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Doelstelling 5 Dynamisch beleid rond 
werkgelegenheid en economische 

ontwikkeling 

Het is bekend dat het Brussels Gewest een van de belangrijkste motoren is van 
de economische activiteit in België. Minder bekend is dat de Stad Brussel alleen 
al goed is voor een aanbod van 300.000 banen, d.i. bijna 40 % van de bestaande 
banen op het grondgebied van het Gewest. De Stad staat bekend als de plaats 
waar vele lokale, nationale, Europese en internationale instellingen en openbare 
besturen hun zetel hebben. Ook een groot aantal handelszaken, 
ondernemingen en verenigingen bieden er een grote verscheidenheid van 
activiteiten en banen aan.  

De Stad zelf genereert rechtstreeks of onrechtstreeks bijna 20.000 banen in 
verschillende sectoren zoals het onderwijs, de ziekenhuissector, de hulp aan 
personen, de politie, de bouwsector, het toerisme, sport en cultuur enzovoort. 
Nochtans bedraagt de werkloosheid van de bewoners er circa 25 %. En terwijl 
de hoofdstad een van de belangrijkste plaatsen van scholing, opleiding en 
emancipatie is, profiteert een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking te 
weinig van deze rijkdommen die geworden geproduceerd en aangeboden. 

Terwijl de federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over belangrijke 
bevoegdheden en hefbomen ter zake beschikken, is ook de gemeentelijke 
overheid een onmisbare speler die de duurzame economische activiteit kan 
bevorderen en versterken. 

De 5de doelstelling van de Agenda 21 omvat een geheel van specifieke 
acties die de Stad wil realiseren in het kader van een dynamisch beleid dat 
gericht is op begeleiding en vorming, hulp bij de sociale en professionele 
integratie in het bedrijfsleven, de strijd tegen discriminatie bij het in dienst nemen 
en tewerkstelling, de ontwikkeling van de sociale economie en de 
activiteitensectoren in verband met toerisme evenals de ondersteuning van lokale 
kleine ondernemingen, handelszaken en zelfstandigen. 
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5.1 WERKGELEGENHEID 

De Stad heeft van de dynamiek en de efficiëntie van haar beleid op het vlak 
van werkgelegenheid een van haar prioriteiten gemaakt. Het gaat erom het 
potentieel aan werkgelegenheid in de Stad te ondersteunen en te ontwikkelen 
door voorrang te geven aan de instrumenten die de Brusselse bevolking en, 
algemeen, alle gebruikers van de Stad op duurzame wijze ten goede komen. 
Naast de mechanismen voor oriëntering en begeleiding bij het zoeken naar werk 
streeft de Stad naar het uitvoeren en ondersteunen van initiatieven die lokaal 
banen creëren en de capaciteiten van bepaalde doelgroepen integreren en 
versterken, in het bijzonder die welke zich richten tot laaggeschoolde 
jongeren. 
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Actiegebied: 

ACTIE 5.1.1 

Tewerkstelling 

TOERISME EN EVENEMENTEN ONTWIKKELEN ALS 
SECTOREN VAN DUURZAME WERKGELEGENHEID 

Context, doel en actie: 

Het toerisme is een van de sectoren die het meeste lokale werkgelegenheid creëert voor 
ongeschoolden, met name de horecasector (hotel, restaurant en café). Op door de stad 
georganiseerde evenementen (Winterpret in de eerste plaats) worden ook laaggeschoolde 
jongeren tewerkgesteld: via professionele overgangsprogramma's (PTP – programmes de 
transition professionnelle) die de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sector, de sport, 
het milieu en de vrijetijdsbesteding bevorderen, krijgen zij een gespecialiseerde opleiding 
aangeboden die verband houdt met de omgeving van het evenement (onthaal, veiligheid, 
onderhoud, eerste hulp, assemblage/demontage, schoonmaak). De Stad is dan ook van 
plan deze actie voort te zetten via de vzw ‘Rock the city’, die in 2012 werd opgericht. Deze 
vereniging heeft als doel opleidingen te organiseren met betrekking tot evenementen in de 
brede zin van het woord om de professionele integratie en duurzame tewerkstelling van 
langdurig werklozen met lage kwalificaties, jongeren en mensen die steun genieten van het 
OCMW en de lokale missie van Brussel te bevorderen. De vereniging streeft verder naar het 
creëren van stabiele en duurzame banen in de veelbelovende toeristische en culturele 
sector. 

