


Welkom!



Programma:

• Uitleg over het thema en de criteria van de oproep

• Uitleg over het verloop en de timing van de oproep

• Bruss-it 2021: een aantal voorbeelden

• Mogelijkheid om eigen vragen te stellen



Centraal thema:
‘Samenwerken aan een 
duurzame en leefbare 

stad’



• Bouwt verder op de ideeën uit Stadspiratie

• De meeste ideeën gingen over de thema’s ‘Duurzame en leefbare 
stad’ en ‘Meedoen en samen maken’

• Projecten die zich op het kruispunt van duurzaamheid en sociale 
inclusie bevinden

• Duurzaam: ecologisch maar ook mate van blijvende impact

• Sociale duurzaamheid: aanmoedigen om zich als gemeenschap te 
organiseren, delen van kennis en talenten, verlagen van financiële 
drempels



1. Werk een idee uit van Stadspiratie of laat je inspireren: Bruss-it
(stadspiratie.be)

2. Werk een project uit op basis van een eigen idee 

→ Alle projecten moeten binnen een of meer van de inhoudelijke 
clusters passen: share-it, reuse-it, green-it, activate-it

https://brussit.stadspiratie.be/


4 inhoudelijke clusters



Share-it



= Projecten die inzetten op delen, lenen of samen gebruiken van eigen 
en semipublieke ruimte en materiaal

Bijvoorbeeld:

• Eigen tuinen of (buiten)ruimtes actief openstellen

• Gedeeld materiaalgebruik stimuleren of organiseren



Reuse-it



= laagdrempelige projecten waarin mensen samen aan de slag gaan 
met recuperatiemateriaal of voorwerpen een tweede leven of een 
nieuwe bestemming geven

Bijvoorbeeld:

• Regenwater recupereren

• Gemeenschappelijke tuin onderhouden

• Voedseloverschotten hergebruiken

• Recup- en repairateliers



Green-it



= toegankelijke projecten van buurtbewoners of verenigingen die 
samen de onmiddellijke leefomgeving vergroenen

Bijvoorbeeld:

• Samen tuinieren

• Groen aanbrengen



Activate-it



= projecten die de publieke ruimte, zoals straten, pleinen, water en 
groene ruimte, (her)ontdekken en activeren

Bijvoorbeeld:

• Mensen laagdrempelig de weg wijzen naar groen en water in de stad

• Leefstraten

• Tijdelijke invullingen van publieke ruimtes

• Gevel- en praatbanken



Wie komt in 
aanmerking?



De oproep richt zich tot:

• Individuen

• Organisaties (vzw of feitelijke vereniging)

• Groepen van burgers

• Burgercollectieven

• Een openbaar bestuur of een instelling

→De initiatiefnemer moet een aantoonbare band hebben met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.



Hoe wordt een 
project beoordeeld?



Externe jury die bestaat uit:

• Mensen die door hun job voeling hebben met het thema van Bruss-it
(3/7)

• Geïnteresseerde Brusselaars (4/7)



De jury beoordeelt op basis van volgende criteria:

• Aansluit bij minstens een van de inhoudelijke clusters (zie vorige 
slides) (weging 30%)

• De participatieve aanpak (weging 20%)

• Oog voor Brusselaars in een kwetsbare situatie (weging 20%)

• Duurzaamheid (weging 15%)

• Realistische en concrete uitwerking, timing en budget (weging 15%)



PROMO! Op zoek naar kandidaten voor de burgerjury

• Je bent een gemotiveerde Brusselaar?

• Je hebt tijd en goesting om in het najaar mee projectaanvragen te 
lezen en beoordelen? (Je kan geen advies geven over projecten waar je zelf bij 
betrokken bent)

Stel je dan kandidaat voor de burgerjury / help onze oproep verder 
mee verspreiden

• Alle info + inschrijven via: Stel je kandidaat voor de jury van Bruss-it | 
Vlaamse Gemeenschapscommissie (vgc.be)

• Ten laatste op 15 juni

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/stedelijk-beleid/bruss-it/stel-je-kandidaat-voor-de-jury-van-bruss-it


Welk subsidiebedrag 
kan ik aanvragen?



