de knaldrang van de Brusselse studenten een tweede keer exploderen op 21 oktober in Autoworld tijdens de
Nacht van de Brusselse student.

Corona of niet, een aantal zaken lopen gewoon door. De promotie van Brussel als studentenstad gebeurt via
de gebruikelijke manier met een groots opgezette online campagne: #BRUSSELHACKS. Deze is eveneens te
zien als promotiespot in heel wat bioscopen tijdens de eindejaarsperiode. Daarnaast kunnen we heel wat
derdegraadsscholieren overtuigen om met hun klas onze citygame Brusseleir te spelen of organiseren we
Open Kotdagen voor toekomstige studenten. Weliswaar met een focus op een online beleving.

2021 vormt het eerste uitvoeringsjaar van het nieuw beleidsplan Brik 2021-2025. Dat betekent dat, naast de
gewone werking, een aantal nieuwe projecten uit het beleidsplan worden voorbereid. De volledige
vernieuwing van de online kotzoeker MyKot, de opstart van Brik als kenniscentrum of de digitalisering van
een aantal interne werkprocessen zijn hier voorbeelden van.

Dé uitdaging ligt op het domein studentenhuisvesting. De inbeheername van nieuwe studentenhuizen blijft
een continu proces, waarbij gezocht wordt naar degelijke en duurzame panden die binnen het
Brikpatrimonium een plaats kunnen hebben. Slecht presterende panden worden geleidelijk afgestoten, bij
afloop van de huurovereenkomst. Op deze manier houden we het Brikaanbod met betaalbare en
kwaliteitsvolle studentenkamers voor studenten van de partnerinstellingen op peil en laten we het naar het
einde van de beleidsperiode verder aangroeien. De druk op studentenhuisvesting is echter groot, waarbij het
een uitdaging vormt om degelijke panden binnen een aanvaardbaar akkoord in te tekenen in het Brikaanbod.
Naast deze omslag werken we volop rond de energie-efficiëntie van de verschillende Brikpanden.

Een korte vooruitblik naar 2022 leert dat er een aantal interessante uitdagingen voor liggen. De eigenlijke
bouw van de nieuwe online kotzoeker MyKot, de start van de nieuwe medewerker ‘onderzoek en kennis’ voor
de uitbouw van het kenniscentrum, of de uitrol van het relanceplan Brik met de ‘Week van de Brusselse
student’. Dit laatste zal de spotlight zetten op het Brusselse studentenleven, waarbij studenten terug
connectie kunnen maken met de stad en haar bruisende culturele en sociale leven.

Het Brikteam wenst u alvast veel leesplezier bij het doornemen van het werkingsjaar 2021.

Bert Anciaux                                              Giles Rasson                                                      Jurgen Ral
Voorzitter                                                   Gedelegeerd bestuurder                                 Directeur
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WELKOM BIJ BRIK

Aan de frontdesk van Brik stellen studenten al hun vragen over studeren en op
kot gaan in Brussel. Huurders betalen hier hun huur, maar halen ook postpakjes
of vuilniszakken op. Kortom, iedereen is welkom voor een gezellige babbel. Kop
koffie inbegrepen!

Brik is bereikbaar via e-mail, telefoon en sociale media. Na kantooruren kunnen
huurders terecht bij de permanentiedienst voor technische noodgevallen.

 
Brik - Student in Brussel

Zavelput 20, 1000 Brussel
+32 2 211 05 40 

welkom@brik.be
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Sinds maart 2021 kunnen bezoekers van brik.be via een chatmodule
vragen stellen aan een brikmedewerker. Deze chatmodule werkt via
Messenger waarbij de vraag gelinkt kan worden aan het
Facebookaccount van de bezoeker. Je kan ook anoniem contact
opnemen ('doorgaan als gast').

