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PROJECTOPROEP 
 

 

 DUURZAME VOEDING 
EN SPI  
Het duurzaam wijkcontract Kleine heu-
vel lanceert een projectoproep rond het 
thema "Duurzame voeding en sociopro-
fessionele inschakeling".  
Deze oproep wil lokale initiatieven van 
wijkactoren teweegbrengen als begelei-
ding en in samenhang met het pro-
gramma van het duurzaam wijkcontract. 

 

VASTSTELLINGEN 

De perimeter van het duurzaam wijkcontract |DWC| Kleine heu-
vel herbergt een dichte, jonge en familiale bevolking en heeft 
een grote etnische diversiteit.  

Officieel leven ± 12 000 personen in de perimeter, waar boven 
op de wijk ook gebruikt wordt door vele studenten en werkne-
mers. 

Verschillende indicatoren illustreren de financiële kwetsbaar-
heid van talloze bewoners: het tewerkstellingspercentage, het 
activiteitspercentage, het werkloosheidspercentage en het deel 
van de bevolking dat geniet van een leefloon evenals de lage ge-
schooldheid. 

Dit heeft een directe weerslag op de koopkracht voor essentiële 
uitgaven waaronder ook voeding: deze moet vullend en goed-
koop zijn. Zo kunnen ook de woningen die erg klein zijn, de keu-
ken, in alle betekenissen van het woord (koken in een aange-
name plek, voedsel bewaren, sereen de maaltijden gebruiken) 
beïnvloed worden. Dit heeft natuurlijk een impact op de gezond-
heid. 

Wat de toegankelijkheid tot voedsel betreft, rekent men op een 
markt op vrijdag, evenals een groot aantal en erg diverse han-
delszaken: kruidenierswinkels, bakkerijen, patisserieën, slage-
rijen, enz., maar ook veel fastfood, zogenaamde snacks. Deze 
zijn alom aanwezig en bieden gelijkaardige en weinig evenwich-
tige menu’s. Zij zijn echter op alle uren van de dag (en vaak ook) 
’s nachts toegankelijk. 

Naast deze etablissementen, zijn er ook nog enkele andere dien-
sten en verenigingen betrokken bij voeding, aanwezig. De res-
taurants Cannelle en Poverello, beide SPI, zijn aanzienlijk be-
trouwbaardere plaatsen die enkel ‘s middags in de week open 
zijn. Zij worden weinig bezocht door de bewoners. En verder ver-
schillende vrouwenverenigingen die een tijdelijke traiteurdienst 
aanbieden.  

Om dit tafereel volledig te maken, de ruimte om een circulaire 
stadslandbouw te ontwikkelen via collectieve moestuinen of 
compost is moeilijk te vinden in het dichte en uiterst minerale 
milieu van het DWC Kleine heuvel. 

 
PROJECTOPROEP 

Deze projectoproep past in het socio-
economisch luik, "Pijler 3 | Milieu en 
socioprofessionele inschakeling " van 
het programma van het DWC Kleine 
Heuvel. Programma dat daarenboven 
de creatie van sociale woningen, open-
bare uitrustingen, inrichtingen van de 
openbare ruimtes, enz., omvat. 

Onderhavige projectoproep wil een of 
meerdere projecten opstarten van ver-
schillende omvang die bijdragen om 
een gezonde en duurzame voeding 
voor allen, en in het bijzonder voor de 
jongeren, beschikbaar te maken via 
een programma voor socioprofessio-
nele inschakeling. 

De opdracht zal bestaan uit het opzet-
ten van nieuwe acties die zich richten 
op de behoeften en prioriteiten van de 
wijk om middelen te vinden voor ver-
andering op het vlak van duurzame 
voeding en SPI. 

In deze zin kan de projectoproep toelaten 
om nieuwe aanpakken en samenwerkin-
gen te testen en te identificeren wat kan 
herhaald worden op lange termijn. 

 

SLEUTELWOORDEN 

Gezondheid  Wijkproject 

Milieu  Diversiteit 

Toegankelijkheid  Good Food  

SPI  Flexibiliteit 

      

2021 
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DOELPUBLIEK 

De bewoners en meer bepaald 
de kinderen en studenten. 