De relevantie van de actie ‘duurzame ontwikkeling’: 

• Economisch: positieve economische neveneffecten / Begunstigden: de plaatselijke
toeristische sector en de stad

• Maatschappelijk: het creëren van lokale banen die openstaan voor
laaggeschoolden - ontwikkeling van een sectorspecifiek opleidingskanaal /
Begunstigden: de werkzoekende bevolking

Implementatie van de actie: 

Middelen:  

Personeel van de vereniging - subsidies 

Aansturing en partnerschappen:  

De vzw ‘Rock the city’ in samenwerking met de Stad, de organisatoren van evenementen 
(met name BME), Actiris en Bruxelles Formation 

Evaluatie van de actie: 

Uitgangssituatie Doelstellingen Geselecteerde indicatoren 

Aantal werkuren en/of voltijdse 
equivalenten dat door de 
evenementenorganisatoren is 
besteld bij de vzw Rock The City 
in het jaar 0 

Verhoging van het aantal 
werkuren en/of voltijdse 
equivalenten besteld door de 
evenementenorganisatoren bij 
de vzw Rock The City 

Aantal gefactureerde uren 
(eventueel met vermelding van 
de voltijdse equivalenten) aan 
de organisatoren van 
evenementen door vzw Rock The 
City 

Dynamisch beleid op het gebied van 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 
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Uitgangssituatie Doelstellingen Geselecteerde indicatoren 

Oprichting van het Rock Your 
Job-project om mensen in de 
evenementensector op te leiden 

Verhoging van het aantal 
mensen dat via het Rock Your 
Job-project wordt opgeleid 

Aantal mensen dat een 
opleiding genoot via het project 
Rock Your Job 

Geen duurzame banen 
gecreëerd na de Rock Your Job-
opleiding 

Verhoging van de terugkeer 
naar duurzame 
werkgelegenheid na de 
opleiding  

Mate van duurzame 
werkhervatting na Rock Your 
Job-opleiding 

Dynamisch beleid op het gebied van 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 
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5.2 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 

Handelsactiviteiten en activiteiten in verband met het toerisme bekleden een 
belangrijke plaats in het economisch weefsel van Brussel. In deze context wil de 
Stad invloed uitoefenen op de kwaliteit van de aangeboden producten en 
diensten door het aanmoedigen van economische actoren en sectoren die 
zuiniger omspringen met energie, veiliger zijn voor de gezondheid (bio) en 
meer eerbied hebben voor de rechten van de werknemers (fair trade). Om bij te 
dragen tot de vitaliteit van de lokale economie bevorderen de Stad en het OCMW 
ook die ondernemingen die sterk aan het grondgebied zijn gehecht, door ruimten 
te ontwikkelen die gunstig zijn voor het creëren van KMO’s, voor het begeleiden 
van kandidaat-ondernemers en voor het onthaal van de vzw’s voor vorming. 

LOKALE AGENDA 21 VAN DE STAD BRUSSEL EN HET OCMW VAN DE STAD BRUSSEL - ACTIEPLAN – 2020 318



Dynamisch beleid op het gebied van 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Actiedomein :      Economische ontwikkeling 
Actie 5.2.1  HET DUURZAME ONDERNEMERSCHAP BEVORDEREN 
 __________________________________________________________________________  

De actie, zijn doelstellingen en zijn context: 

Verscheidene studies tonen aan dat een bepaald aantal uitkeringsgerechtigden een project met 
economisch einddoel in gedachten heeft. In België zijn er evenveel werklozen die een 
onderneming oprichten, als werkzoekenden die een opleiding volgen. Zo scheppen elk jaar 9000 
tot 12000 uitkeringsgerechtigden hun eigen werkgelegenheid. 
A fortiori, zijn begunstigden van een leefloon of equivalent leefloon erg kansarm als ze een 
economische activiteiten willen opstarten. Ze hebben het moeilijk om inlichtingen in te zamelen 
(administratieve, juridische, commerciële, ...); ze beschikken niet over alle vereiste kwalificaties 
(beheerscertificaat en technische vaardigheden); ze hebben geen of onvoldoende 
ondernemerscapaciteiten (voorstellen van een project, een zakenplan opstellen, ...); ze hebben 
het moeilijk om instanties te overtuigen hen een krediet te verstrekken vanwege hun 
maatschappelijke toestand. 
Als antwoord op deze vaststellingen, werd in 2005 door het OCMW van Brussel het project 
« Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid” opgericht. Dit project bestaat uit het 
opzetten van een specifiek inschakelingsproject met de rechthebbenden, waarvan het 
beroepsproject erin bestaat om hun eigen activiteit op te starten. 
De begeleiding steunt op een specifieke methodologie, die aangepast is aan de situaties en de 
profielen van deze doelgroep enerzijds, en anderzijds steunend op de bestaande bronnen en 
structuren in de sector voor het zelf scheppen van werk.  
De tussenkomst van het OCMW van Brussel bestaat uit het voorstellen van een gepersonaliseerde 
beroepsbegeleiding tot aan het overnemen van het project door een organisme voor het 
opzetten van projecten en/of voor microfinanciering van de geïndivualiseerde begeleiding van de 
kandidaat-oprichters. 
Het project “Schakel tot het zelf scheppen van werkgelegenheid” ontwikkelt vanaf het begin van 
zijn oprichting een partnerschap met de VZW “Groupe One”, die het verantwoorde 
ondernemerschap en de verantwoorde economie bevordert in een geest van vernieuwing, 
opheffen van barrières en transparantie. 