Dankzij deze chatmodule stellen 
in 2021 meer dan 500 mensen 

minstens één vraag!
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In 2021 nodigt Brik toekomstige studenten  
uit om de #BRUSSELHACKS - ‘0 euro, 100%
leven’ - te proberen in Brussel. 1000
studenten winnen een treinticket naar
Brussel, maar slechts 10 daarvan winnen
ook een #BRUSSELHACKS-weekend!
Tijdens dit weekend op 27, 28 en 29
augustus worden video's opgenomen,
samen met de winnaars. Dankzij deze
video’s zetten we een brede online
campagne op in november en december
op YouTube, Facebook, Instagram en
TikTok. We gebruiken de video’s
bovendien ook voor een
bioscoopcampagne in december.

Campagnes

BRIK WERKT VOOR 
TOEKOMSTIGE STUDENTEN
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11.423 bezoekers
op brusselhacks.brik.be

275.000 mensen bereikt 
op Facebook en Instagram

687.304 views op 
YouTube

687.21.300 likes en 
1.1 miljoen views op TikTok

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVDT-4nNtqEq_HQk7_O2Udoph-nLnwsNH


Marte Forier, studente interieurvormgeving aan LUCA - School of
Arts, ontwerpt de cover van de studentengids en ziet haar creatie
verschijnen op 14.000 gedrukte exemplaren!

Brik brengt opnieuw de ‘Studentengids
Brussel’ en de ‘Student Guide Brussels’ uit
op maat van toekomstige (internationale)
studenten in Brussel. De gidsen bevatten
relevante informatie over de
hogeronderwijsinstellingen, huisvesting,
mobiliteit en het stadsleven.

Gidsen
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Brusseleir
Brusseleir is al enkele jaren een vaste waarde binnen
Brik. Via het de online citygame kunnen leerlingen uit de
derde graad van het secundair onderwijs Brussel op een
originele manier leren kennen. Door de geldende
coronamaatregelen mogen we jammer genoeg pas in mei
de eerste spelers in Brussel ontvangen.

23 groepen
781 spelers

De allerbeste: 
49.000 pt
De Leeuwkes - 

Hartencollege (Ninove)
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Online Open Kotdagen

Vraag het aan Brik

Voor de online versie van de Open
Kotdagen maken we tien video’s waarbij 
 een virtuele rondleiding geven in hun
studentenhuis. Per studentenwijk
ontwerpen we bovendien een kaart met
leuke plekjes die je als student kan
bezoeken. Zo geven we de studenten (en
hun ouders) de mogelijkheid om de koten
virtueel te bezoeken of om een wandeling
te maken in de wijk.

Op 24, 28 april en 5 mei 2021 organiseren we 'Vraag het aan Brik': een
online meeting waar (toekomstige) studenten en hun ouders op
woensdag- en zaterdagnamiddag met al hun vragen terecht kunnen bij
een Brikmedewerker.

We bereiken hiermee een 30-tal studenten.
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BRIK WERKT VOOR 
HUIDIGE STUDENTEN

MyKot
Brik biedt met MyKot een online platform waar
studenten een studentenkamer kunnen vinden en
kotbazen hun studentenkamers kunnen aanbieden.
Het aanbod bestaat uit een kamerbestand van privé-
eigenaars (commerciële spelers en particulieren),
hogeronderwijsinstellingen en Brik. 3129 units    

440 kotbazen   

2623 nieuwe registraties

2733 actieve gebruikers

  357 gecontroleerde units   

152 nieuwe units   

351 geschrapte units 

223 behandelde klachten  
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Spreiding  units op MyKot per  (deel)gemeente



Long Stay
Short & Mid-term

Stay
Flats voor Jong
Afgestudeerden

Totaal

348 208 28 584

Brik verhuurt (uitbreiding patrimonium)

Kruitmolenstraat 43 Slachthuislaan 6

Brik treedt zelf op als aanbieder van studentenkoten. Eind 2021 heeft Brik 338 wooneenheden in
eigen beheer, verspreid over 15 pandengroepen in 3 gemeentes (Brussel-Stad, Elsene, Jette). 

