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Dit document definieert het kader van de projectoproep. Het bevat de volgende informatie:  

1. Context en doelstellingen van de projectoproep 

a. Wie mag projecten indienen ? 

2. Aard van de verwachte projecten 

a. Doelstellingen 

b. Typologie van de projecten 

3. Uitvoeringsbepalingen van de steun 

a. Financiële steun en uitvoeringsbepalingen 

b. Methodologische steun 

c. Tools 

4. Selectieproces en selectie- en ontvankelijkheidscriteria 

a. Selectieprocedure 

b. Ontvankelijkheidscriteria 

c. Selectiecriteria 

5. Planning 

6. Bijlagen die bij het dossier moeten worden gevoegd 
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1. Context en doelstellingen van de projectoproep 

De voedselketen, van veld tot bord, heeft een enorme draagwijdte. Een vierde van de ecologische 
voetafdruk van een Brussels doorsneegezin houdt verband met zijn voedselconsumptie.  
Deze vaststelling ligt aan de basis van de Good Food-strategie ‘Naar een duurzaam voedingssysteem in 
het Brussels Hoofdstedelijk gewest’ die in januari 2016 werd gelanceerd (en goedgekeurd door de 
Brusselse regering). Het doel van de strategie is het ontwikkelen van gezonde, kwalitatieve en lokale 
voeding op basis van korte ketens en komt daarbij zowel tegemoet aan behoeften op het vlak van 
volksgezondheid en levenskwaliteit als in termen van ecologische en sociale verbeteringen. 
  

Good Food staat voor ‘beter produceren’, wat zoveel betekent als gezonde en lokale voeding 
produceren met respect voor het milieu. 
 
Good Food staat ook voor ‘goed eten’ of gezonde en evenwichtige voedingsmiddelen toegankelijk 
maken voor iedereen door zoveel mogelijk lokale producten te gebruiken. 
 
Op ecologisch vlak wil men alle verbruikers laten overschakelen op een consumptiegedrag in lijn met 
de volgende principes: 
 

- De consumptie van gezonde producten promoten met een beperkte impact op de uitputting 

van natuurlijke rijkdommen en een lagere CO2-uitstoot (criteria als 

oorsprong/productiemethode/verwerkingsmethode/leveringswijze); 

- De totale impact van het voedselpatroon verlagen door wijzigingen door te voeren in 
verschillende aspecten: de totale hoeveelheid, een evenwichtig bord, het soort vlees en de 
kwaliteit ervan, de geselecteerde vissoorten, de voorkeur voor verse, lokale en 
seizoensgebonden groeten en fruit van topkwaliteit. 

- Het gaat in het bijzonder om een verhoogde consumptie van plantaardige eiwitten en 
tegelijkertijd het verbruik van producten die rijk zijn aan dierlijke eiwitten te verminderen, 
mits behoud van een evenwichtig voedingspatroon. 

- Strijd tegen voedselverspilling. 
 
De Good Food-strategie heeft als doel om enerzijds, gestimuleerd door Leefmilieu Brussel, Brussel 

geleidelijk voor te bereiden op onvermijdelijke veranderingen in de maatschappij en de 

voedingsovergang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. En anderzijds de publieke 

actie te begeleiden, te diversifiëren en te verrijken met de participatie van de burgers, gebaseerd op 

de initiatieven op het terrein van de verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

actoren die zorgen voor de overgang.     

Voor het derde opeenvolgende jaar wordt een projectoproep die specifiek bestemd is voor de 

verenigingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gepubliceerd. Deze projectoproep 

heeft als doel ambitieuze en innovatieve projecten te ondersteunen die het mogelijk maken de 

doelstellingen van de strategie te versterken en bij te dragen tot de uitvoering ervan.   

U kunt de Good Food-strategie inkijken via de portaalsite Good Food.   
 

 

 

http://www.goodfood.brussels/fr/content/strategie-good-food
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a. Wie mag projecten indienen? 

 

De projectoproep richt zich tot: 
 

Alle verenigingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 

- Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)  
- Internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw) 

- Feitelijke verenigingen 

- Stichtingen van algemeen nut 

 

Deze projectoproep richt zich dus niet tot de onderstaande doelgroepen.  

