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Projectoproep in het kader van lokale welzijns- en 

gezondheidscontracten Brabantwijk 

I. Algemeen kader 

1.1 Algemeen kader van de lokale welzijns- en gezondheidscontracten (LWGC’s) 

De algemene beleidsverklaring van het Verenigd College voor de legislatuur 2019-2024 bepaalt dat “de 

Regering de verhouding tot de OCMW’s wenst te hervormen door in te zetten op contractualisering 

middels lokale welzijns- en gezondheidscontracten van specifieke welzijnsinitiatieven die 

tegemoetkomen aan de noden van elke wijk en de verschillende sociale realiteiten ter plaatse.  

Elk contract zal worden gestuurd door een cel die voortkomt uit de sociale coördinatie van het OCMW 

en waarin vertegenwoordigers van de gemeente, de GGC, het verenigingsleven en de inwoners zetelen. 

Voor deze opdracht zullen de OCMW’s werken onder de coördinatie en begeleiding van de GGC of de 

diensten die deze daartoe aanstelt.” 

Het doel van de eerstelijnszorg, zoals bepaald in de eerstelijnsordonnantie van 2019, is om de hulp- en 

zorgverlening zo te organiseren dat ze zich toespitsen op de behoeften van de mensen. Om een 

territoriale benadering van het welzijns- en gezondheidsbeleid te ontwikkelen in het Brusselse Gewest 

en, op termijn, een programmering van het aanbod aan welzijns- en gezondheidsdiensten die een 

geïntegreerde en persoonsgerichte aanpak mogelijk maakt, streven de lokale welzijns- en 

gezondheidscontracten (LWGC's) op korte termijn naar de ontwikkeling van een nieuwe intersectorale 

werkwijze (welzijns- en gezondheidsdiensten en diensten voor gezondheids- en welzijnspromotie). 

In dit verband werden in 2020 lokale welzijns- en gezondheidscontracten opgestart in negen gebieden 

van het Brusselse Gewest, die na een voorafgaande studie van het Observatorium voor Gezondheid 

en Welzijn als prioritair in kaart werden gebracht. Om de prioritaire wijken van het hele gewest te 

identificeren werden vier welzijns- en gezondheidsindicatoren gebruikt.  

De negen gebieden, gelegen in vijf gemeenten, zijn:   

 

1. Brussel-Stad: (1) Marollenwijk en (2) Anneessens   

2. Schaarbeek: (3) Brabantwijk en (4) Colignon  

3. Anderlecht: (5) Wayez-Historisch Centrum en (6) Kuregem 

4. Molenbeek: (7) Historisch Centrum en (8) Weststation 

5. Vorst: (9) Laag-Vorst en Luttrebrug 

In dit kader neemt de GGC, op 28/12/2021 en na goedkeuring door het Verenigd College van 9 
december 2021,  een subsidiebesluit aan in het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van 
Schaarbeek voor 2021-2022.  

1.2. Algemene doelstellingen van de lokale welzijns- en gezondheidscontracten (LWGC’s) 

Deze 9 lokale contracten hebben twee thematische doelstellingen voor kwetsbaardere doelgroepen 
en complexe situaties;  
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Thematische doelstelling 1: De toegang tot de bestaande diensten, zowel sociale als 
gezondheidsdiensten, bevorderen  

• Het sociaal zorg- en hulpnetwerk ontwikkelen, evenals de informele 
netwerken in de wijk; 

• Het zorg- en hulpaanbod in de wijk zichtbaar maken. 

 
Thematische doelstelling 2: Op huisvestingsvlak    

• Het sterker inzetten op het voorkomen van woningverlies en 
uithuiszettingen; 

• Burgers begeleiden met het oog op het kwalitatief (opnieuw) huisvesten van 
deze burgers. 

 
Om de acties van de LWGC’s in de  Brabantwijk aan te wakkeren 
en relevant te maken, werd er een diagnose van de situatie in 
de wijk opgesteld en hebben actieonderzoeksgroepen (groupes 
recherches-actions of GRA), die sinds juni 2021 de sociale, 
gezondheids-, huisvestings- en welzijnsactoren van de wijk 
verenigen, samen gewerkt aan de identificatie van de 
prioriteiten en aan de opstelling van een actieplan. Via deze 
projectoproep willen we inspelen op de vaststellingen die 
gedaan werden tijdens de voorgaande fasen (zie 
referentiedocumenten: diagnose en actieplan). 
 