Het project is gelegen in het bedrijvencentrum de « Ateliers des Tanneurs », een keuze die 
gemotiveerd werd door de noodzaak om een nabijheidsdienst te bieden, in een kader van 
ondernemingen die in de startfase zitten en die ondergebracht zijn in een ondersteunende en 
dynamiserende structuur. 

Het relevantieaspect « duurzame ontwikkeling » van de actie: 

• Milieu : eerbied voor de milieunormen in het opgezette ondernemerschap, in het bijzonder
via de modules tot sensibiliseren inzake de milieu- en sociale aspecten die door de VZW
Groupe One voorgesteld worden aan de dragers van een economisch project /
Begunstigden: de gemeenschap

• Economie : professionele begeleiding tot het zelf scheppen van ondernemingen, door het
meten van de impact, de sterke punten, de zwakke punten, de mogelijkheden en de
risico’s, teneinde te komen tot het scheppen van economisch leefbare bedrijven /
Begunstigden : de toekomstige zelfstandigen en hun toekomstige klanten

• Sociaal : aanmoedigen van de kansarmen tot het oprichten van hun eigen
werkgelegenheid, met eerbied voor de menselijke waarden, in het bijzonder geïllustreerd
door de modules voor het sensibiliseren tot de milieu- en maatschappelijke aspecten die
door de VZW Groupe One worden voorgesteld / Begunstigden: de toekomstige
zelfstandigen en potentiële weddetrekkenden
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Dynamisch beleid op het gebied van 
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Het opzetten van de actie: 

Middelen :  

Co-financiering van het Europees Sociaal Fonds van 2005 tot 30/06/2008 – Werking met eigen 
middelen sinds juni 2008 – Personeel : een bestuurssecretaris (1VTE) – Sensibiliseren van de 
inschakelingspersoneelsleden tot het zelf scheppen van werk – Ontwerpen van visitekaartjes, 
affiches en folders om het project voor te stellen, ten behoeve van de doelgroep en uitgedeeld 
aan alle inschakelingspersoneelsleden en maatschappelijke assistenten. 

Sturing en partnerschappen: 

Departement Tewerkstelling van het OCMW in partnerschap met het bedrijvencentrum voor 
plaatselijke economie « Les Ateliers des Tanneurs » en in samenwerking met de VZW Groupe One. 

Evaluatie van de actie : 

Begintoestand Doelstellingen Indicatoren 
Geen enkele aanduiding over het 
aantal personen dat voor hun eigen 
werkgelegenheid gezorgd had op het 
ogenblik van het opstarten van het 
project(9/2005) 

Stijging van het aantal 
personen dat voor zijn 
eigen werkgelegenheid 
zorgt 

Aantal personen dat voor 
zijn eigen werkgelegenheid 
gezorgd heeft 

Geen enkele aanduiding over het 
aantal personen dat verzaakt had 
aan het zelf scheppen van hun eigen 
werkgelegenheid en 
weddentrekkende geworden op het 
ogenblik van het opstarten van het 
project(9/2005) 

Stijging van het aantal 
personen dat in staat 
gebleken is om hun 
competenties om 
weddetrekkende te 
worden, in te schatten 

Aantal personen dat 
verzaakt heeft aan het zelf 
scheppen van hun eigen 
werkgelegenheid en 
weddetrekkende 
geworden is 

Geen enkele aanduiding over het 
aantal personen dat een businessplan 
opgesteld heeft op het ogenblik van 
het opstarten van het project (9/2005) 

Stijging van het aantal 
mensen dat geleerd heeft 
om een businessplan op te 
stellen  

Aantal personen dat een 
businessplan opgesteld 
heeft  
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Dynamisch beleid op het gebied van  
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Actiedomein: Economische ontwikkeling 
ACTIE 5.2.2 HET LABEL 'EIGEN VERPAKKINGEN WELKOM' ONDERSTEUNEN EN 

AANMOEDIGEN BIJ DE HANDELAARS IN DE STAD 

Context 

Een groot deel van het afval dat de Brusselaars produceren, is verpakkings- en voedingsafval. Door te 
sorteren kan dit afval hergebruikt worden, maar het kan ook worden vermeden door minder verpakte 
of bulkproducten te kopen. Om dat doel te bereiken en verpakkingen te beperken, is de medewerking 
van de handelaars essentieel.  

Zero Waste Belgium heeft de sticker 'Eigen verpakkingen welkom' gecreëerd voor het uitstalraam / de 
deur van handelszaken waar de klant terecht kan met eigen verpakkingen (stoffen zakjes, dozen, flessen 
bokalen enz.) voor bulkaankopen. Het label 'Eigen verpakkingen welkom' van Zero Waste Belgium erkent 
officieel het engagement van de handelaar om afval te verminderen bij de bron en moedigt de klanten 
aan om de stap te zetten. Aan de hand van een website kan het publiek zien wie de deelnemende, 
door Zero Waste Belgium opgelijste handelaars zijn. 