Andere specifieke tools zijn voorzien voor elk van deze doelgroepen:  

- Scholen (kleuter, lager en secundair), hogescholen en universiteiten  

 zie projectoproep voor scholen 

- Lokale besturen (gemeentes en OCMW’s)  

 zie projectoproep voor gemeentes en OCMW’s   

- Ondernemingen  

 Zie de projectoproep voor kringloopeconomie (be.circular – economische activiteiten)  

- Particulieren 

 Zie projectoproep voor collectieve burgerinitiatieven (Vooruit met de wijk) 

 

2. Aard van de verwachte projecten 

 

a. Doelstellingen 

De projectoproep wil de steun voor innovatieprojecten bevorderen. Men wil innovatieve en 

creatieve oplossingen om te beantwoorden aan de doelstellingen en uitdagingen van de Good 

Food-strategie en projecten die duurzaam kunnen worden dankzij de ontwikkeling van 

competenties, toepassingen, partnerschappen en een lokale verankering zonder dat er op 

termijn een structurele financiële steun van Leefmilieu Brussel nodig is.   

 

Met deze projectoproep wil Leefmilieu Brussel projecten van grote omvang steunen, vanaf 15.000 

euro tot max. 50.000 euro.   

 

Deze projectoproep heeft tot doel de verenigingen aan te sporen zich te verenigen om gezamenlijke 

projecten voor te stellen. We moedigen ze aan om zo volledig mogelijke processen in grote projecten 

te verwezenlijken.   

We herinneren eraan dat er een financiering is voorzien via de Good Food-schakelfacilitatorbeurs die 

het mogelijk maakt kleinere projecten zoals kookworkshops te ondersteunen (max. 3000 euro).    

https://www.goodfood.brussels/nl/contributions/facilitator-relais-good-food  

 

De door de projectoproep nagestreefde doelstelling hangt samen met vier pijlers waarop de strategie 

een antwoord wil vinden. 

 

https://www.goodfood.brussels/nl/contributions/facilitator-relais-good-food
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b. Typologie van de projecten 

 

De ingediende projecten houden verband met de volgende thema's: 

Nb : onder “innovatief” wordt verstaan : met uitsluiting van wat reeds is verwezenlijkt/bestaat (zie 

portaal GoodFood.brussels, tussentijdse balans van de strategie) 

 De voedselproductie door de particulieren 

De strategie heeft tot doel dat 30% van de gezinnen tegen 2020 een deel van hun voedsel zelf 

produceert.  

In het kader van deze oproep verwachten we innovatieve projecten die het mogelijk maken 

het percentage van de Brusselse gezinnen die thuis produceren concreet en aanzienlijk te 

verhogen en voorbeeldprojecten die deze doelstelling beantwoorden.    

 

 Het voedingsaanbod: transparante informatie over het duurzame-voedingsaanbod garanderen 

en de overgang van het aanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleiden.   

We verwachten in het kader van deze oproep projecten voor de begeleiding van burgers 

inzake duurzame voeding (sensibilisering en vulgarisering). Deze projecten kunnen de creatie 

van tools en infographics betreffen die ter beschikking worden gesteld van handelszaken.  

Deze tools maken het mogelijk te sensibiliseren voor de voedingskeuze (bijvoorbeeld de 

klanten sensibiliseren voor de herkomst van de voeding, het lezen van etiketten, de impact 

van de gedane aankopen en producten op het leefmilieu - bv. de impact van de keuze tussen 

een Belgische appel en een Nieuw-Zeelandse appel tonen, voor de 

prijs/kwaliteitverhoudingen,...).  

 

 De vraag naar voeding: de burgers en gezinnen begeleiden naar een overgang in de 

voedingspraktijken.  

In het kader van deze oproep verwachten we enerzijds projecten die gedragswijzigingen van 

voedingspraktijken op lange termijn beogen. Bijvoorbeeld de invoering van een challenge of 

uitdagingen met de Brusselse gezinnen voor de sensibilisering en begeleiding naar de 

overgang van de vraag naar voeding (veggie, lokale en seizoensproducten,...) om de actie te 

bevorderen.  

Anderzijds projecten rond de overgang van de vraag en gedragswijzigingen die de hefbomen 

en obstakels voor verandering identificeren om te komen tot concrete acties.   

 De strijd tegen de voedselverspilling, 

De Good Food strategie heeft het ambitieuze doel bij te dragen tot een vermindering van 30% 

van de voedselverspilling op de volledige voedselketen tegen 2020.  

We verwachten in het kader van deze oproep projecten die gedragswijzigingen op lange 

termijn beogen, toepassingen en de identificatie van hefbomen en obstakels om de 

voedselverspilling van de gezinnen in het bijzonder te bestrijden. Het mag om grote projecten 

gaan en de innovatie ligt in de interventie of in de oplossing zelf.  

Bijvoorbeeld de invoering van een challenge of uitdagingen met de Brusselse gezinnen voor 

de sensibilisering voor de strijd tegen de voedselverspilling om de actie te bevorderen.  

https://www.goodfood.brussels/
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We verwachten ook projecten die de versterking mogelijk maken van initiatieven voor de 

herverdeling van onverkochte producten door de steun van actoren van de voedselhulp 

(bijvoorbeeld door de logistieke optimalisering, de creatie van bijkomende platformen voor de 

verdeling van onverkochte producten die de bestaande voorzieningen komen aanvullen,...).  