1.3. Locatie  Brabantwijk 

In het kader van deze projectoproep gaat het om de 
Brabantwijk 
 
Een project kan ook in de twee wijken worden uitgevoerd 
(Brabantwijk en Colignonwijk). Er dient dan echter een aanvraag 
per wijk ingediend te worden met duidelijke vermelding van de 
specifieke acties in verband met de betrokken wijk.  

Grenzen van de wijk (wijkmonitoring)  

1.4. Budget  

Er wordt hiervoor een subsidie van 125.000 euro voorzien om tegemoet te komen aan de eerste 

algemene doelstelling: de toegang tot de bestaande sociale en gezondheidsdiensten, in het bijzonder 

voor de meest kwetsbare doelgroepen en in complexe situaties; en een bedrag van 100.000 euro voor 

de tweede algemene doelstelling: het sterker inzetten op het voorkomen van het verlies van 

huisvesting en van uithuiszettingen en het begeleiden van de burgers met het oog op het kwalitatief 

(opnieuw) huisvesten van deze burgers. 

Deze bedragen komen overeen met het totale bedrag dat voor alle projecten beschikbaar is. De 

projecten kunnen jaarlijks (juli 2022 tot maart 2023) of meerjaarlijks (juli 2022 tot december 2025) zijn. 
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Het project kan aanspraak maken op het budget van een of van beide van de algemene doelstellingen. 
In het kader van een project dat aan beide algemene doelstellingen tegemoet komt, moeten de acties 
en uitgaven in verband met elke algemene doelstelling duidelijk worden vermeld.  
 
1.5. Wie mag zich kandidaat stellen  

Verscheidene vzw’s en verschillende actoren mogen een gezamenlijk project indienen. (minimaal 

twee). In dat geval zal er een vzw aangesteld worden als projectdrager die het project zal  voorleggen 

en waaraan de subsidie volledig zal worden gestort. 

Projectleiders : Organisaties met de rechtsvorm van een vzw en met een boekhoudkundig draagvlak 

van minimaal een jaar. 

Overeenkomstig het artikel 1.2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 

2019, “wordt een vereniging opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden 

genaamd. Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die 

zij tot voorwerp heeft. Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of 

bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de 

statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig.” 

Partners: sociale en/of gezondheidsactoren, die zowel formeel als informeel1 kunnen zijn. 
 
 

1.6. De specifieke LWGC-doelstellingen van de Brabantwijk 
 
Uitvoerige beschrijving van de specifieke en operationele doelstellingen in de bijlage ‘Actieplan 
LWGC’  
 
Samenvattend schema van de actieplannen  

 

 
1 Met informele actor bedoelen we feitelijke verenigingen, groepen inwoners, collectieven van associatieve actoren, ... 
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Deel II - Reglement  

 

2.1. Ontvankelijkheidscriteria  

Om te kunnen deelnemen aan deze projectoproep moet u de onderstaande richtlijnen naleven. Is een 

van deze richtlijnen niet vervuld, dan zal uw project niet geselecteerd worden. 

• Het project biedt een antwoord op een of meerdere doelstellingen uit punt 1.2 van deze 

projectoproep en onderneemt een of meerdere acties uit punt 1.6.   

• Het project wordt ontwikkeld voor de bewoners of de gebruikers van de wijk.  

• De activiteiten van het project worden gepland binnen de opgelegde termijn: tussen juli-

september 2022 en uiterlijk 31 december 2025. 

➢ In het kader van een meerjarenproject hangt de verlenging van de overeenkomst en van 
de financiering – op basis van de jaarlijkse evaluatie van het lokale welzijns- en 
gezondheidscontract – af van de actualisering van de diagnose en het actieplan en van 
de evaluatie van het project – het project moet immers blijven voldoen aan de noden 
van de diagnose.  

