
 

 

 

 
 
 

Projectoproep 2021 
 

Financiële subsidie voor een vernieuwend project ter 
bestrijding van bestaansonzekerheid in de gemeente 

Etterbeek  
 

SUBSIDIEREGLEMENT 
 
 
Context  
 
De opdracht van het OCMW van Etterbeek bestaat erin iedereen in de mogelijkheid te stellen 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1 van de 
Organieke Wet van het OCMW). Het biedt personen en gezinnen de verschuldigde 
maatschappelijke dienstverlening op tal van gebieden. Bovendien streeft het OCMW ernaar 
de sociale participatie van zijn begunstigden te bevorderen. Om deze doelstellingen te 
bereiken kan het OCMW van Etterbeek samenwerken met de verenigingssector, met name in 
de vorm van financiële steun die wordt toegekend na een projectoproep aan de sociale spelers 
in de gemeente. 
 
De burgers van Etterbeek hebben te kampen met verschillende vormen van 
bestaansonzekerheid, die soms nog worden versterkt door de coronacrisis en de 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie. De strijd tegen de 
bestaansonzekerheid is dus niet uniform en situeert zich op vele gebieden. 
 
Hoewel de verenigingssector al een aantal acties en projecten ontplooit om 
bestaansonzekerheid en/of sociale uitsluiting te bestrijden, lijkt het aangewezen nog meer in 
te zetten op dit werk op het terrein om mensen in nood zo goed mogelijk te bereiken. 
 
Daartoe wil het OCMW van Etterbeek vernieuwende projecten steunen die hun concreet nut 
kunnen aantonen in de strijd tegen bestaansonzekerheid binnen de bevolking. 
 
 
Beschrijving van de projectoproep 
 
Met deze projectoproep wil het OCMW van Etterbeek de nadruk leggen op het vernieuwende 
aspect van de te ondernemen acties. Het vernieuwende karakter van het project moet een 
meerwaarde geven aan de huidige sociale kaart in Etterbeek. Dit vernieuwende aspect kan op 
verschillende manieren worden bereikt: een nieuw publiek bereiken, een nieuwe dienst 



aanbieden, nieuwe instrumenten of een nieuwe aanpak voor sociale ondersteuning 
ontwikkelen enzovoort.  
 
 
 
 
 
Doelgroep/begunstigden 
 
Het ingediende project moet gericht zijn op de bevolking van Etterbeek die in 
bestaansonzekerheid leeft. 
 

Onder mensen in bestaansonzekerheid wordt verstaan: 
 

- mensen die een leefloon of gelijkwaardige sociale bijstand ontvangen of daarvoor 
in aanmerking komen; 
 

- mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. 
 

 
Ontvangers van de projectoproep 
 
De projectoproep is gericht tot elke organisatie of vereniging in Etterbeek die sociaal actief is 
in de ruimste zin van het woord en die een vernieuwend project wil ontwikkelen ter bestrijding 
van bestaansonzekerheid. 
 
Overheidsinstanties komen niet in aanmerking voor deze projectoproep. 
 
 
Financiële subsidie 
 
Tussen 4.000 en 8.000 euro. 
 
Dit bedrag dient ter dekking van de volgende kosten: 
 

- werkingskosten; 
- personeel of externe dienstverleners; 
- communicatie. 

 
 
Selectiecriteria 
 
De projecten zullen geanalyseerd en ingedeeld worden aan de hand van de volgende criteria: 
 

- Doelstellingen van het project: het project sluit aan bij de context van de 
projectoproep en de sociale realiteit in de gemeente Etterbeek. 
 

- Vernieuwende dimensie van het project: het project omvat in essentie een 
vernieuwende aanpak die de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening in de 
gemeente kan verbeteren. 



- Relevantie van het project: het project toont aan dat het relevant is voor de 
doelstellingen van de projectoproep en voor een dimensie van de maatschappelijke 
realiteit in de gemeente Etterbeek, en dat het concreet kan bijdragen tot een 
verbetering van het dagelijkse leven van de doelgroep. 
 

-  Evaluatie: het project is evalueerbaar en specificeert de indicatoren die een 
kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie mogelijk maken.  
 

 
 
Indiening van de aanvraag 
 
De aanvraag moet worden ingediend met behulp van het bijgevoegde formulier, naar behoren 
ingevuld en ondertekend, zo niet wordt ze niet in behandeling genomen.  
 
Aanvragen moeten per e-mail worden verstuurd aan subsides@cpas-etterbeek.brussels. 
 
 
Termijnen 
 
Lancering van de oproep tot het indienen van projecten: 14/10/2021. 
Sluitingsdatum van de oproep (uiterste datum voor indiening van projecten): 15/11/2021 om 
23.59 uur. 
Aanwijzing van de laureaten: december 2021. 
 
Periode waarvoor de subsidie geldt: van 01/09/2021 tot 31/08/2022. 
 
 
Jury 
 
De jury zal in november 2021 bijeenkomen. 
 
Ze is samengesteld uit de volgende personen: 
 

- de voorzitter van het OCMW van Etterbeek; 
- Twee aangeduide leden van de Raad van Maatschappelijk Welzijn; 
- de directrice van Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Etterbeek;  
- het hoofd Sociale Coördinatie van het OCMW van Etterbeek. 

 
Het secretariaat van de jury wordt waargenomen door de secretaris-generaal van het OCMW 
of zijn vertegenwoordiger. 
 
 
Informatie 
 
Alle informatie in verband met deze projectoproep kan worden verkregen bij 
 
Mevrouw Nora Naboulsi, hoofd Sociale Coördinatie van het OCMW van Etterbeek 
nora.naboulsi@cpas-etterbeek.brussels – 02/627.22.42  
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