Brik biedt verschillende verhuurformules, die elk mikken op een verschillende
doelgroep. In 2021 sluit Brik in totaal 584 huurovreenkomsten binnen de volgende
‘verhuurlijnen’:

Long Stay

Short & 
Mid-term Stay

Flats voor Jong
Afgestudeerden

Huisvesting verspreid over panden in Brussel,
Elsene en Jette

Huisvesting in 
twee panden

Huisvesting in Van Orley International
Student House
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2 nieuwe
studentenhuizen

Aantal studenten per verhuurlijn



 2020 2021  

Gebruikers 45.986 97.645 +112%

Gemiddelde
sessieduur

2' 59" 2' 7" -29,23%

# sessies 85.814 171.533 +99,89%

Pagina-
weergaven

386.862 762.064 +96,99%

Brik.be

Social media

# volgers: 4133
gemiddeld bereik: 2046
gemiddeld engagement: 3,35%

# volgers: 9664
gemiddeld bereik: 4105
gemiddeld engagement: 10,51%
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In 2021 zie je een grote sprong in onze bezoekcijfers. Enkele mogelijke verklaringen hiervoor
zijn: De zoektocht naar studentgerichte covid-info, een succesvolle campagne, verplichte
reservering in Study Spaces, ...

Ook in 2021 werkt Brik doorlopend aan kwalitatieve content voor haar socialemediakanalen.
Brik zet studenten in om content te maken voor o.a. Study Spaces, Plan Brik en Brussel Brost.
Ook voor de campagne #BRUSSELHACKS worden er studenten ingeschakeld. 

Influencer Anna-Livia beantwoordt vragen
van volgers over studeren in Brussel
tijdens een Instagram-live 



Winter Lente Zomer

566 538 220

Study Spaces
Met de Study Spaces biedt Brik iedere
examenperiode rustige studeerplekken aan
in Brussel voor de blokkende studenten. In
2021 stelden maar liefst 32 organisaties,
gemeentes en bedrijven plaatsen ter
beschikking.  We ontwikkelen een online
platform dat het beheer en communicatie
van de Study Spaces veel efficiënter maakt.

In het kader van de Study Spaces
organiseert Brik ook een aantal leuke en
nuttige acties. Op 7 januari vindt de Grootste
Blokpauze plaats, waarbij studenten hun
frustraties kwijt kunnen op een boksbal om
nadien met een verse koffie weer gretig aan
de slag te gaan.
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Pop-up Study Space

Van januari tot juni 2021 opent
Brik een pop-up Study Space in
het Marriott hotel aan de Beurs.
Hier kunnen iedere dag van de
week 60 – 100 studenten terecht
om te studeren. Het aantal
plaatsen varieert naar gelang de
vraag en beschikbaarheid.

Aantal beschikbare studeerplekken per periode



Brik wil via een relanceplan de studenten na 
de lange coronaperiode de kans geven om 
gemiste ervaringen in Brussel in te halen: 

elkaar ontmoeten, Brussel beter leren 
kennen en plezier maken. Om dit te bereiken 

ontwikkelt Brik een nieuw project dat in 2 
delen wordt gesplitst: een startmoment in 

2021 (Avond van de Brusselse student) en het 
zwaartepunt in 2022 (Week van de Brusselse 

student). 
 
 

De Avond van de Brusselse student bracht
op 21 oktober bijna 400 Brusselse studenten
samen voor een gezellig feest in Autoworld

in het Jubelpark. De gasten werden
geïnformeerd over het plan voor de Week

van de Brusselse student en uitgenodigd om
hierin zelf een actieve rol op te nemen. Ze
gaven input voor de Week van de Student,
en registreerden zich om te helpen bij de

organisatie. 

