
Gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in Brussel
Trefdag Brussel – 14 september 2021



Context



= Broedplekken als katalysators voor community building
= Broedplekken als meerwaarde voor de stad

Broedplek? 

Broedplekken zijn werkplaatsen voor de stad: maatschappelijke infrastructuur waar lokale 
gemeenschappen en organisaties kunnen nadenken over de toekomst van de stad, 
gezamenlijk kunnen timmeren aan nieuwe samenwerkingsvormen, praktijken kunnen 
ontwikkelen en kiemen van stedelijke toekomstplekken kunnen vormgeven. 



Stimuleren van (inter)sectorale samenwerking      

Drie doelstellingen 

1



Faciliteren van meervoudig ruimtegebruik

Drie doelstellingen 

2



Bijdragen aan een toekomstgerichte aanpak

Drie doelstellingen 

3



Voor wie?

De doelgroep van de oproep zijn Nederlandstalige 
organisaties in Brussel

- De organisatie is een publiek- of privaatrechtelijke 
rechtspersoon zonder winstoogmerk. 

- De statuten van de organisatie zijn - in voorkomend 
geval - in het Nederlands in het Belgisch Staatsblad 
verschenen.

- De organisatie is ingebed in een Nederlandstalig 
netwerk en is erkend of gefinancierd door de 
Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie. 

- De infrastructuur waarop de subsidie betrekking 
heeft, ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- Voor de aanbieder van de infrastructuur: de 
organisatie is eigenaar van de infrastructuur of 
huurder, erfpachter of gebruiker voor lange duur 
(ten minste 10 jaar voor onroerende goederen en 
ten minste 5 jaar voor roerende goederen).



Stappenplan

FASE 1: kandidaatstelling FASE 2: voorbereiding subsidiedossier uitvoering

STOP 
07/2026

voorbereiding

Startbijeenkomst: 
aanscherpen van de 
projectoproep + 
verwerken van bijkomende 
input van (netwerk)-
partners,  institutioneel en 
uit het middenveld

(22/06, 2/07) 



Stappenplan

Breed verspreiden van de oproep met medewerking van 
(netwerk)partners, institutioneel en uit het middenveld (oa Vlaamse 
Gemeenschapscommissie, Brussels Kunstenoverleg, De Ambrassade, 
De Federatie, Demos, Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg, Lasso, 
Muntpunt en de onderwijskoepels)

(begin september 2021) 



Stappenplan

Vanaf 20 september kan je op de website vlaanderen.be/brussel een 
uiteenzetting bekijken met achtergronden, inspiratie en informatie.

(20 september 2021) 



Stappenplan

Individuele organisaties stellen zich kandidaat door 
hun noden of aanbod te formuleren

(18 oktober 2021) 



Stappenplan

Op basis van de kandidaatstellingen en een kaart van noden en 
opportuniteiten worden de kandidaten geselecteerd

(november 2021) 



Stappenplan

Koppeling van een maximaal aantal geselecteerde kandidaten 
aan elkaar op een matchmaking event. Bij een concrete match 
tussen gebruiker(s) en plek starten we een traject om een 
gemeenschappelijk investeringsproject uit te werken

(begin december 2021) 



Stappenplan

We stellen per cluster zo nodig een expert aan die de kandidaat 
begeleidt bij het opstellen van een aanvraagdossier voor een 
investeringsproject 

(half december 2021) 



Stappenplan

Begeleidingsperiode
(december-april 2021) 



Stappenplan

De definitieve subsidiedossiers voor de investeringsprojecten 
worden ingediend 

(30 april 2022) 



Stappenplan

We checken of de subsidiedossiers voor investeringsprojecten 
voldoen aan de criteria van de oproep.

(mei 2022) 



Stappenplan

De subsidiedossiers worden administratief verwerkt en de 
subsidies worden al dan niet toegekend.

(juni-juli 2022) 



Stappenplan

De geselecteerde investeringsprojecten kunnen worden 
uitgevoerd.

