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KANDIDATUURDOSSIER VOOR DE PROJECTOPROEP  
IN HET KADER VAN HET 

 

SCHOOLCONTRACT DROOTBEEK 
 

“ Promotie modal shift ”  
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UITERSTE DATUM VOOR INDIENING KANDIDATUURDOSSIER : 
WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 OM 12U ‘S MIDDAGS 

 
A. PROJECTVERANTWOORDELIJKE  
 

1. Gegevens van de verantwoordelijke persoon(en) (ondertekenaar van de overeenkomst) 

Naam   

Functie   

Adres   

Tel.   

E-mail    

2. Identificatie van de projecthouder 

Naam  

Bedrijfsnummer  

Juridische vorm  

Datum van oprichting   

Maatschappelijke zetel  

Maatschappelijk doel   

Contactpersoon  

Website   

Bankrekeningnummer   

Goedkeuringen door een overheids-

instelling 

 

3. Projectpartners 

Type Naam Rol 

Terbeschikking-
stelling van perso-

neel 
(in VTE) 

Financiële tussen-
komst 
(in €) 

Bv. : financieel of 

operationeel 
Fiets vzw Fietsvloot 2 0 

     

     

     

     

http://www.brussel.be/
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B. CONCEPT VAN HET PROJECT 
 

4. Beschrijving van het project (kort en bondige presentatie)   

 

 

5. Wat is de oorsprong van het project?  

• Verklaar het uitgangspunt, het ondervonden probleem  

 

 

• Is het project bedoeld ter versterking van een project dat u reeds uitvoert: Ja/Nee 

o Zo ja, kunt u het project omschrijven?  

o Zijn er documenten die betrekking hebben op dit project en kunt u die bijvoegen? 

 

 

• Bestaat er reeds een soortgelijk project in de buurt of elders: Ja/Nee 

o Zo ja, kunt u het project omschrijven? (waar en wanneer?) 

o Zijn er documenten die betrekking hebben op dit project en kunt u die bijvoegen? 

o Hoe is uw project anders? Wat voegt uw project toe? 

 

 

• Wat zijn de doelstellingen van het project? Hoe integreert uw project de uitdagingen en 

de behoeften van het Schoolcontract op vlak van duurzame mobiliteit en modal shift? 

 

 

6. Doelgroep(en) 

• Specificeer het type publiek waarop u zich richt (leeftijd, gender, kwalificatieniveau, soci-

ale situatie, enz.) en het verwachte aantal deelnemers.   

 

 

• Welke participatieve methodes zullen gebruikt worden om de verschillende stakeholders 

en doelgroepen te betrekken bij het project? (Bv. als uw project zich richt op oude-

ren/jongeren/kinderen, hoe bent u dan van plan dit publiek te bereiken?)  

http://www.brussel.be/
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• Als u wilt dat uw project inclusief is (gender, handicap, etnische en culturele afkomst, 

enz.), wat gaat u dan doen om dit te bereiken? (Bv. of uw project een genderdoelstelling 

heeft, hoe u van plan bent het vrouwelijke publiek te bereiken, ...)    

 

 

• Als u de sociale mix wilt versterken, welke acties bent u dan van plan te ondernemen? 

 

 

• Hoe gaat u communiceren over het project? 

 

 

      
C. RESULTATEN EN EVALUATIE 
 

7. Indicatoren   

Identificeer de indicatoren waarmee u uw project zult kunnen evalueren. De hier gespecificeerde 

indicatoren moeten worden opgenomen in de verschillende opvolgingsverslagen over het project. 

Indicator Doelstelling 

Bv. Aantal workshops 5 workshops per jaar 

Bv. Percentage inschrijvingen bij de workshops 100% 

Bv. Tevredenheidspercentage van de deelnemers 90% 

  

  

  

  

8. Methodologie  

Hoe gaat u uw project evalueren? (Bv. tevredenheidsenquêtes die de deelnemers moeten invul-

len, enz.) 