Het BIM organiseert trouwens coachingsessies voor handelszaken die hun afval verder willen beperken 
(in de vorm van een jaarlijkse oproep tot kandidaatstelling) en infosessies over de oplossingen waarover 
kleinhandelaars en marktkramers kunnen beschikken. 

Einddoel 

Het doel van deze actie bestaat erin het aantal handelaars te vergroten dat het label 'Eigen 
verpakkingen welkom' gebruikt in vergelijking met de begintoestand eind 2019, en in ruimere zin om de 
handelaars ertoe aan te moedigen voor steeds minder afval te kiezen.  

Actie 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken, wordt gefocust op verschillende pijlers: 
- Het label 'Eigen verpakkingen welkom' en de info- en coachingsessies van het BIM inzake minder afval
bekendmaken bij de Brusselse handelaars (ook via de bestaande kanalen binnen het departement
Economische zaken).
- Een partnerschap aangaan met Zero Waste Belgium om de handelaars te begeleiden bij hun
voorbereidingen in het kader van het label.
- Samenwerken met het Leefmilieu Brussel – BIM om de handelaars te sensibiliseren en te coachen (geen
afval, gratis leidingwater, verwijdering van plastic zakken).
- Het principe om geen plastic zakken meer te gebruiken, in herinnering brengen en opleggen.
- Minstens één markt van de stad omvormen tot een markt met zo weinig mogelijk afval, om het aanbod
voor het publiek aan te vullen.
- De handelaars die het label gebruiken, bekendmaken bij het Brusselse publiek, onder meer aan de
hand van de handelslabels.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling 

• Milieu: rationeel gebruik van verpakkingen – afvalvermindering / Begunstigden: de gemeenschap
• Sociaal: Bewustmaking van handelaars en klanten over de algemene afvalproblematiek – banden

smeden tussen handelaars en klanten – partnerschappen aangaan met lokale producenten /
Begunstigden: de gemeenschap

• Economie: vermindering van de uitgaven (herbruikbare verpakkingen) / Begunstigden: de
handelaars en de klanten
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Dynamisch beleid op het gebied van  
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Uitvoering van de actie 

Middelen:  

- Verspreiding van informatie via het loket van het departement EZ.
- Organisatie van bewustmakingssessies voor de handelaars.
- Implementatie van coaching (partnerschap aangaan met Zero Waste Belgium en BIM).
- Opstarten of omvormen van een openluchtmarkt met zo weinig mogelijk afval.
- Communicatiecampagne waarbij de deelnemende handelszaken in de verf worden gezet.
- Meten van behaalde resultaten wat betreft het aantal labels en de impact op de klanten.

Leider en partnerschappen: 

Het departement Economische zaken in samenwerking met Zero Waste Belgium en de steun van 
externe partners, zoals het BIM. 

Frequentie van de besturingsvergaderingen 

Sturing:  

Etappes van het project Start Voltooiing 
Voorbereiding 2020 

Uitvoering 2020 2024 

Eerste evaluatie jaarlijks 

Evaluatie van de actie 

Begintoestand: Doelstellingen Indicatoren 
Het project met de stickers 
'Eigen verpakkingen welkom' 
is opgestart tijdens de 
Europese Week van de 
Afvalvermindering in oktober 
2017. Er bestaan dus geen 
eerder gegevens.  

2017: 38 handelaars op het 
grondgebied van de Stad 
(voor de periode oktober-
december) 

2018: 51 handelaars op het 
grondgebied van de Stad 
(voor de periode januari-
december) 

Verhoging van het aantal 
handelaars met het label 'Eigen 
verpakkingen welkom' 

Aantal handelaars met het label 
'Eigen verpakkingen welkom' 
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Dynamisch beleid op het gebied van  
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Actiedomein: Economische ontwikkeling 
ACTIE 5.2.3 AFVALSORTERING DOOR DE HANDELAARS ONDERSTEUNEN EN 

AANMOEDIGEN 
Context 

Ons welzijn in de stad hangt voor een groot deel af van de netheid van de openbare ruimte. 
Terwijl vuil ander vuil aantrekt, dragen nette straten bij tot een gevoel van welbehagen en veiligheid. 
Niet alleen de reinigingsactiviteiten van Net Brussel en van de gemeenten zorgen voor een propere en 
aangename stad. De gebruikers van de openbare ruimte (inwoners, pendelaars, toeristen enz.) zijn 
hiervoor zeker zo belangrijk. Bovendien kan bij het verwijderen van afval op straat niet worden 
gesorteerd en worden herbruikbare materialen niet gerecycleerd. 

De handelaars moeten voor de ophaling van het afval van hun zaak een contract aangaan met Net Brussel of 
een privéfirma. Sinds 2 februari 2013 moet elke producent of houder van huishoudelijk en gelijkgesteld afval 
(bedrijven, zelfstandigen, openbare besturen, verenigingen enz.) een contract hebben om zijn afval op te halen. 
Hij dient tevens het papier en karton te sorteren die worden geproduceerd door zijn beroepsactiviteit. Sinds 2 
februari 2014 is het voor professionelen tevens verplicht om pmd, flessen en bokalen in transparant glas en 
plantaardig tuinafval te sorteren. Op die manier kunnen bepaalde afvalstoffen worden omgevormd tot 
herbruikbare grondstoffen.  