(vanaf juli 2022) 



Stappenplan

FASE 1: kandidaatstelling FASE 2: voorbereiding subsidiedossier uitvoering

STOP 
07/2026

voorbereiding



Broedplekken als versnellers om 
aan maatschappelijke 
verandering te werken

1

Brussel als incubator-ruimte: een 
omgeving maken om nieuwe 

samenwerkingen te stimuleren

2

Leeromgeving en goede 
praktijken verbinden 

3

Broedplekken maken de 
maatschappelijke meerwaarde 

van praktijken van 
gemeenschapsvorming zichtbaar 

voor Brussel en Vlaanderen

5

Broedplekken gaan over stenen 
én mensen

4

Vijf ambities



Broedplekken als versnellers om 
aan maatschappelijke 
verandering te werken

1



Straatprotest Filter Café Filtré  2018 
©Filter Café Filtré

Filter Café Filtré (Rue Picard)
(Brussel, 2018-...)



Rue Picard, Zomerstraat/Rue de l’avenir  
2020, Picardstraat ©Ivan Put

Filter Café Filtré (Rue Picard)
(Brussel, 2018-...)



Keizer Karellaan, voor en na: resultaten van de ontwerpworkshop rond mobiliteit, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit.
Het Andere Atelier, 2020 ©Filter Café Filtré, Heroes for Zero, Bral

Filter Café Filtré (Rue Picard)
(Brussel, 2018-...)



Annekatrien Verdickt tijdens de World Transformation Session ‘Mobility is an Urban Project’
2018, WTC I ©Bob Van Mol

Filter Café Filtré (Rue Picard)
(Brussel, 2018-...)



Online lezing (beyond zero lectures) – Barcelona, Salvador Rueda: Superblocks  
2021, Atelier/Barmacie Picardstraat ©Het Andere Atelier

Het Andere Atelier (Rue Picard)
(Brussel, 2021



Interieur van de Barmacie, thuisbasis van Filter Café Filtré vzw
2021, Atelier/Barmacie Picardstraat ©Filter Café Filtré

Filter Café Filtré (Rue Picard)
(Brussel, 2021



Brussel als incubator-ruimte: een 
omgeving maken om nieuwe 

samenwerkingen te stimuleren
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Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)

Broei, Doe- en denk plek voor de nieuwe generatie. Evaluatie ‘20
2020, Gent ©Broei



Duivelsteen, Gent 
©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Van talent naar skills
Duivelsteen, Gent ©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Duivelsteen, Gent 
©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Wervingsstrategie Broei
2020 ©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Vergadering Broei  2020, Duivelsteen, 
Gent ©Broei

Workshop ConstructLab  2020, 
Duivelsteen, Gent ©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Events & Bezoekers infographic
2020 ©Broei

Broei - een doe- en denkplek voor de nieuwe generatie
(Gent, 2018)



Leeromgeving en goede 
praktijken verbinden 

3



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Bel’akker 
2020, Brussel ©Atelier Groot Eiland



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Atelier Groot Eiland, l’île au travail 
2020, Brussel ©Atelier Groot Eiland, La Libre



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Voedsel Anders – Atelier Groot Eiland: meer dan voedsel telen in de Stad 
2020, Brussel ©Voedsel Anders



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Wie is wie? – Veelzijdige organisatiestructuur Atelier Groot Eiland: 
Schrijnwerkerij, restaurant, biowinkel, patisserie, artisanaal atelier, stadslandbouw,…  

2021, Brussel ©Atelier Groot Eiland



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Video: Portret in het kader van De Grote Verbouwing 2020-2030
2021, Brussel ©Mieke Debruyne



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

PENTAGON SUD: Een Stadsproject voor de zuidelijke Vijfhoek , 2021, Brussel
© Architecture Workroom Brussels, BRAL, BSI - Brussels Centre 

Observatory,  Bye Kleine Ring, Brussels Academy



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Collage - Le Forum sur les toits, daktuin (pentagon sud)
© Architecture Workroom Brussels, BRAL, BSI - Brussels Centre Observatory,  

Bye Kleine Ring, Brussels Academy + ism. Atelier Groot Eiland



Atelier Groot Eiland
(Brussel)

Le Forum sur les toits (pentagon sud)
© Architecture Workroom Brussels, BRAL, BSI - Brussels Centre Observatory,  

Bye Kleine Ring, Brussels Academy + ism. Atelier Groot Eiland



Broedplekken gaan over stenen 
én mensen
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Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)

Kronenburgstraat nrs 58, 60,62,64, 66, 
2021 © Thomas More Hogeschool



Campus national: 2050?
2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



50 kotstudenten, met vrijwilligerswerk in de wijk Sint-Andries en 
voor studenten met fube (ook niet TM), Prijs Gouden Neus