Nb: Twee lopende projecten werden midden 2019 afgerond.  Ze hebben als doel om enerzijds 

tips en tricks voor te stellen aan de gezinnen om de voedselverspilling te verminderen in de 

vorm van een programma dat kan worden gepersonaliseerd. En anderzijds om projecten te 

ondersteunen voor de recuperatie van onverkochte producten geleid door burgers en 

ondernemers, door hen pistes aan te reiken om hun activiteiten zo goed mogelijk te leiden op 

het vlak van wetgeving en gezondheidsvoorschriften. De verwezenlijkte tools zullen in 

papieren en/of elektronische versie ter beschikking worden gesteld via het Good Food-portaal 

en op aanvraag bij Leefmilieu Brussel.  

3. Uitvoeringsbepalingen van de steun 

a. Financiële steun en uitvoeringsbepalingen 

 

Met deze projectoproep wil Leefmilieu Brussel projecten van grote omvang steunen, vanaf 15.000 

euro tot max. 50.000 euro.  

De projecten mogen max. twee jaar duren na de inwerkingtreding van de subsidie.  

De uitgaven die in aanmerking komen moeten rechtstreeks verband houden met het project, moeten 

plaatsvinden tijdens de gesubsidieerde periode en moeten worden verdeeld volgens de volgende 

posten:  

 de huur en huurlasten; 

 de promotie- en publicatiekosten; 

 de administratieve kosten;  

 de verplaatsingskosten; 

 de vergoeding aan derden en aan onderaannemers, de honoraria, het hulppersoneel; 

 de personeelskosten (met een arbeidsovereenkomst met de begunstigde); 

 de investeringen (max. 50% van het gevraagde bedrag).  

 

Aandachtspunten:  

1) De uitgaven voor de aankoop van voedingsmiddelen komen niet in aanmerking, met uitzondering 

van de cateringuitgaven voor de promo-evenementen in het kader van het project.   

2) De uitgaven voor financiële lasten (belastingen, taksen, bankkosten,...) worden niet gedekt door de 

subsidie.  

 

De gesubsidieerde uitgaven moeten beantwoorden aan volgende voorwaarden: 

- De uitgaven worden uitgevoerd tijdens de periode die door de subsidie is gedekt.  

- De uitgaven worden effectief vastgelegd door de begunstigde van de subsidie.  

- De uitgaven worden opgenomen in de boekhouding, zijn identificeerbaar en controleerbaar.  
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b. Methodologische steun 

 

Een begeleidingscomité, samengesteld uit vertegenwoordigers van Leefmilieu Brussel en de minister 

voor Leefmilieu komt minstens eenmaal bijeen op het einde van het project om de resultaten te 

valideren en zo vaak als noodzakelijk voor de goede vordering van de projecten, op verzoek van een 

van de partijen.   

 

c. Tools  

 

Leefmilieu Brussel zal diverse tools en brochures (kalenders, receptfiches, brochures met voedingstips, 

tools afkomstig van projecten die vroeger werden ondersteund, enz.). U vindt deze tools ook op onze 

website www.leefmilieu.brussels.  

Daarnaast kunnen actoren onderling ervaringen uitwisselen via de portaalsite www.goodfood.brussels 

waar de projecten nog een extra steuntje in de rug kunnen krijgen. 

 

4. Selectieproces en selectie- en ontvankelijkheidscriteria 

 

a. Selectieprocedure 

De projecten die aan de deelnamecriteria voldoen, worden geëvalueerd en geselecteerd door een 

jury. De selectie zal gebeuren op basis van een vergelijking tussen de verschillende projecten die 

werden ontvangen op basis van de selectiecriteria en dit zolang er nog budget beschikbaar is.  

De jury is samengesteld uit: 

- Een vertegenwoordiger van de minister (observator) ; 

- Specifieke deskundigen van Leefmilieu Brussel; 

- Onafhankelijke deskundigen, gespecialiseerd in het thema (in de eerste plaats en indien 

mogelijk de aanspreekpersonen voor de thematiek bij de besturen van de 2 andere 

gewesten) 

 

b. Ontvankelijkheidscriteria 

 

- Het project moet worden gedragen door een vereniging die actief is in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest.  

- Het project moet plaatsvinden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gericht zijn op een 

publiek dat in Brussel woont of er aanwezig is.  

- Het project moet afgestemd zijn op de Good Food-principes.  

- Het project moet afgestemd zijn op de doelstellingen en typologie van de projecten die met 

deze projectoproep worden verwacht.  