Einddoel 

De doelstelling van deze fiche bestaat erin alle acties gericht op handelaars te steunen die de valorisatie 
van afval bevorderen, en dan met name het sorteren ervan. 

Actie 

Hiertoe werden verschillende doelstellingen bepaald: 
- De naleving controleren van de verplichting om afval op te halen en te sorteren (in het bijzonder voor
de horecazaken die gevolgd worden door de dienst Handel).
- De betrokkenheid ondersteunen van de handelaars bij de verbetering van het afvalbeheer en de
afvalsortering, meer bepaald via infosessies en oproepen voor projecten rond het verminderen van
afval op de openbare weg gericht aan de handelsverenigingen (met toekenning van subsidies).
- Bewustmaking rond de projectoproepen door het BIM en de praktische fiches opgesteld door het BIM.
- Inspiratie halen uit het project 'Clean and Circular - Buurt Stalingrad/Lemonnier' (in samenwerking
met het project Resilient Retail for Brussels) voor gezamenlijk afvalbeheer van de handelaars, en het
voorstellen aan andere handelswijken.
- Het aantal buurtcomposten voor handelaars vergroten (bijvoorbeeld: Marollen).
- Het afval geproduceerd door openluchtmarkten (voedings- of tweedehandsmarkten) verminderen
of valoriseren, meer bepaald aan de hand van de projecten uit het wijkcontract van de Marollen.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling 

• Governance: / Begunstigden
• Milieu: Afvalvermindering – beter beheer van het afval – aangename en veilige omgeving /

Begunstigden: de gemeenschap
• Sociaal: Bewustmaking van de handelaars wat betreft de algemene problematiek rond afval en

sorteren / Begunstigden: de gemeenschap
• Economie: / Begunstigden:
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Dynamisch beleid op het gebied van  
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Uitvoering van de actie 

Middelen:  

Nauwe samenwerking tussen het departement Economische zaken, de dienst Netheid, VBX en Net 
Brussel.  
Bewustmakingssessies handelaars en uitwisselen van ervaringen. 
Projectoproepen om subsidies toe te kennen aan handelsverenigingen die acties voorstellen om het 
afval op de openbare weg te verminderen. 
Project 'groen punt' voorzien in het wijkcontract van de Marollen 

Leider en partnerschappen:  

Frequentie van de besturingsvergaderingen 

Sturing: 

Etappes van het project Start Voltooiing 
Voorbereiding 2020 

Uitvoering 2020 2024 

Eerste evaluatie jaarlijks 

Evaluatie van de actie 

Begintoestand: Doelstellingen Indicatoren 
Sinds 2 februari 2013 moet elke 
producent of houder van huishoudelijk 
en gelijkgesteld afval (bedrijven, 
zelfstandigen, openbare besturen, 
verenigingen enz.) een contract 
hebben om zijn afval op te halen. 

 Cijfer voor 2018: 18.837
handelaars - bedrijven

Sinds 2 februari 2014 is het voor 
professionelen tevens verplicht om 
pmd, flessen en bokalen in transparant 
glas en plantaardig tuinafval te 
sorteren. 

 Cijfer voor 2018: 3407 
ophaalcontracten voor pmd

Sortering karton/papier (via gele zak of 
container). 

 Cijfer voor 2018: 5561 
ophaalcontracten voor 
karton/papier

Toename van het aantal 
handelaars met een 
ophaalcontract voor afval. 

Toename van het aantal 
handelaars dat echt sorteert 
(specifieke vuilbakken): 
toename van het aantal 
contracten voor pmd en 
karton. 

Aantal handelaars met een 
ophaalcontract voor afval (of 
verplicht). 

Aantal handelaars met een 
ophaalcontract voor pmd en 
karton. 
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Dynamisch beleid op het gebied van  
werkgelegenheid en economische ontwikkeling 

Actiedomein: Economische ontwikkeling 
ACTIE 5.2.4 HET LABEL 'GOOD FOOD RESTO' ONDERSTEUNEN EN 

AANMOEDIGEN BIJ DE HORECA IN DE STAD 

Context 

In Brussel vertegenwoordigen levensmiddelen (eten en drinken) een kwart van de impact van een gezin 
op het milieu.  

En 2006 werden naar schatting 40% van de maaltijden van de Brusselaars buitenshuis genuttigd, 
bijvoorbeeld in kantines, cafés of restaurants. Die consumptie vertegenwoordigt een kwart van de 
uitgaven van gezinnen aan levensmiddelen en stijgt bovendien. 

Door het grote aantal maaltijden dat wordt geserveerd in restaurants, is het belangrijk om de overstap 
naar een duurzamer aanbod in deze etablissementen te versnellen. 