De projectdragers zullen naar de 
kwetsbare bevolkingsgroepen 
gaan die moeilijk toegang heb-
ben tot de bestaande hulp- en 
zorgstructuren.  

 DOELSTELLINGEN 

Tijdens de diagnose werd het thema van gezonde voeding en de toegan-
kelijkheid tot een goede kwalitatieve voeding verschillende malen aan-
gehaald door de bewoners. Deze bezorgdheden sluiten aan bij de ambi-
ties van de Good Food-strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

De kinderen, ouders en lokale actoren sensibiliseren en aanmoedigen 
om hun band met voeding in vraag te stellen met het oog op een betere 
gezondheid, waarbij ook de culinaire rijkdom van de wijk wordt ge-
waardeerd, dit zijn de doelstellingen van dit transversaal en ambitieus 
project. 

Daarom zijn de basisscholen de bevoorrechte partners om de gezinnen 
aan te moedigen om hun band met voeding aan te passen. De kinderen 
vormen de maatschappij van morgen, en zij moeten vandaag worden 
ingezet! 

Van kantines en duurzame tussendoortjes tot workshops boterham-
mendozen, tot de creatie van een collectieve moestuin … zoveel pro-
jecten die zich ook richten op het terugwinnen van voedselafval, de 
strijd tegen voedselverspilling, het teruggrijpen naar plaatselijke win-
kels … 

Men dient ook aan de jongeren uit het secundair en hoger onderwijs een 
gezonde en duurzame voeding te bieden aan een betaalbare prijs: de 
toegang tot een collectieve keuken, groepsaankopen, maltijdboxen, … 

Het gaat hier echter niet om een project dat zich enkel richt tot de 
school, het beoogt alle bewoners en gebruikers van de wijk via verschil-
lende acties: een picknick, een kookworkshop die de multiculturele di-
versiteit van de wijk weergeeft, zoveel kansen om banden te smeden 
tussen de bewoners en hen te betrekken bij een collectief project rond 
duurzame voeding.  

Tot besluit, dit project toont een pedagogische en participatief karakter 
maar betreft ook de opleiding en de tewerkstelling in de Horecasector. 
Het steunt de ontwikkeling van nieuwe vakgebieden in duurzame voe-
ding via socioprofessionele inschakeling en de ontwikkeling van nieuwe 
bronnen: korte keten, coöperatieven, … 

  

DRAGERS 

De verenigingen zonder winst-
oogmerk, de stichtingen van 
openbaar nut en de vennoot-
schappen met sociaal oogmerk. 

Om een financiering te beko-
men moeten de partnerschap-
pen bestaan uit minstens twee 
structuren per project, waarvan 
een lokaal is. 

 

  

PARTNERS 

● Verenigingen en actoren uit de 

wijk (scholen, medische hui-

zen, culturele ruimtes, enz.) 

● RenovaS (antenne Lehon) 

● Gemeente Schaarbeek en an-
dere openbare instellingen 

 

   

LOCALISATIE 

Perimeter van het DWC 

BUDGET  

295 000 € 

UITVOERING 

Mei 2022 tot maart 2026 

 VOORWAARDEN OM TE SLAGEN 

● Zich verzekeren van professionalisme bij de begeleiding naar te-
werkstelling. 

● Een beheerplan opmaken na de termijn van het DWC om de duur-
zaamheid van het project te verzekeren. 

● Actief deelnemen aan een multidisciplinair platform ter ondersteu-
ning van het project en dat bestaat uit actoren op het vlak van 
huisvesting, gezondheid, schoolbezoek, juridisch, artistiek, enz. 

● Op proactieve wijze naar de meest kwetsbare publieken toegaan. 
● Passen in de complementariteit en coherentie met de structuren 

en actoren die actief zijn in de perimeter en de samenwerkingen 
op het terrein versterken. 

● De uurroosters aanpassen om een grotere toegankelijkheid aan te 
moedigen: ’s avonds en in het weekend, in de schoolperiodes. 