• Het budget van de projectoproep wordt niet overschreden.  

• Onder de projectpartners moeten er zich sociale en/of gezondheidsactoren bevinden (dit kan 

zowel formeel als informeel zijn) die zich verenigen rond een project met een intersectoraal 

plan2.   

 

 

 

2.2. De selectiecriteria 

Daarnaast is het belangrijk dat u bij het invullen van het aanvraagformulier rekening houdt met het 

volgende ( in de vorm van ontwerpovereenkomsten)  :  

     A. Prioritaire thema’s in het lokale welzijns- en gezondheidscontract  (40) 

• 1. Bied een antwoord op een of meerdere specifieke doelstellingen van het lokale 

welzijns- en gezondheidscontract.(20) 

• 2. Vermeld welke doelgroep u beoogt met het project3. (10) 

• 3. Beschrijf hoe het project de beoogde doelgroep zal bereiken. Kwantificeer, zo 

mogelijk, het aantal potentiële begunstigden. (10) 

 

 

 
2 Met intersectoraal verwijzen we naar het mobiliseren van verschillende sectoren die betrokken zijn bij een problematiek, bij 

een doelgroep of bij een leefmilieu. Intersectorale actie vereist dat de verantwoordelijkheden worden gedeeld om een 

probleem op te lossen of om een voorwerp van interventie aan te pakken. Bij een intersectorale actie verbinden de 

verschillende sectoren zich resoluut tot een gezamenlijke, samen uitgewerkte aanpak, in een horizontale relatie. Bij de 

selectie zal er rekening gehouden worden met de strategieën die ingevoerd werden om te zorgen voor het intersectorale 

aspect en tijdens de evaluaties zal er ook rekening worden gehouden met het werk dat de projectdragers en partners 

hebben verricht in verband met dit intersectorale aspect.  
3 De door het project beoogde doelgroepen houden verband met de definitie van op socio-economisch vlak kwetsbare 

doelgroepen  
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     B. Lokale verankering (20) 

• 1. Toon aan dat de actor die de actie draagt (en/of de actoren die partners zijn in het 

project) lokaal verankerd is in de wijk, dat hij in staat is acties uit te voeren in de wijk 

en dat hij ervaring heeft met de bewoners of de gebruikers van de wijk. (10) 

• 2. Leg uit hoe de bewoners bij het project zullen worden betrokken als actoren, welke 

strategie daartoe zal worden gebruikt. (10) 

     C. Netwerken (20) 

• Toon aan hoe het project zal worden uitgevoerd in een intersectoraal kader (met een 

of meerdere partners uit andere formele of informele sectoren dan die van de drager). 

(20) 

     D. Experimenteren en/of inspiratie (10) 

• Aangeven of de acties van het project, in hun geheel of gedeeltelijk, experimenteel zijn 

(door het gesloten partnerschap, de aanpak van het project, de betrokken doelgroep, 

de vernieuwing in de wijk, …)  

• De inspiraties voor het project of voor bepaalde acties vermelden, gebaseerd op de 

literatuur of op andere bestaande acties (in of buiten de wijk). 

      E. Voorspellingen van de impact van het project voor de wijk en zijn bewoners/gebruikers  

(10) 

• De impact vermelden die u verwacht dat het project zal hebben voor de bewoners en 

gebruikers van de wijk op korte, middellange en lange termijn. 

• Leg uit hoe het project past in de bestaande acties in de wijk binnen de algemene 

doelstellingen van het LWGC. 

 

Belangrijk: In het kader van de selectie zal er prioriteit gegeven worden aan:  

- actoren die acties en projecten voorstellen waarbij ze moeten samenwerken om ze te 

verwezenlijken.  

-  vzw’s uit de sociale, gezondheids- of gezondheidsbevorderingssector die erkend zijn of 

gefinancierd worden door de GGC en de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF); 

- projecten waarvan de partners zich zowel tot Nederlandstalige als tot Franstalige 

begunstigden richten in het kader van de aangeboden activiteiten; 

 

In de loop van de projectoproep kan u steeds alternatieve projecten of acties voorstellen die, volgens 

uw expertise, de algemene doelstelling en de door de kwantitatieve en kwalitatieve diagnose 

vastgestelde specifieke doelstelling beter kunnen verwezenlijken.  

