
 

Pagina 1 van 2 
 

Projectoproep ‘gemeenschapsinfrastructuur als broedplek in 
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Verfijning stappenplan – november 2021 

De procedure verloopt volgens dertien stappen:  
 

1. We verspreiden de oproep breed 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). 

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

3. Individuele organisaties stellen zich kandidaat door hun noden of aanbod te formuleren (18 
oktober 2021). 

4. Op basis van de kandidaatstellingen en een kaart van noden en opportuniteiten worden de 
kandidaten geselecteerd (november 2021). 

5. We koppelen een maximaal aantal geselecteerde kandidaten aan elkaar op een matchmaking 
event (2 december 2021). 

6. Bij een concrete match tussen gebruiker(s) en plek (aan te geven via een standaard formulier 
ten laatste op 16 december 2021) starten we een traject om een gemeenschappelijk 
investeringsproject uit te werken  

7. We stellen per cluster zo nodig een expert aan die de kandidaat begeleidt bij het opstellen 
van een aanvraagdossier voor een investeringsproject (januari 2021). 

8. Per match wordt een tussentijdse stand van zaken gegeven op financieel en inhoudelijk vlak 
(begin maart 2022).  

9. Het (voorlopige) subsidiedossier kan vrijblijvend worden voorgesteld (pitch) voor feedback 
(midden april 2022).  

10. De definitieve subsidiedossiers voor de investeringsprojecten worden ingediend met een 
standaard aanvraagformulier (30 april 2022). 

11. We checken of en in hoeverre de subsidiedossiers voor investeringsprojecten voldoen aan de 
criteria van de oproep (mei 2022). 

12. De subsidiedossiers worden administratief verwerkt en de subsidies worden al dan niet 
toegekend (juni-juli 2022). 

13. De geselecteerde investeringsprojecten kunnen worden uitgevoerd (vanaf juli 2022).  
 
De investeringen moeten uiterlijk in juli 2026 voltooid zijn. 
 
 

Verfijning beoordelingscriteria – november 2021  
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De projectvoorstellen (kandidaatstellingen) worden aan de volgende vier gelijkwaardige inhoudelijke 
criteria getoetst: 
 
1. Motivatie (25%) 
De mate waarin de kandidaat aantoont hoe de investering kan bijdragen tot (inter)sectorale 
samenwerking, gedeeld ruimtegebruik en een toekomstgerichte aanpak. 
 
2. Ambitie (25%) 
De mate waarin de kandidaat aantoont dat de investering ook een projectoverstijgende impact zal 
hebben en een bijdrage kan leveren aan (minstens drie van) de vijf vooropgestelde ambities, meer 
bepaald: 

1. Hoe kan het voorstel bijdragen tot de versnelling van maatschappelijke doelstellingen (onder 
meer klimaat, energie, circulair materiaalgebruik, multifunctioneel ruimtegebruik, 
gemeenschapsvorming, ontmoeting, levenslang leren, diversiteit, alternatieve ontwikkelings- 
en beheersvormen)? 

2. Op welke manier zal het voorstel de versterking van lokale netwerken en nieuwe 
samenwerkingsvormen stimuleren? 

3. Welke kennis en praktijkervaring kunnen en/of willen de kandidaten delen binnen een 
ruimere ‘community of practices’? 

4. Hoe kan het voorstel bijdragen tot sociale verandering? Welke (ruimtelijke en niet-
ruimtelijke) hefbomen zet de kandidaat daarvoor in?  

5. Hoe zal het voorstel zichtbaarheid genereren en tonen wat de maatschappelijke 
meerwaarde van broedplekken als gemeenschapsvormend instrument voor Brussel vormt? 

 
3. Aanbod (25%) 
De geloofwaardigheid van een plan van aanpak. Welke personele (eigen personeel, vrijwilligers…) en 
tijdsinzet kan de kandidaat in de weegschaal leggen om dit traject tot een succesverhaal te maken?  
 
4. Inhoudelijke en financiële haalbaarheid (25%) 
De subsidiedossiers worden getoetst aan de inhoudelijke en financiële haalbaarheid en aan de 
realiseerbaarheid van het voorstel.    

 

 

Inlichtingen 

 
Met vragen over deze projectoproep kan je 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) 
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