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PROJECTOPROEP VOOR DE SOCIALE ACTOREN VAN JETTE  

FINANCIËLE STEUN IN HET KADER VAN HET “PLAN D’ACTION SOCIAL – 

SOCIAAL ACTIE PLAN” (PASAP) 2022-2027 

  

Context  

De missie van een OCMW bestaat erin  iedereen in staat te stellen een leven te leiden dat in 

overeenstemming is met de menselijke waardigheid (artikel 1 van de organieke OCMW wet 

van 8 juli 1976). Om dit doel te bereiken kan het OCMW van Jette samenwerken met de 

vrijwilligerssector, onder meer in de vorm van financiële steun die wordt toegekend na een 

projectoproep gericht tot de sociale actoren van de gemeente.   

  

De burgers van Jette worden geconfronteerd met verschillende vormen van sociale 

onzekerheid die zijn vastgesteld in het kader van het “Plan d’Action sociale - Sociaal actieplan” 

(PASAP) 2022-2027. Dit instrument, dat tot stand is gekomen na overleg met de openbare- 

en verenigingsactoren op het terrein, heeft tot doel de vaststellingen en de sociale problemen 

op het niveau van de gemeente Jette te inventariseren en oplossingen op plaatselijk niveau 

voor te stellen voor de komende vijf jaar.  

 

Aan het einde van de COVID-crisis, die de ongelijkheden en het sociaal isolement nog heeft 

verscherpt, en geconfronteerd met de algemene toename van onzekerheid, geaccentueerd 

door de stijgende energiekosten, lanceert het OCMW van Jette, met de steun van de GGC, 

deze projectoproep gericht aan de sociale actoren van Jette, door bemiddeling van de sociale 

coördinatie.  

 

Beschrijving van de projectoproep:  

  

Met deze projectoproep wil het OCMW van Jette initiatieven ondersteunen die verband 

houden met de uitvoering van een of meer acties die zijn opgenomen in het PASAP 2022-

2027. 

 

Het project dient origineel te zijn, dat wil zeggen dat het geen initiatief mag zijn dat reeds 

bestaat in de organisatie van de vereniging. Zij kan echter bestaan uit een capaciteits-

vergroting van een actie die in het verleden reeds is opgestart, mits zij beantwoordt aan een 

specifieke behoefte die in het PASAP 2022-2027 is aangegeven. 
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Doelgroep: geïsoleerde personen  

  

Het project moet duidelijk zijn doelpubliek identificeren. Het kan gericht zijn op specifieke 

groepen, op basis van leeftijd, geslacht, sociaaleconomisch profiel of woonplaats, of het kan 

gericht zijn op de gehele bevolking van Jette. 

   

Tot wie is de projectoproep gericht?  

De projectoproep is gericht tot elke organisatie of vereniging in Jette die actief is op sociaal 

vlak en een project wil ontwikkelen om een doelstelling te verwezenlijken die in het PASAP 

2022-2027 is vastgesteld. 

 

Een groepering van verenigingen in het kader van de projectoproep is mogelijk, voor zover 

een van de partnerentiteiten de rol van projectleider op zich neemt. 

 

Financiële steun  

  

Maximaal € 30.000 per project 

 

Dit bedrag dient ter dekking van de volgende kosten 

 

- personeelskosten ; 

- werkingskosten ; 

- communicatiekosten; 

 

Selectiecriteria  

  

De selectiecriteria zijn de volgende: 

 

- Doelstellingen van het project: het project beantwoordt aan de doelstellingen die zijn 

omschreven in de beschrijving van de oproep tot het indienen van projecten, d.w.z. het 

uitvoeren van ten minste één actie die is vastgesteld in het PASAP-kader 2022-2027 

 

- Oorspronkelijke dimensie: het gaat om een nieuw project, of om het op grotere schaal 

ontplooien van een reeds in het verleden begonnen actie 

 

- Relevantie van het project: het project toont aan dat het relevant is voor het bereiken 

van de doelstellingen van de oproep tot het indienen van voorstellen, met name door het 

concrete nut ervan voor de verbetering van het dagelijkse leven van de doelgroep 

 

- Duurzaamheid van het project: het project toont aan dat het in staat is de effecten 

ervan binnen de doelgroep in stand te houden 

 

- Evaluatie: het project kan worden geëvalueerd en bevat de indicatoren aan de hand 

waarvan de evaluatie kan worden gekwantificeerd 
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Indiening van de aanvraag 

  

De aanvraag moet worden ingediend met behulp van het aanvraagformulier dat als bijlage bij 

dit document is gevoegd.  

De aanvraag moet per e-mail naar het volgende adres worden gezonden :  

cmintiens@jette.brussels     

  

Deadlines  

Lancering van de projectoproep : 24 juni 2022  

Afsluiten van de oproep (uiterste datum voor het indienen van projecten): 24 juli 2022 - 

middernacht  

Aanwijzing van de winnaars: half augustus 2022  

Periode waarvoor de subsidie geldt: een periode van 12 maanden vanaf 1 september  2022.    

  

Jury  

  

De jury komt medio augustus 2022 bijeen.   

De jury is samengesteld uit de volgende personen:  

De voorzitster van het OCMW van Jette  

Drie leden benoemd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  (waaronder een lid van de 

oppositie)  

De Secretaris-generaal van het OCMW van Jette   

De Directeur Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van Jette  

Een lid van het kabinet van de voorzitster van het OCMW van Jette, dat tevens optreedt als 

secretaris van de jury.  

Neem contact op met  

  

MINTIENS Christophe  

cmintiens@jette.brussels 

mailto:cmintiens@jette.brussels

