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Jette 

Maart 2021 

 

 

OPROEP TOT INDIENEN VAN PROJECTEN DOOR DE BUURTCOMITES 

FINANCIËLE STEUN VOOR PROJECTEN DIE HET SOCIAAL ISOLEMENT 

TEGENGAAN 

 

Context 

De missie van het OCMW in Jette 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 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. Sociaal isolement neemt daarbij een grote  plaats in, omdat het zowel de oorzaak 

als het gevolg is van vele andere vormen van onzekerheid.  

 

De mens is een sociaal wezen:  hij is niet voorbestemd om alleen te leven, afgesneden te zijn 

van de rest van de bevolking en kan zich in deze omstandigheden niet goed ontplooien, 

waardoor zijn psycho-sociaal evenwicht bedreigd wordt. 

 

Hoewel dit een vast gegeven is, hebben de gezondheidscrisis en de opeenvolgende (semi)-

lockdowms  de situatie zwaar verslechterd. Dit heeft tot gevolg enerzijds dat mensen die al 

geïsoleerd waren nog meer aan hun lot zijn overgelaten, en anderzijds dat er onder de 

bevolking nieuwe situaties van isolement zijn ontstaan.  

 

Hoewel het verschijnsel van oudsher meer voorkomt bij ouderen, heeft het zich in de huidige 

context uitgebreid tot de hele bevolking, met ernstige gevolgen voor de geestelijke 

gezondheid.  

 

Jongeren hebben behoefte aan contacten, studenten zien hun studentenperiode die 

gewoonlijk zo rijk is aan ontmoetingen en ervaringen beknot; in veel sectoren draaien 

werknemers thuis rondjes; gezinnen zitten opgesloten vaak in oncomfortabele 

omstandigheden; ouderen zijn afgesneden van hun dierbaren en van de activiteiten die hen 

in vorm moeten houden.  

 

Met de terugkeer van het goede weer, de vooruitgang van de vaccinatiecampagne en de 

verbetering van de medische verzorging is er hoop op een terugkeer naar een nieuwe maar 

toch normale situatie. Niettemins zal de wereld erna niet meer dezelfde zijn, en voor veel 

burgers zal het niet gemakkelijk zijn om hun gewoonten en sociale reflexen terug te vinden, 

of om gewoonweg hun huis opnieuw uit te komen.   



2 
 

Het is in deze context dat het OCMW van Jette, met de steun van de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapsommissie, deze oproep tot het indienen van projecten lanceert, gericht tot alle 

sociale actoren in Jette, via de sociale coördinatie.  

 

Beschrijving van de projectoproep: 

 

Met deze projectoproep wil het OCMW initiatieven in Jette ondersteunen die erop gericht zijn 

het isolement te bestrijden en de sociale samenhang onder de bevolking van Jette te 

versterken, dit alles in de context van het te boven komen van de gezondheidscrisis. 

 

Het project dient vernieuwend te zijn, in die zin dat het niet gericht mag zijn op een reeds 

bestaand initiatief binnen de organisatie van de vereniging. Dit vernieuwende aspect kan op 

verschillende manieren worden bereikt: een nieuw publiek bereiken, een nieuw evenement 

organiseren, een nieuwe dienst aanbieden, nieuwe instrumenten ontwikkelen, … om sociaal 

isolement tegen te gaan. 

 

Doelgroep: geïsoleerde personen 
 

Het project moet gericht zijn op de inwoners van een welbepaalde wijk. 

  

Tot wie richt zich de projectoproep? 

De projectoproep richt zich tot alle buurtcomités (VZW of feitelijke vereniging) die een 

vernieuwend project willen ontwikkelen om het sociaal isolement in hun buurt te bestrijden. 

 

Financiële steun 

 

500 € per project 

Dit bedrag dient ter dekking van de volgende kosten 

- werkingskosten ; 

- communicatiekosten 

 

Selectiecriteria 

 

De selectiecriteria zijn de volgende: 

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

beschrijving van de projectoproep vermeld staan, meer bepaald : de bestrijding van het 

isolement en de versterking van de sociale samenhang van de Jetse bevolking. 

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

verwezenlijking van de doelstellingen van de projectoproep. Het toont met name het concrete 

nut ervan om het isolement van de bewoners van de wijk tegen te gaan. 

- Aanpasbaarheid van het project: gezien de onzekerheden in verband met de 

gezondheidscrisis dient het project modulair en aanpasbaar te zijn, zodat het kan worden 

aangepast aan mogelijks veranderende situatie. 
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Indiening van het project met subsidieaanvraag 

 

Het project met subsidieaanvraag 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.irisnet.be  
 

Deadlines 

Lancering van de projectoproep : 17 maart 2021 

Afsluiten van de oproep (uiterste datum voor het indienen van projecten): 15/04/2021 

(12u00) 

Aanwijzing van de winnaars: eind april 2021 

Periode waarvoor de subsidie geldt: een periode van 12 maanden met ingang van 1 mei 2021.   

 

Jury 

 

De jury komt medio april 2021 bijeen.  

De jury  is samengesteld uit de volgende personen: 

De voorzitter 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 de Jette 

Het hoofd van de Cel "Sociale Ontwikkeling" van het OCMW te Jette, dat tevens optreedt als 

secretaris van de jury. 

Neem contact op met 

 

MINTIENS Christophe 
 
cmintiens@jette.irisnet.be - 02/422.46.97. 
 

Dienst Sociale Ontwikkeling – OCMW van Jette 
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