Per project geeft de VGC tot maximum 15.000 euro subsidie

• Ook kleinschalige initiatieven voor een lager subsidiebedrag komen 
aan bod

• Bij het indienen van je project geef je aan tot welke categorie deze 
behoort:
• Categorie 1: projecten tot 5.000 euro

• Categorie 2: projecten tot 15.000 euro



Hoe kan ik een project 
indienen?



De oproep verloopt in 2 fases

Fase 1 (niet verplicht): laat ons weten wat je wilt doen 

ik wil zelf een project indienen

2 opties

ik wil meewerken aan een project



Fase 1: ik wil zelf een project indienen

• Omschrijf kort je project (filmpje kan ook), niet helemaal uitgewerkt

• Vermeld eventuele noden en vragen

• Schrijf je in voor de projectendag

• Nog geen formele subsidieaanvraag

• Via een online formulier op www.brussit.be

• Ten laatste op 1 juni

http://www.brussit.be/


Fase 1: ik wil meewerken aan een project

• Geef je voorkeuren (bv. bepaalde gemeenten) aan

• Waarmee help je graag (bv. communicatie, bouwen,…)

• Schrijf je in voor de projectendag

• Via hetzelfde online formulier op www.brussit.be

• Ten laatste op 1 juni

http://www.brussit.be/


Fase 2: formele indiening van het project

• Via het digitale subsidieloket

• Aanvragen zijn volledig gedocumenteerd en uitgewerkt

• Ten laatste op 20 september

Alle informatie na te lezen op: Een project indienen | Vlaamse 
Gemeenschapscommissie (vgc.be)

https://www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/stedelijk-beleid/bruss-it/een-project-indienen


Tentoonstelling 
projecten eerste fase



• Tentoonstelling van de reeds ingediende projectomschrijvingen (fase 1)

• Op een publieke locatie ergens in de stad

• + op www.brussit.be

Doelstelling = 

• inspireren om mee te doen door zich aan te sluiten bij een idee / zelf 
een idee in te dienen

• bekendheid projectoproep vergroten bij het brede publiek

Praktische info via: www.brussit.be

http://www.brussit.be/


Projectendag



Doelstelling projectendag = 

• netwerken verbreden

• kennis- en informatie-uitwisseling bevorderen

• nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk maken

• je project voorstellen en feedback krijgen



• Open voor alle geïnteresseerden (deelnemers eerste fase/initiatiefnemers die 
niet deelnamen aan fase 1/geïnteresseerde Brusselaars)

• Programma:

• 14 uur: start projectendag

• 14 – 16 uur: feedbacksessies (op afspraak)

• 16 – 18 uur: voorstelling projecten fase 1 (pitch) 

• 18 – 20 uur: feedbacksessies (op afspraak)

• Doorlopend: netwerken en ervaringen uitwisselen | tentoonstelling 
van projecten die in eerste fase werden ingediend | eten en drinken



Wanneer?

16 juni 2022 van 14u tot 20u

Waar?

Circularium in Anderlecht

Praktische info en inschrijven:

www.brussit.be

http://www.brussit.be/


Tijdslijn



FASE 1: 
Projectomschrijving 

indienen

1 juni 16 juni – 20 september

Tentoonstelling 
projecten

eerste fase

Projectendag

16 juni 20 september

FASE 2:
Project formeel 

indienen

Beslissing 
VGC

Eind 2022

Kandidaat 
stellen 

burgerjury

15 juni2 juni

Tweede
infomoment

Info-en 
feedback
moment

september



Enkele FAQ



• Kan ik verschillende initiatieven indienen?

→ ja, een initiatiefnemer kan voor verschillende initiatieven een 
aanvraag indienen. Wel maar één aanvraag per initiatief.

• In welke taal kan ik een dossier indienen?

→Projectaanvragen moeten in het Nederlands zijn.

• Wanneer weet ik of mijn project een subsidie krijgt?

→ De VGC beslist in principe eind november 2022



• Welke projecten komen niet in aanmerking?

→ projecten met louter commerciële doeleinden

→ projecten die enkel een link hebben met gewestbevoegdheden 
en niet met gemeenschapsbevoegdheden 
(Cultuur, Jeugd, Sport, Onderwijs, Vorming, Speelpleinen, Welzijn, Gezondheid, 
Gezin, Integratie en Stedelijk Beleid) 

• Wanneer kan mijn project van start gaan?