 

 

http://www.brussel.be/
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9. Verwachte effecten 

Welke veranderingen verwacht u op lange termijn in de perimeter van het Schoolcontract als ge-

volg van de uitvoering van uw project? 

 

 

 
D. UITVOERING VAN HET PROJECT 
 

10. Voorbereidende fase 

Is een voorbereidende fase noodzakelijk? Zo ja, licht toe en geef de verwachte tijdsplanning. 

 

 

11. Planning 

Vermeld de begindatum, de einddatum en de totale duur van het project. 

Begindatum Einddatum Duur 

01/01/2023 31/12/2025 3 jaar 

12. Locatie 

Geef de plaats van de activiteit aan en de actieradius ervan. 

 

http://www.brussel.be/
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13. Betrokkenheid van het personeel 

Kopieer de tabel en vermeld ze verschillende keren indien nodig 

• VTE :   

• % gesubsidieerd salaris : 

• Periode :  

• Profiel (niveau en/of kwalificatie) : 

• Soort activiteit : 

14. Kalender van acties  

Vermeld hieronder de verschillende etappes van het project 

Jaar Beschrijving Doelstelling Frequentie 

Bv. Jaar 1 

Jan.-Feb. 

Contact opnemen met het 

doelpubliek 

De groep deelnemers voor mijn 

project samenstellen 

Indien van 

toepassing 

    

    

 
E. MIDDELEN 
 

15. Huidige middelen voor het project 

Financieel   

Personeel (in VTE)   

Gebouwen/materiaal   

Vermeld, indien van toepassing, uw andere financieringsbronnen: 

 

16. Bijkomende behoeften  

Welke extra behoeften, per jaar, worden door het Schoolcontract op zich genomen? 

Begrotingspost 2023 2024 2025 Totaal 

Kleine investeringen € € € € 

Werkingsmiddelen  
(vrijwilligersvergoedingen, 
dienstverlening, klein mate-
riaal,…) 

€ € € € 

Totaal € € € € 

http://www.brussel.be/
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F. VOORTZETTING VAN HET PROJECT 
 

Wat ziet u als het eindresultaat van het project na afloop van het Schoolcontract? 

 

 

Welke stappen gaat u nemen om het project toekomstbestendig te maken? 

 

 

Bent u van plan uw project na afloop van het Schoolcontract voort te zetten? 

 

 

 
G. BIJLAGEN 
 
Voeg alle nuttige documenten bij dit formulier om het project en de grondige uitvoering ervan toe te 
lichten. 
 
H. CHECKLIST 
 
De projectdrager moet ervoor zorgen dat: 
 
 Een elektronische versie van het volledige kandidatuurdossier uiterlijk op woensdag 14 de-

cember 2022 om 12u ‘s middags naar de gemeentelijke administratie verstuurd wordt op vol-
gend adres : urb.drootbeek@brucity.be; 

 Het dossier ondertekend wordt door de wettelijke vertegenwoordiger van de projectdrager; 
 Alle betrokken partners in het project en die financieel bijdragen zijn opgenomen in het kan-

didatuursdossier.  
 
I. BEVESTIGING EN ONDERTEKENING 
 
Gelieve er akte van te nemen dat de Word bestanden en de bijlagen integraal deel uitmaken van het 
kandidatuurdossier.  
 
Door dit kandidatuurdossier te ondertekenen verbindt de projectdrager zich ertoe: 
 

• Zijn financieel beheer zodanig te organiseren dat de uitgaven en ontvangsten die gepaard 
gaan met het gesubsidieerde project duidelijk bepaald zijn; 

• Zich te schikken naar de gewestelijke regels in verband met de controle op de subsidies (de 
organieke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 23 februari 2006 hou-
dende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle; 

• Zich te schikken naar het verbod op dubbele betoelaging. 
 
Handtekening(en) van de projectdrager(s) 

http://www.brussel.be/
mailto:urb.drootbeek@brucity.be
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Datum en plaats 

http://www.brussel.be/