2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Polyvalente zaal: (geen) klassieke lessen, studentenactiviteiten , sportactiviteiten
2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Café uitgebaat door studenten (ontmoetingen, napraten, vergaderen, 
studeren, werken,… ) 2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Ontmoetingsplek: Laagdrempelig voor allerhande. Tegen de eenzaamheid, 
voor wederzijds engagement. Vrijwilliger toezicht examenperiode, 

kinderfeestjes,…2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Onderzoeksresultaten delen. Project van LA en LO mbt ‘fit voor lezen’
2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Co-working plekken waar externen en studenten, docenten en alumni aan dezelfde 
tafel werken/studeren, 2021 © Thomas More Hogeschool

Campus National (Leren, werken, ontspannen)
(Thomas More Hogeschool, 2021)



Broedplekken maken de 
maatschappelijke meerwaarde 

van praktijken van 
gemeenschapsvorming zichtbaar 

voor Brussel en Vlaanderen
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Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo
(Gent, 2019)

Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo. 2019 © Architecture Workroom 
Brussels, Ugent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek



Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo  2019 © Architecture Workroom 
Brussels, UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo
(Gent, 2019)



Een gedeeld leer- en werkproces: Schema van actoren  2019 © Architecture 
Workroom Brussels, UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale 

Pedagogiek

Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo
(Gent, 2019)



Onderhandelingsproces tussen gebruikers, de buurt en stedelijke actoren, 
2019 © Architecture Workroom Brussels, UGent vakgroep Sociaal Werk en 

Sociale Pedagogiek

Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo
(Gent, 2019)



Toegangen. Schema van actoren  2019 © Architecture Workroom Brussels, 
UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Sociaal-ruimtelijk onderzoek Baudelo
(Gent, 2019)



Projectoproep Gemeenschapsinfrastructuur 
als broedplek in Brussel 

Hoogte van de subsidie: 
- Minimaal 50.000 euro
- Maximaal 250.000 euro 



Hoe kandidaatstellen?

Een organisatie kan zich op drie manieren kandidaat 
stellen voor deze projectoproep: 

- Een organisatie stelt zich individueel kandidaat als 
aanbieder van of vrager naar infrastructuur. 

- Indien er al een samenwerkingsverband gevormd is 
kunnen organisaties één kandidaatstelling indienen, 
die de verschillende partners samen ondertekenen.

- Als een organisatie haar infrastructuur aanpast 
zodat meerdere andere (kleinere) organisaties er 
gebruik van kunnen maken, kan die organisatie zich 
kandidaat stellen met definiëring van de 
toekomstige gebruikers. Een intentieverklaring 
volstaat.



Hoe kandidaatstellen?

Een organisatie kan zich op drie manieren kandidaat 
stellen voor deze projectoproep: 

- Een organisatie stelt zich individueel kandidaat als 
aanbieder van of vrager naar infrastructuur. 

- Indien er al een samenwerkingsverband gevormd is 
kunnen organisaties één kandidaatstelling indienen, 
die de verschillende partners samen ondertekenen.

- Als een organisatie haar infrastructuur aanpast 
zodat meerdere andere (kleinere) organisaties er 
gebruik van kunnen maken, kan die organisatie zich 
kandidaat stellen met definiëring van de 
toekomstige gebruikers. Een intentieverklaring 
volstaat.

https://www.vlaanderen.be/brussel/nieuws/projecto
proep-broedplekken
! Deadline 18 oktober 2021 

https://www.vlaanderen.be/brussel/nieuws/projectoproep-broedplekken


Beoordelingscriteria

1. Motivatie
Hoe draagt de investering bij tot 3 doelstellingen:

• Intersectorale samenwerking
• Gedeeld ruimtegebruik 
• Toekomstgerichte aanpak 

2. Ambitie 
Aanwezigheid van projectoverstijgende impact
Bijdrage aan (minstens drie van de) vijf 
vooropgestelde ambities

3. Aanbod 
Inhoudelijke en financiële haalbaarheid van het 
plan van aanpak, realiseerbaarheid van het voorstel 



Vragen? 

Met vragen omtrent de projectoproep kan u ook later nog terecht bij:
gunter.bousset@vlaanderen.be (02 553 57 34) 
kassandra.bulckaert@vlaanderen.be (02 553 58 24) 
ann.steenwinckel@vlaanderen.be (02 553 56 23)