→Vanaf december 2022 (in functie van beslissing College)

• Hoe veel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

→24 maanden nadat de VGC de subsidie toekende.



Bruss-it 2021: 
voorbeelden



Een café voor Sint-Joost (Cantine Josée)

Gemeenschapscentrum Ten Noey

• tijdelijke invulling (9 weken) in leegstaand voormalig café in Sint-Joost-ten-Node

• ‘ontmoetingsplek waar veel kan en weinig moet’

• café (geen verplichte consumptie), kinderhoek en podium

• activiteiten door verenigingen en burgers (bv. workshops, buurtkeuken, voorleesmomenten,…)

• vast weekstramien (bv. woensdag familiedag, vrijdag buurtkeuken en podium…)

• lokale partners en vrijwilligers

• Info: www.cantinejosee.be en Facebook ‘Cantine Josée’

http://www.cantinejosee.be/


The extended Market (Marché Bildy Markt)

Espacetous

• ‘markt en ontmoetingsplek’

• elke laatste zaterdag van de maand in de Gare Maritime (Brussel-Stad)

• lokale producten gemaakt door inwoners van Sint-Jans-Molenbeek en Laken 

• voedingsmiddelen van lokale boerderijen (korte keten) aan democratische prijzen

• praatcafé met hapjes en drankjes

• via kunst (concert, workshop, interactieve performance,…) elkaar beter leren kennen

• Info: Facebook ‘Marché Bildy Markt’ en Facebook ‘Espacetous’



Operatie Welzijn

Oasis Heyvaert

• collectieve buurtmoestuin in Sint-Jans-Molenbeek

• filosofie: het welzijn van het dagelijks leven verbeteren en een beetje natuur 
toevoegen aan de buurt om sociale uitsluiting en stedelijke vervuiling tegen te gaan

• voorbeelden van activiteiten:

• soepworkshop met onverkochte groenten

• schilderworkshop op een kweekbak

• workshop zadenbommetjes

• Info: https://oasis-heyvaert.yolasite.com/ en Facebook ‘Oasis Heyvaert’

https://oasis-heyvaert.yolasite.com/


Een vijverbloemblok met eetbaar balkon

Lokaal Dienstencentrum Vives

• samen met bewoners van appartementsgebouw in 
Anderlecht balustrades en balkons vergroenen

• mensen leren kennismaken met kleinschalige 
stadslandbouw + contact tussen bewoners bevorderen

Kajakken, kunst en recyclage

Canal it Up

• doel: van het kanaal kwalitatieve publieke ruimte maken 
zonder afval, met proper water en natuur

• organiseren kajaktochten waarbij afval uit kanaal wordt 
gehaald, onderhouden drijvende eilanden met 
waterplanten, organiseren zero waste workshops,…

De nagel op de kop slaan 

De Buurtwinkel

• bestaande uitleendienst laten herleven

• doelstellingen project: bereiken van breder publiek en 
een participatief traject om aanbod van materiaal uit te 
breiden

Bureau van stadsverzamelaars + PleinOpenAir
Museum

Basisschool De Kleurdoos

• heraanleg van Nieuwe Graanmarkt aangrijpen om extra 
banden te smeden met organisaties en scholen uit de 
buurt

• huidige plein op een artistieke en ludieke manier 
onderzoeken (dromen over toekomstig plein) + 
aanbevelingen naar Stad Brussel



Alle projecten van de editie 2021:

www.brussit.be

http://www.brussit.be/


Contact



Blijf op de hoogte van de laatste info:

• Website Bruss-it: www.brussit.be

• Facebook pagina Stedelijk Beleid: VGC Stedelijk Beleid | Facebook

• Nieuwsbrief Stedelijk Beleid: zet je mailadres in de chat

Contacteer ons voor vragen:

• Pieter Van Camp / Caroline Englebert

• brussit@vgc.be

• 02/563 03 27

http://www.brussit.be/
https://www.facebook.com/stedelijkbeleid
mailto:brussit@vgc.be


Vragen?