2.3. Welke types uitgaven komen in aanmerking voor de projectoproep? 

Om zowel bestaande initiatieven als nieuwe projecten te ondersteunen zijn dit de kosten die gedekt 

worden in het kader van deze projectoproep:   

- personeelskosten: lonen, verzekeringen, kosten voor vrijwilligers, ... 

- werkingskosten: administratiekosten (portokosten, kantoorbenodigdheden, ...), honoraria van 

derden (vertalingen, drukwerk, consultancy, ...), ... 
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- investerings- en afschrijvingskosten: deze kosten maken de aankoop van materiaal mogelijk en zijn 

beperkt tot 20% van de verkregen subsidie. 

 

2.4. Wat is de subsidieperiode? 

We vragen u in de ontwerpovereenkomst te preciseren of het project ingediend wordt voor de duur 

van de eerste periode (maximaal 9 maanden) of bedoeld is om zich te verankeren over verschillende 

jaren. Meerjarenprojecten mogen verder lopen tot december 2025. Indien u een project indient voor 

verschillende jaren, dan zal de subsidie altijd enkel op jaarbasis toegekend worden (uitvoerige 

beschrijving in deel 2.1. ontvankelijkheidscriteria). 

Let wel, in beide gevallen (meerjarenprojecten of niet), moet de volledige subsidie die u gestort zal 

worden in het kader van deze projectoproep voor 2022 tegen 31 maart 2023 worden betaald.  

De eerste subsidieperiode van 2022/2023 is maximaal 9 maanden (tot uiterlijk 31 maart 2023). De 

planning moet aan dit tijdsschema worden aangepast. 

Voor projecten met een meerjarenplan betekent dit:  

- een budgettaire planning van maximaal 9 maanden (juli-september 2022 tot 31 maart 2023)  

- een budgettaire planning op jaarbasis van 12 maanden (april 2023 tot maart 2024).  

De verlenging van de overeenkomst en van de financiering hangt af van de jaarlijkse evaluatie van het 

lokale welzijns- en gezondheidscontract, van de actualisering van de diagnose en van het actieplan en 

van de evaluatie van het project. In geval van positieve evaluatie en als het project geen aanpassingen 

vereist, kan er een verlenging van de budgetplanning op jaarbasis toegekend worden voor de volgende 

jaren via een aanhangsel bij de overeenkomst.  

 

2.5. Betaling en verantwoording 

De projecten zullen ingediend worden in de vorm van ontwerpovereenkomsten4 en de door het 
selectiecomité geselecteerde projecten zullen goedgekeurd worden tijdens de zitting van de raad voor 
maatschappelijk welzijn en vervolgens getekend worden door de betrokken partijen. Na 
ondertekening zal de subsidie in twee schijven worden betaald:  

De eerste schijf zal 80 % van het totale jaarbedrag van de subsidie bedragen.  
De betaling van de subsidies van de eerste begrotingsenvelop gebeurt ten vroegste 
half [juli 2022] na de afgifte van de getekende overeenkomst en de opstelling van een 
aangifte van schuldvordering.  

De laatste schijf van 20% zal voor 31 maart 2023 vrijgegeven worden na een tussentijds verslag.  

 
De subsidie is onderworpen aan verantwoordingsvoorwaarden zoals beschreven in de 
ontwerpovereenkomst.  
Elke niet gebruikte of niet verantwoorde subsidie volgens de in de overeenkomst voorziene 
modaliteiten zal volledig of gedeeltelijk teruggevorderd worden door het OCMW. 

 

 
4 De ‘ontwerpovereenkomst’ is het in te vullen kandidatuurformulier dat bij de publicatie van deze projectoproep is gevoegd  
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2.6. Wat is het tijdschema van de projectoproep? 

 

• Lancering van de projectoproep: 14 maart 2022  
• Indiening van de kandidaturen: tussen 14 maart en 30 april 2022.  
• Selectieperiode in mei 2022: opgelet, mondelinge presentatie van de projecten vereist. 
• Eind juni: officiële antwoord na voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn van het 

OCMW van Schaarbeek. 
 