Het label Good Food Resto is bedoeld om restaurants die kiezen voor een duurzame benadering, te 
ondersteunen en te begeleiden. Het speelt ook in op een vraag bij de Brusselaars om duurzame 
restaurants duidelijker te kunnen onderscheiden. De toekenning van het label wordt gecoördineerd 
door Leefmilieu Brussel en heeft geen commerciële doeleinden. 

De criteria voor het label zijn gebaseerd op de overkoepelende principes van de Good Food-strategie: 
lokale en seizoensproducten consumeren, alternatieven voor dierlijke eiwitten, levensmiddelen 
geproduceerd met respect voor het milieu en beperking van voedselverspilling. 

Einddoel 

Het doel van deze actie bestaat erin om zo veel mogelijk Brusselse horecazaken aan te moedigen om 
het Good Food-label te behalen en te behouden. 

Actie 

Om die doelstelling te verwezenlijken, wordt gefocust op verschillende pijlers: 
- Het Good Food-label en de bijbehorende criteria bekendmaken bij de Brusselse horeca (onder meer
via de bestaande kanalen binnen de cel Horeca).
- Een partnerschap aangaan met het BIM om de geïnteresseerde horecazaken te begeleiden bij hun
voorbereidingen in het kader van het label.
- De horecazaken met het label bekendmaken bij het Brusselse publiek, onder meer aan de hand van
de handelslabels.

Relevantie van de actie op het gebied van duurzame ontwikkeling 

• Governance: / Begunstigden
• Milieu: valorisatie van lokale handelaars en producten – verkorting van de toeleveringsketen – /

Begunstigden: de lokale producenten en de gemeenschap
• Sociaal: bewustmaking van de handelaars/horeca-uitbaters rond 'duurzaam consumeren' –

banden smeden tussen horeca-uitbaters en klanten – bescherming van de gezondheid /
Begunstigden: het doelpubliek en de klanten

• Economie: positieve economische return – de lokale economie bevorderen (lokale producenten)
/ Begunstigden: de handelaars
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Uitvoering van de actie 

Middelen:  

- Verspreiding van informatie via mailing van cel Horeca en het loket van het departement EZ.
- Organisatie van bewustmakingssessies voor de handelaars.
- Implementatie van coaching (partnerschap aangaan met het BIM).
- Communicatiecampagne waarbij de deelnemende handelszaken in de verf worden gezet.
- Meten van behaalde resultaten wat betreft het aantal labels en de impact op de klanten.

Leider en partnerschappen:  

Departement Economische zaken in samenwerking met het BIM en Ecores. 

Frequentie van de besturingsvergaderingen 

Sturing:  

Etappes van het project Start Voltooiing 
Voorbereiding 2020 

Uitvoering (rekening houdend met de datums voor indiening van de 
dossiers en de 2 jaarlijkse jureringen) 
Eerste etappe: 10.02.2020 (indiening dossiers)  

2020 2024 

Eerste evaluatie jaarlijks 

Evaluatie van de actie 

Begintoestand Doelstellingen Indicatoren 
De begeleidingen om het 
label 'Good Food Brussels' te 
verkrijgen, zijn gestart in juli 
2017 en de jury is voor het 
eerst bijeengekomen in 
maart 2018 (er zijn 2 
jureringen per jaar). 

11 Brusselse restaurants 
hebben het label gekregen in 
2018 (BIM – mevr. Henrion) 

Verhoging van het aantal 
horecazaken/restaurants met 
het label 'Good Food Brussels' 

Aantal horecazaken/restaurants 
met het label 'Good Food 
Brussels' 
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Actieterrein: 
ACTIE  5.2.5 

Economische ontwikkeling 
NIEUWE TECHNOLOGIËN ALS ECONOMISCHE VECTOR 

De context, het einddoel en de actie: 

Hoewel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een groot aanbod van competenties beschikt 
(aanwezigheid van universiteiten zoals de ULB, de VUB, de UCL, de KUL, Hoge Scholen, onderzoeks- en 
opleidingscentra, ...), wordt vraag aan gekwalificeerde profielen niet gecompenseerd door het 
aanbod op de arbeidsmarkt, die over te weinig geschikte profielen beschikt. Anderzijds is het duidelijk 
dat er verborgen talenten zijn op het grondgebied, en dat deze steun nodig hebben voor hun 
integratie in de arbeidswereld en meer in het bijzonder in de beroepen van de toekomst, zoals die in 
de digitale sector. Daarnaast vormen nieuwe innovatieve tools zoals 3D-printing en andere digitale 
productiemethoden een nieuwe economische sector die booming is.  