Relanceplan: Avond en Week van de Brusselse student
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Brussel Brost is de jaarlijkse kick-off van het Brusselse
academiejaar. Na een alternatieve corona-editie in 2020 kon het
gratis festival dit jaar in zo goed als normale omstandigheden
plaatsvinden. Samen met maar liefst 9.000 studenten vieren we
voor de twaalfde keer de start van het academiejaar op het terrein
van Tour & Taxis.  Glints, High Hi, Yellowstraps en nog vele andere
komen het beste van zichzelf geven, hierdoor  was de knaldrang
onhoudbaar.

Om het festival te betreden leggen studenten hun Covid Safe
Ticket voor. Wie deze niet heeft, kan onmiddellijk een sneltest
laten afnemen of zich zelfs laten vaccineren in de op het terrein
aanwezige vacci-bus. Zo'n 30 studenten laten een vaccin zetten. 360°-podium

Brussel Borst gebakjes voor Think Pink
Brussels Beer Bar
Volledig petflesvrij

“Het is echt leuk dat er eens een evenement in Brussel gratis

“Het is echt leuk dat er eens een evenement in Brussel gratisgeorganiseerd wordt. Alle verschillende jonge mensen rond elkaar

georganiseerd wordt. Alle verschillende jonge mensen rond elkaarzien lopen en lachen is echt super nice.”
zien lopen en lachen is echt super nice.”

“Leuke vibe, goede organisatie, nice artiesten!”
“Leuke vibe, goede organisatie, nice artiesten!”

“Het is een super chill festival met een ontspannen sfeer waar vanalles te doen is!”

“Het is een super chill festival met een ontspannen sfeer waar vanalles te doen is!”

“Brussel Brost brengt altijd een geweldige start aan het academiejaar. Zalige sfeer.”

“Brussel Brost brengt altijd een geweldige start aan het academiejaar. Zalige sfeer.”

Brussel Brost
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Meer dan de helft van de Brusselse studenten geeft
aan na zijn studies een volwassen leven in Brussel
te willen uitbouwen. Brik werkt mogelijke
drempels weg door informatie over wonen, werken
en leven in de hoofdstad te bundelen in een
handige pocketgids.

Waarom moet je je inschrijven bij Actiris?
Hoe sluit je een goed huurcontract af?

Waar leer je andere Brusselaars kennen?

In Muntpunt organiseren we een apéro waarop pas
afgestudeerden getuigen over hun jongvolwassen
leven in Brussel en studenten kennismaken met
Brusselse organisaties, zoals Actiris, Wonen in
Brussel, Brukselbinnenstebuiten, de VGC-
Sportdienst en -Jeugddienst, klusbibliotheek
Tournevie, Velt vzw, De Kringwinkel, BRUZZ en
andere.

Afgestudeerd, wat nu?

BRIK WERKT VOOR 
AFGESTUDEERDEN
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Brik werkt samen met het Beroepenpunt. Het is een ontmoetingsplek voor iedereen met vragen over
opleidingen, onderwijs, (werk)ervaring… en het hoger onderwijs in Brussel. In het Beroepenpunt
staat steeds een medewerker klaar om vragen te beantwoorden en wie zoekende is, verder op weg te
helpen.

Om het Nederlandstalig hoger onderwijs nog beter te promoten in het Beroepenpunt volgt Brik een
week lang Luka en Firdaouss. Het resultaat zijn twee video’s die het studentenleven tonen van twee 
 verschillende Brusselse studenten.

PLE - SVKS - perspective
Brik werkt binnen een aantal verbanden structureel samen. Met zusterorganisatie Plateforme
Logement Etudiant (PLE) zorgen we voor de vlotte werking van online kotzoeker MyKot. Deze krijgt
een volledige make-over in 2022, waarvan de voorbereiding volop loopt doorheen 2021.
Binnen de cel studentenleven van Perspective.Brussels komt het Nederlandstalig en Franstalig hoger
onderwijs rond de tafel om gezamenlijke uitdagingen te bespreken en aan te pakken. Deze liggen
onder meer in de uitstraling van Brussel als internationale studentenstad en studentenhuisvesting.
Het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten (SVKS) zorgt voor huisvesting voor studenten met
financiële beperkingen of die zich in een precaire situatie bevinden. Brik participeert in deze
organisatie opdat studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs, die zich in deze doelgroep
bevinden, toch kunnen genieten van het Brusselse kotleven.