- Het project moet binnen de gestelde termijnen ingediend zijn aan de hand van het formulier 

dat is voorzien door de administratie en behoorlijk is ingevuld.  

 

c.  Selectiecriteria 

De projecten worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria: 

http://www.leefmilieu.brussels/
http://www.goodfood.brussels/
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1) De reproduceerbaarheid van het project of het feit dat het project op termijn voor een 

grotere doelgroep kan dienen (bv. reproduceerbaar op andere grondgebieden, met andere 

(doel)groepen en de waarschijnlijkheid dat het project zal leiden tot concrete en duurzame 

verwezenlijkingen in de tijd). (10 punten) 

2) Het innovatieve en creatieve karakter van het project: de duidelijke meerwaarde van het 

project t.o.v. een bestaande situatie (in de vorm van een project, inhoud, samenwerkingen of 

synergieën die worden ontwikkeld). (15 punten) 

3) De omvang van het project: acties met een collectieve impact die bijdragen tot een evolutie 

van het gedrag. (5 punten) 

4) Het delen van een project door een of meerdere verenigingen (een vereniging die het project 

draagt en coördineert, maar die opgestelde, ontwikkelde of afgesloten partnerschappen 

voorstelt of het volledig gezamenlijk dragen van het project). (15 punten) 

5) De geloofwaardigheid van het project op lange termijn door de gewestelijke financiering. (5 

punten) 

6) Uitvoeringscriteria:  (30 punten in totaal, zie onderstaande details) 

De relevantie en methodologische kwaliteit van het project:  

 De identificatie van de doelgroep en de relevantie ervan voor het project. (5 punten) 

 De beschreven methode en compatibiliteit met de subsidie. (5 punten) 

 De kwaliteit van het proces en de afwerking. (5 punten) 

 De voorgestelde planning en compatibiliteit met de subsidie.(5 punten) 

 De overeenstemming van het project met het gevraagde budget (gedetailleerde, 

realistische en evenwichtige voorlopige begroting). (5 punten) 

 De duidelijke identificatie van de kosten die specifiek zijn voor het project en de 

duidelijke identificatie van de nodige en beschikbare middelen. (5 punten) 

NB: de doelgroepen van de verwachte projecten zijn gevarieerd: bv. de jongeren (met uitzondering 

van een schoolpubliek), de gezinnen met een profiel met milieu-impact, het grote publiek dat de 

principes van gelijkheid en culturele mix naleeft, de gezinnen met een tuin (of een ander 

selectiecriterium afhankelijk van het project), de gezinnen afkomstig van immigratie,...   

7) Criteria voor follow-up, evaluatie en feedback (20 punten in totaal, zie onderstaande details) 

 De projecten moeten duidelijke (kwalitatieve en kwantitatieve) evaluatie-indicatoren 

voorstellen die het mogelijk maken de impact op het terrein te meten. (10 punten) 

 De projecten moeten ook doelstellingen voorstellen die een globale evaluatie van het 

project zelf mogelijk maken. (5 punten) 

 De valorisering van het project is gepland. (5 punten) 

 De verspreiding en terbeschikkingstelling van de tools, als die er zijn, bij het grote 

publiek is voorzien (hosting op het portaal Good Food.brussels,...).   

 

5. Planning 

 

 15 maart 2019:  lancering van de projectoproep 

 1ste april 2019 : infosessie bij Leefmilieu Brussel – 9u30 

 Inschrijvingen: info-goodfood@environnement.brussels 

 21 juni 2019 :  deadline voor de indiening van de kandidatuurdossiers (17u) 

mailto:info-goodfood@environnement.brussels
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 Via e-mail ter attentie van:   info-goodfood@environnement.brussels 

 Het onderwerp preciseren:  2019_oproep_GF_verenigingen 

 september 2019 : bijeenkomst van de selectiejury 

 november- december 2019 : bekendmaking van de laureaten van de oproep 

 ten vroegste december 2019 : opstart van de projecten 

 

De voorstelling van het project moet uiterlijk 21 juni 2019 op 17u bij Leefmilieu Brussel worden 

ingediend, aan de hand van het kandidatuurdossier dat is ingevuld en ondertekend door de personen 

die bevoegd zijn de vereniging verbintenissen te laten aangaan. 

Voor meer informatie : 

 info-goodfood@environnement.brussels 

Leefmilieu Brussel 

Departement Duurzame consumptie et Ecogedrag  

Dienst Duurzame voeding 

  

6. Bijlagen die bij het dossier moeten worden gevoegd 

 

1. Kandidatuurdossier  

2. Budgetbijlage 

3. Voor de verzoeken boven 30.000 €, het formulier "Gelijke kansen". 

mailto:info-goodfood@environnement.brussels
mailto:info-goodfood@environnement.brussels