In 2013 waren er 11.700 IT-specialisten nodig in België, terwijl er volgens Agoria, de Federatie van 
Technologiebedrijven, er in 2017 16.000 nodig waren. Een toename die ook verklaard kan worden door 
de behoefte aan nieuwe profielen. Naast programmering, beveiliging, data en design worden er 
nieuwe banen gecreëerd waarvoor weinig mensen zijn opgeleid. De Europese Commissie voorspelt 
eveneens een tekort van meer dan 30.000 ontwikkelaars en profielen in de digitale sector in België in 
2020, waardoor het essentieel is om te investeren in de digitale sector, hetgeen een vector is van 
sociale emancipatie alsook een bron van innovatie. In Brussel heeft slechts 21,7% van de 25-34-jarigen 
een diploma lager secundair onderwijs. 

Naar aanleiding van deze bevindingen heeft de Stad verschillende initiatieven ondernomen om 
technologie te gebruiken als een vector voor emancipatie en als een vector voor werkgelegenheid. In 
deze context heeft de Stad, in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in april 2018 de 
fablab "cityfab1 " in de Greenbizz-incubator ingehuldigd. Een FabLab (samentrekking van het Engelse 
woord “fabricatielaboratorium”) is een digitale productiewerkplaats. De missie van cityfab1 is het 
aanbieden van tools en kennis om met behulp van nieuwe technologieën te leren, uit te vinden en te 
innoveren. Zodat iedereen, ongeacht zijn of haar kennisniveau, (bijna) alles kan maken. Deze plek van 
innovatie stelt mensen in staat om controle te krijgen over de technologie, bijvoorbeeld door het 
organiseren van initiatiesessies over hoe je zelf 3D printers kunt bouwen, opleidingen in 3D-
modelleersoftware of het leren monteren van een computer. 

Andere initiatieven werden gelanceerd, zoals de integratie van computercursussen in bestaande 
organisaties zoals de Werkcentrale, het Jobhuis, de lokale Missie of nog het BruSurf Computercentrum, 
een ruimte voor onderwijs en opleiding in digitale technologieën voor jongeren tussen 8 en 18 jaar die 
schoolgaand of schoolverlater zijn. Brusurf positioneert zich als hun digitale partner. Technische hulp bij 
huiswerk en studie, ontwikkeling van technische vaardigheden op het gebied van digitale technologie 
voor een betere integratie in de beroepswereld, begeleiding en advies voor jongeren die de digitale 
wereld willen betreden, aanleren van het juiste gebruik van nieuwe technologieën in het dagelijks 
leven, het aanleren van digitale instrumenten met het oog op actieve en kritische burgerparticipatie, 
... de nieuwe technologieën komen in al hun vormen aan bod. 

Bovendien voorziet het meerderheidsakkoord 2018-2024 in de oprichting van een digitale 
bedrijfsruimte, waarbij een plaats voor innovatie, incubatie en ontwikkeling van innovatieve bedrijven 
in de stad van morgen kan worden gecreëerd, en gebruik kan maken van openbare en particuliere 
stadsgegevens, en waar onder meer plaats is voor het ontwikkelen van videospellen en het maken 
van animaties. 
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling: 

• Milieu: potentiële innovaties, aanleren van DIY in fablabs / Begunstigden: de burgers en de
gemeenschap

• Economie: tewerkstelling, matching tussen vraag en aanbod van knelpuntberoepen/
Begunstigden: bedrijven en verenigingen die actief zijn op digitaal gebied, burgers en de
gemeenschap in het algemeen

• Sociaal: nieuwe perspectieven voor jongeren die de school verlaten, werkgelegenheid,
integratie in de samenleving/ Begunstigden: burgers

Uitvoering van de actie: 

Middelen: 
IT budget van de Stad (fablab), departement CLJS (Brusurf), diensten voor arbeidsvoorziening van de 
Stad, samenwerking met de privé 

Sturing en partnerships: 
i-City (fablab), dienst Jeugd (Brusurf), Smart City Coördinatie (Directie Ontwikkeling en Organisatie)

Partnerships: departementen van de Stad, diensten voor arbeidsvoorziening van de Stad, 
samenwerking met de privé 

Evaluatie van de actie: 

Beginsituatie Doelstellingen Indicatoren 
1150 bezoekers van de CityFab1 
(opening in april 2018) 

Verhoging van het aantal bezoekers 
van de CityFab1 

Aantal bezoekers van 
de CityFab1 

322 inschrijvingen in de Cityfab 1 
(opening april 2018) 

Verhoging van het aantal 
inschrijvingen in de CityFab1 

Aantal inschrijvingen in 
de CityFab1 

146 opleidingen in de Cityfab1 Verhoging van het aantal 
opleidingen in de CityFab1 

Aantal opleidingen 

222 personen gesensibiliseerd via 
Brusurf 

Verhoging van het aantal 
gesensibiliseerde personen 

Aantal gesensibiliseerde 
personen 

42% van gesensibiliseerde jongeren 
zijn meisjes 

Verhoging van het aandeel van 
gesensibiliseerde meisjes (50%) 

Aantal gesensibiliseerde 
meisjes 

Geen zicht op het aantal mensen 
die opgeleid worden voor het 
gebruik van IT tools 

Verhoging van het aantal personen 
die opgeleid worden voor het 
gebruik van IT tools via de 
Werkcentrale, het Jobhuis en de 
Lokale Missie 