Beroepenpunt

BRIK WERKT SAMEN
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Tijdens de drukste periodes van het jaar doet Brik een
beroep op jobstudenten om de cel huisvesting te
ondersteunen bij de opmaak van huurcontracten voor
het volgende academiejaar en de praktische
voorbereidingen van 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. 

Ook de cel communicatie & events kan op versterking
rekenen voor de uitwerking van het caféplan ‘Tournée
Café’ en de organisatie van Brussel Brost. Dankzij de
bijdrage van deze jobstudenten blijft de extra
werklast tijdens drukke maanden, voor zowel de
bedienden als voor de onderhoudsploeg, beperkt.

182
vrijwilligers

14
jobstudenten

Werken samen maar liefst 2.609 uur!

Jobstudenten

Vrijwilligers
De vrijwilligers van Brik werken mee aan heel wat
projecten. Zo kan je ze elk jaar terugvinden in de
Study Spaces, geven ze workshops aan Brusselse
ketjes, maar ook op onze Instagrampagina helpen ze
je om je Brusselkennis bij te schaven!

WERKEN BIJ BRIK
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Het Brikteam in 2021
Huisvesting
Ba Djibril                         
Belmir Mohammed 
De Vriendt Chris 
Erol Oznur 
Habimana Japhet 
Kelmendi Arben
Loomans Yves
Matthijs Maarten
Roelandts Quintana
Stockmans Marc

Communicatie en events
Bernolet Liesbeth
Demaerschalk Zeno
Demeester Babette
De Wilde Quinten
Naessens Marieke
Peters Kathleen
Van Eetvelde Peter
Verspeeten Laura

Algemeen beheer
De Wilde Quinten
Ral Jurgen
Rasson Gilles
Roelandts Quintana
Verbert Koen

Onderhoudsteam Brikhuizen                        
Onderhoudsteam Brikhuizen 
Medewerker studentenhuisvesting
Onderhoudsteam Brikhuizen 
Onderhoudsteam Brikhuizen 
Onderhoudsteam Brikhuizen 
Medewerker studentenhuisvesting
Verantwoordelijke studentenhuisvesting
Medewerker studentenhuisvesting
Medewerker privéhuisvesting

Medewerker communicatie & events
Verantwoordelijke communicatie & events
Medewerker communicatie & events
Medewerker privéhuisvesting - MyKot
Medewerker communicatie & events
Medewerker communicatie & events
Verantwoordelijke communicatie & events
Medewerker communicatie & events

Medewerker ICT
Directeur
Gedelegeerd bestuurder
Secretaris vzw
Verantwoordelijke financiën & zakelijk beheer
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Bestuurder
Anciaux Bert
Charry Andrés
Cluydts Dennis
Damen Lianne
Danckaert Jan
De Pauw Liesl
Kerckhoven Johan
Nys Jielke
Pauwels Caroline
Rasson Gilles
Simonelli Chiara
Van Damme Simon
Van Puyenbroeck Tom
Verreth Ann
Wouters Arnout

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

20

Samenstelling bestuursorgaan dd. 25.11.2021

Samenstelling beheerscomité dd. 25.11.2021

Lid
Ral Jurgen
Rasson Gilles
Van den Brande Joeri
Van Guyse Marlies
van Schooneveld Heleen
Verschueren Caroline

Functie
Directeur Brik
Extern bestuurder | Gedelegeerd bestuurder Brik vzw
Directeur studentenvoorzieningen EhB
Diensthoofd studieloopbaanbegeleiding LUCA School of Arts
Hoofd studentenrekrutering VUB
Diensthoofd studentenvoorzieningen Odisee