● Een gepaste plek vinden voor de activiteit waar intimiteit en toe-
eigening mogelijk zijn. 

 

AANTAL PROJECTEN  

1 of meerdere projecten 

NEERLEGGING 

14 februari 2022 ‘s middags 
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Colignonplein 

Lehonplein 

Koninginneplein 
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PROJECTOPROEP 2021 
DUURZAME VOEDING EN SPI 

 

 1 - BUDGET EN KALENDER   

 

Deze projectoproep kadert binnen de 3de pijler van het socioeconomische luik "Milieu en socioprofessio-

nele inschakeling", van het programma van het duurzaam wijkcontract (DWC) Kleine heuvel. De budget-

taire enveloppe bedraagt 295.000 € BTWI en is geldig tot maart 2026. Deze enveloppe laat toe om één 

project of meerdere projecten, gedragen door minstens twee verenigingen, waarvan ten minste een ver-

ankerd is in de perimeter van het DWC Kleine heuvel, te financieren.  De doelstelling is het opzetten van 

zichtbare acties die aansluiten bij het programma van het DWC Kleine heuvel. Dit bedrag dekt de kosten 

voor ontwerp, de uitvoering, sensibilisering van het publiek, de productie en de promotie van het project. 

Indien deze enveloppe niet volledig wordt toegewezen in de loop van deze projectoproep kan het saldo 

het voorwerp uitmaken van een nieuwe projectoproep of een wijziging van het programma. 

 

► ELEMENTEN INBEGREPEN IN HET BUDGET  

De kandidaten worden eraan gehouden in hun offertes alle hoofdkosten en bijlagen op te nemen die 

nodig zijn voor de verwezenlijking van hun project. Enkel de uitgaven aangegaan voor de verwezenlijking 

van de acties worden gesubsidieerd.  

Uitgaven die in aanmerking komen zijn:  

 de administratieve en secretariaatskosten 

 de coördinatie- en voorbereidingskosten, de kosten voor uitvoering en evaluatie van het project 

 de deelname aan voorbereidende vergaderingen en vergaderingen van het lokale verenigingenplat-

form, met inbegrip van de vergaderingen op uitdrukkelijke en unilaterale verzoek van de opdrachtgever 

 de afbraak-, opruim en reparatiekosten om de gebruikte ruimtes in hun originele toestand te herstellen 

 de kosten voor verplaatsing, transport, verpakking  

 de kosten voor kopieën, promotie en communicatie 

 de kosten voor de documentatie met betrekking tot de dienst 

 de kosten verbonden aan de sensibilisering van het doelpubliek, voor, tijdens en na de realisatie  

 het afleveren  van documenten of stukken met betrekking tot de uitvoering van de diensten 

 de opleveringskosten 

 de kosten voor de installatie en realisatie van een evenement en/of bewegwijzering 

 de vertaalkosten van alle documenten naar het Frans of het Nederlands, over de hele periode van 

de opdracht 

 Indien nodig, de verzekeringskosten 

 

! Investeringskosten moeten voorafgaand het voorwerp uitmaken van een beoordeling door de geweste-

lijke administratie en RenovaS. Hoger dan 5.000 € zijn ze ook onderworpen aan een geschreven en voor-

afgaand akkoord van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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► KALENDER VAN DE PROJECTENOPROEP 
 01.12.2021 | Lancering van de projectoproep 

 14.02.2022 ten laatste ‘s middags | Neerlegging van de dossiers 

 Maart-april 022 | Voorstelling van de voorgeselecteerde projecten aan de bewoners en wijkactoren 

 April 2022 | Mondelinge presentatie van de voorgeselecteerde dossiers voor de wijkcommissie 

 Mei 2022 | Validering van de voorgeselecteerde projecten door het College van Burgemeester en 

Schepenen van Schaarbeek 

 Midden mei 2022 (*) | Start van het project of, ten laatste, begin september 2022 

 

(*) Het voorschot wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betaald wanneer het administratieve dossier volledig is 

(ondertekening van de driepartijenovereenkomst/goedkeuring van de schuldvordering). 