2.7. Hoe worden de projecten geselecteerd? 

1. Preselectie van de projecten tijdens een interne evaluatie in het OCMW op basis van de 
ontvankelijkheidscriteria.  

2. De vooraf geselecteerde projecten zullen bestudeerd en geëvalueerd worden door een 
adviescomité (bestaande uit de GGC, de strategische cel LWGC’s, de Sociale Coördinatie van 
Schaarbeek en thematische experts) 

• De projectdragers en -partners zullen een mondelinge presentatie van hun project 
moeten geven aan het adviescomité. 

• Het comité kan wijzigingen aan de projecten suggereren op basis van de 
uitwisselingen. 

• De projecten zullen geëvalueerd worden op basis van de selectiecriteria en het advies 
van het adviescomité zal aan het selectiecomité worden doorgegeven.  

3. Het selectiecomité (bestaande uit de strategische cel LWGC’s, die de diensten van het 
Verenigd College van de GGC en de leden van het Verenigd College die bevoegd zijn voor 
Gezondheid en de Bijstand aan personen vertegenwoordigt) keurt de door het adviescomité 
geselecteerde projecten op voorhand goed.  

In geval van een gelijke weging door het adviescomité zal er voorrang gegeven worden aan 
vzw’s uit de sociale, gezondheids- of gezondheidsbevorderingssector die door de GGC en de 
Franse gemeenschapscommissie (COCOF) worden erkend of gefinancierd, aan projecten 
waarvan de partners zich zowel tot Nederlandstalige als tot Franstalige begunstigden richten 
in het  kader van de aangeboden activiteiten, aan actoren die acties en projecten voorstellen 
waarvoor ze moeten samenwerken om ze uit te voeren.  

4.  De uiteindelijke goedkeuring komt van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW 
van Schaarbeek.  

 
Alle potentiële projectdragers zullen op de hoogte worden gebracht van de staat van vordering van 
hun dossier op het vlak van ontvankelijkheid. Alle potentiële projectleiders zullen over de resultaten 
geïnformeerd worden na de voorlegging aan de raad voor maatschappelijk welzijn van Schaarbeek.  

 

2.8. Voorwaarden en verantwoordelijkheden van de geselecteerde projecten  

a. Begin- en einddatum van de invoering van de projecten  

In geval van jaarprojecten verbinden de projectdragers zich ertoe hun project ten laatste begin 
september 2022 in te voeren en ten laatste op 31 maart 2023 af te sluiten. 

Uitschrijving 
projectoproep

14 maart 2022

Indiening van de projecten

14 maart 2022 - 30 april 2022

Feedback over de ingediende 
projecten

Juni 2022
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In geval van meerjarenprojecten verbinden de projectdragers zich ertoe hun project ten laatste begin 
september 2022 in te voeren en ten laatste op 31 december 2025 af te sluiten. 
 

b. Activiteiten- en financieel verslag 

De projectdragers verbinden zich ertoe een financieel verslag en een activiteitenverslag in te dienen 
die opgesteld zijn volgens het model dat het OCWM zal leveren:  

• Voor jaarprojecten in 2022, het tussentijds verslag uiterlijk op 15 december 2022 en het 
eindverslag uiterlijk op 15 mei 2023. 

• Voor meerjarenprojecten, jaarlijks, het tussentijds verslag uiterlijk op 15 december 2022-2023-
2024-2025 en het eindverslag uiterlijk op 15 mei 2023-2024-2025 en 15 februari 2026. 