 

2 - SELECTIE   

► GUNNINGSCRITERIA 

 Kwaliteit van de inhoud | 60% 

- Relevantie project: afstemming van het project op de doelstellingen vermeld in de projectop-

roep en het vastgelegde thema (is inbegrepen: het partnerschap met minstens een actor uit de 

wijk, reeds betrokken bij het ontwerp van het project) 

- Lokale verankering: het vermogen van de drager om de plaatselijke actoren (verenigingen, be-

woners, enz.) te mobiliseren en kennis van de perimeter en van de doelpublieken 

- Meetbare resultaten: de potentiële gevolgen op het doelpubliek van de projectoproep 

- Duurzaamheid van de voorgestelde activiteit: het vermogen van het project om in de loop van 

de tijd te blijven bestaan, en/of reproduceerbaar en overdraagbaar te zijn  

- Originaliteit van het voorstel 

- Haalbaarheid: menselijke, technische en financiële middelen, realistische kalender en samen-

hangend budget 

 Communicatie | 10% 

- De kwaliteit van de informatie en proactieve communicatie naar de bewoners toe 

- Gebruik maken van de institutionele communicatie (RenovaS, Gemeente, lokale actoren …) 

 Troeven | 30% 

- De ervaring/referenties van een of meerdere projectdragers   

- De toegankelijkheid van de opgezette acties voor alle kwetsbare bevolkingsgroepen 

- De kwaliteit van het geplande participatieproces met de bewoners: de relevante betrokkenheid en 

participatie van de bewoners en gebruikers, zowel in het proces als de uitvoering van het project 

- De federatie van de buurtverenigingen voor het voorgestelde project 

- De kwaliteit van de communicatie: een duidelijk ontwerp, een titel voor het project 

- De verslaggeving van de acties en het project in de vorm van een fotoverslag, video, audio, web-

site of publicaties (intellectuele eigendom overgedragen aan de Gemeente) 

- Een duurzaam beheer van de acties en het project (materialen, afvalbeheer, enz.) 

- De verspreiding van het project naar andere steden 

- De haalbaarheid van het project in verband met de andere operaties van het DWC Kleine heuvel 

rekening houdend met zijn kalender 
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► SELECTIECOMITÉ 

1| Voorselectie van de projecten tijdens een interne evaluatie (RenovaS, gemeentediensten en ge-

westdiensten) op basis van de uitsluitingsvoorwaarden. 

2| De voorgeselecteerde projecten zullen: 

‒ onderzocht en geëvalueerd worden door de leden van het burgerpanel  

‒ gedurende een maand worden tentoongesteld voor de bewoners van de wijk 

‒ worden voorgesteld aan de wijkcommissie (bestaande uit bewoners, gemeentediensten en 

verenigingen uit de wijk). De deelname van de projectdragers aan de wijkcommissie is ver-

plicht. 

3| Het advies van de bewoners, het burgerpanel en de wijkcommissie zal worden overgemaakt aan 

het College van Burgemeester en Schepenen en de eindselectie zal door deze laatste worden ge-

maakt en gevalideerd. 

► UITSLUITINGSCRITERIA 

 Elke actie die de geldende wetten en gemeentelijke reglementen niet naleeft 

 Elk project dat geen partnerschap voorziet 

 Elk project dat niet antwoord op de doelstellingen van de projectoproep 

 Elke project dat discriminerende, gewelddadige, racistische of xenofobische uitspraken inhoudt 

 Elk project dat sterk gelijkt op een project dat al ingeschreven is in het programma 

 Elk project waarvan de referenties niet garanderen dat de objectieven kunnen behaald worden 

 Een onvolledig dossier 

 Een niet-nageleefd budget 

 Een niet-nageleefde kalender 

 Een projectdrager die niet is voorzien bij de begunstigden van hulp door de duurzame wijkcontrac-

ten (art. 22 van de Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 06 ok-

tober 2016, zie hierna).  

 Elke project dat in een andere taal dan het Nederlands of het Frans is ingediend. 

 

3 – VOORWAARDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

 

De projectdragers (minimum twee per project) verplichten zich ertoe hun project uit te voeren vanaf ten 

laatste begin september 2022 en ten laatste in maart 2026 het project af te ronden.  

 

De projectdragers overhandigen een activiteitenrapport en een financieel rapport opgesteld volgens het 

model van de gewestelijke openbare administratie. De projecten moeten alle regels vermeld in de "Prak-

tische gids voor de acties: voor maatschappelijke en economische herwaardering en steun aan participa-

tieve acties (cf. ORU art.21, 5° et 6°)" naleven. 

 

De dragers stellen hun activiteitenrapport een maal per jaar voor aan de algemene vergadering en de 

wijkcommissie. De presentatievorm wordt bepaald door RenovaS zodat het grootst mogelijk aantal kan 

deelnemen (opendeur, video’s, …). 
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Een doorlopende evaluatie met de ploeg van RenovaS is voorzien via: 

 Maand +1 | 1 opstartvergadering na de selectie van het project 

 Maand +1 à +6 | 1 of 2 vergaderingen voorafgaand aan de evenementen/activiteiten om zich te 

verzekeren van de context van de wijk maar ook van de administratieve formaliteiten 

 Maand +12 en +24 | 1 evaluatiegesprek respectievelijk na 12 en 24 maanden. Indien het project 

een negatieve evaluatie krijgt na deze 24 maanden, wordt het project beëindigd (in overeenkomst 

tussen de gemeente en het gewest). Niet-deelnemen aan deze evaluatieontmoetingen wordt even-

eens beschouwd als een negatieve evaluatie. 

 Einde van het project | 1 evaluatievergadering in de maand waarin het project wordt afgerond 

 

De projectdragers verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op de komende vergaderingen van de actoren-

platformen. Deze groeperen verenigingen, scholen, culturele centra, bibliotheken, … en zijn momenten 

waarom ervaringen worden uitgewisseld alsook aan de evenementen georganiseerd door RenovaS (wijk-

feest, activiteitensalon). 

De projectdragers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor de vergissingen of gebreken in de uit-

gevoerde diensten en hun ontwerp op zich. 

 

4 – NEERLEGGING VAN DE OFFERTES  

 
Om deel te nemen moeten de kandidaten hun kandidatuurdossier(s) indienen via het onderstaande for-

mulier en dit ten laatste op 14 februari 2022 ‘s middags met de vermelding:  

DWCKH_4.10_Duurzame voeding en SPI via e-mail in PDF-formaat naar mderijcke@renovas.be, de da-

tum van de e-mail is rechtskrachtig. 

 

Voor alle bijkomende informatie:  Merlijn DE RIJCKE 

 mderijcke@renovas.be 

 +32 (0)2 790 24 92 

 

Verplicht af te leveren documenten 

Het dossier bevat volgende documenten:  
 Het kandidatuursdossier 

 Referentieprojecten uitgevoerd door de kandidaten (of door derden) die relevant worden geacht 

voor de projectoproep 

 Een samenvatting van het project omvat minstens: 

○ de titel van het project ○ de projectdragers ○ het doelpubliek 

○ de plaats ○ de acties en hun frequentie ○ het budget BTWI 

○ 3 foto’s ○ samenvatting van het project (max. 450 tekens) 

 

Referentiedocumenten 

 Diagnose van het duurzame wijkcontract Kleine heuvel 

 Programma van het duurzame wijkcontract Kleine heuvel 

 Reglement: Ordonnantie houdende organisatie van de stedelijke herwaardering van 6/10/2016 en 

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de duurzame wijkcontracten 

van 24/11/2016. 

 

mailto:mderijcke@renovas.be
mailto:mderijcke@renovas.be
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_diag_2021_01_14_b_-_web?fr=sYTRlMjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_diag_2021_01_14_b_-_web?fr=sYTRlMjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_programme-programma_2021_01_14_?fr=sYTUzNjI3MTY0Mjg
https://issuu.com/1030be/docs/petite_colline_programme-programma_2021_01_14_?fr=sYTUzNjI3MTY0Mjg
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie
https://wijken.brussels/1/pagina/documentatie