 

c. Continue begeleiding en projectevaluatie  

Er wordt continue individuele en collectieve begeleiding voorzien via:  
• Een individuele opstartvergadering na de selectie van het project;  
• Een collectieve vergadering waarop de geselecteerde projecten voorgesteld worden 

aan de GRA (actieonderzoeksgroep) van de wijk om synergiën te identificeren voor 
hun invoering; 

• Een of twee vergaderingen voor de evenementen/activiteiten om zich ervan te 
vergewissen dat de administratieve formaliteiten en identificatie van de specifieke 
begeleidingsbehoeften gekend zijn; 

• De dragers en partners van de verschillende projecten komen, minstens twee keer 
per jaar, samen om ervaringen uit te wisselen en te delen rond de invoering van de 
projecten en met het oog op de aanpassing van het LWGC-actieplan;  

De evaluatie van de projecten 
• Evaluatiegesprekken in december et in maart (jaarlijks voor meerjarenprojecten). 

d. Deelname aan de activiteiten van het LWGC-programma  

• De projectdragers en -partners verbinden zich ertoe aanwezig te zijn tijdens toekomstige 
activiteiten en evenementen die georganiseerd worden door de LWGC (vergaderingen van de 
onderzoeksgroepen naar sociale en gezondheidsacties (GRA), wijkontmoetingen rond de 
thema’s van gemeenschapsgezondheid, de non take-up van de rechten en gebrekkige 
huisvesting, activiteiten als input voor de continue diagnose van de wijk, verdedigingsacties, 
intersectorale gemeenschappelijke methodologie ( …) ) 

• Het project moet de middelen om deel te nemen aan de collectieve LWGC-activiteiten 
opnemen in zijn acties en budget. 

 
Niet-deelname aan deze ontmoetingen zal de jaarlijkse evaluatie beïnvloeden. 
Krijgt het project een negatieve evaluatie, dan wordt het stopgezet (in overeenkomst tussen het 
OCMW en de GGC) zoals gestipuleerd in de overeenkomst. 

 
2.9. Kandidaatstellingsprocedure 

a. Indiening van kandidaturen 

Om deel te nemen, moeten de kandidaten hun volledige kandidatuurdossier indienen vanaf 14 maart 
2022 en ten laatste op 30 april 2022. 
Het volledige dossier moet elektronisch verstuurd worden naar: 
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• het e-mailadres : cass@cpas-schaerbeek.be, en de datum van de e-mail geldt als bewijs. 
• met vermelding/titel van de mail: Indiening project LWGC Brabant wijk 

 
Alle ingediende aanvragen die ontvangen worden na de datum van afsluiting of die niet alle 
verplichte documenten bevatten, zullen niet als ontvankelijk beschouwd worden.  
Er zal een ontvangstbewijs worden gestuurd naar de aanvragende verenigingen van zodra wij het 
volledige project ontvangen hebben. 

b. Contactpersonen 

Aarzel niet om voor verdere vragen en begeleiding bij de opstelling van uw project, contact op te 
nemen met:  

 
Celia SALAZAR WILLAME 
Projectverantwoordelijke – Lokaal welzijns- en gezondheidscontract BRABANTWIJK  
Coördinatie van de Schaarbeekse Sociale Actie (CSSA) 
T 02 435 54 75  GSM 0492 167 467 
celia.salazar@cpas-schaerbeek.be 

 

c. Lijst van verplicht te overhandigen documenten 

1. Het ingevulde kandidatuurformulier in de vorm van een ontwerpovereenkomst; 
2. Zijn bijlagen: 

1. Het organogram van uw organisatie. 
2. De meest recente (door de bevoegde instantie) goedgekeurde rekeningen  
3. Het bewijs van neerlegging van de laatste jaarrekening bij de griffie van de 

rechtbank van koophandel of bij de Nationale Bank van België; 

4. Een bankattest; 
5. Een afschrift van de statuten van het Belgisch Staatsblad; 
6. Voeg het activiteitenverslag van vorig jaar bij;  
7. Als de wet het vereist: Het meest recente verslag van een bedrijfsrevisor of 

onafhankelijk accountant.  
8. De door de bevoegde interne organen goedgekeurde schriftelijke procedures 

voor het aankoop- en betalingsproces (met inbegrip van functiescheiding) en 

de procedures voor onkostennota’s; 

9. Het budget voor het project. (Excelbestand als bijlage bij de ontwerpovereenkomst) 

 

d. Referentiedocumenten 

1. Diagnose LWGC Brabantwijk 
2. Actieplan LWGC Brabantwijk 

mailto:celia.salazar@cpas-schaerbeek.be