Aantal personen die 
opgeleid worden voor 
het gebruik van IT tools 
via de Werkcentrale, het 
Jobhuis en de Lokale 
Missie 

Geen digitale werkruimte van de 
Stad Brussel toegewijd aan 
innovatie en incubatie van 
ondernemingen 

Faciliteren van de creatie van een 
digitale werkruimte van de Stad 
Brussel toegewijd aan innovatie en 
incubatie van ondernemingen 

Creatie van een 
technologische 
incubator 

Opmerking: criterium "aantal gesensibiliseerde mensen" komt overeen met het aantal mensen dat 
zich tijdens de referentieperiode heeft geregistreerd en ten minste eenmaal naar Brusurf is gekomen 
Opmerking: criterium “aantal inschrijvingen in de CityFab1" komt overeen met het aantal betalende 
inschrijvingen (en dus van gebruikers van de machines) 
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Actieterrein: Economische ontwikkeling 
ACTIE 5.2.6 ECONOMISCHE ACTIVITEITENCENTRA IN DE STAD CREËREN 
(OCMW) 

Actie, doelstellingen en context: 

Jonge ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s), zelfstandigen en ambachtslui 
zorgen voor werkgelegenheid en spelen in dat opzicht een essentiële rol als hefboom voor 
economische ontwikkeling. Door centra te creëren voor ondernemingen die initiatieven nemen op 
het gebied van de economische ontwikkeling en werkgelegenheid, zet het OCMW hun economische 
stimuleringsmethodes voort.  

Twee stedelijke kernen voor economische activiteiten zijn momenteel functioneel of worden dat 
binnenkort. De Ateliers des Tanneurs, die door het OCMW in het voormalige Wijnpaleis aan de 
Huidevettersstraat werden ingericht, zijn de eerste kern. Daar beschikken de ondernemingen over 
6.000 m² ruimte voor productieactiviteiten, vergaderingen en de organisatie van evenementen en 
over een hele reeks diensten. Bij dit project wordt voorrang verleend aan activiteiten die verband 
houden met duurzame ontwikkeling of socio-professionele inschakeling.  

De voormalige opslagplaatsen van Byrrh ten slotte, die door het OCMW werden gekocht, bieden 
ondernemingen 9.000 m² oppervlakte in geklasseerde gebouwen, die zullen worden gerenoveerd en 
omgebouwd tot een bedrijvencentrum en een crèche. Op deze site zullen de ondernemers kunnen 
beschikken over moduleerbare semi-industriële oppervlakten met een originele architectuur en een 
innoverend uitzicht op het gebied van de duurzame technologieën. De ondernemingen die hiervoor 
in aanmerking willen komen, zullen er zich wel toe moeten verbinden om vooral de bevolking van de 
wijk in dienst te nemen door onder meer vacatures voor laaggeschoolde arbeiders uit te schrijven. Er 
zullen ook activiteiten op het gebied van de socio-professionele inschakeling worden ingeplant, zoals 
bakkerij- en andere culinaire activiteiten, zodat optimaal kan worden ingespeeld op de vraag van 
cateringbedrijven. 

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling: 

• Milieu: rehabilitatie van industriële gebouwen of sites die niet meer in gebruik zijn -
duurzame technologieën en rationeel energiegebruik - aanmoediging voor de ontwikkeling
van duurzame economische activiteiten / Begunstigden: de gemeenschap

• Economie: kweekvijver van ondernemingen - stimulering van de plaatselijke economie -
economische voordelen voor de jonge ondernemingen - gemengd stedelijk karakter /
Begunstigden: de plaatselijke economische actoren

• Sociaal: verankering van de werkgelegenheid in de wijken / Begunstigden: de inwoners van
de Stad

Uitvoering van de actie: 

Middelen: 
Financiering door Europese fondsen en economische investeringsprogramma’s van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest 
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Sturing en partnerships: 
Het Departement der Werken van het OCMW, in samenwerking met het Departement Sociale 
Economie van het OCMW 

Evaluatie van de actie: 

Beginsituatie Beoogde resultaten Gekozen indicatoren 
Byrrh : gebouw in werkfase (2011) 
Huidevetters : 40 ondersteunde 
ondernemingen (2011) 

Toename van het aantal 
ondersteunde 
ondernemingen 

Jaarlijks aantal 
ondersteunde 
ondernemingen 

Byrrh : gebouw in werkfase (2011) 
Tanneurs : 183 banen gecreëerd (2011) 

Toename van het aantal 
gecreëerde banen 

Jaarlijks aantal 
gecreëerde banen 
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5.3 SOCIALE ECONOMIE 

Centraal in de acties van het OCMW staat het aan het werk zetten van de 
personen die het helpt en van elke werkzoekende. Daartoe worden verschillende 
projecten van sociale economie ontwikkeld om vooruitzichten op werk te bieden 
aan personen in een precaire situatie, die laaggeschoold zijn, op sociaal en 
professioneel vlak hebben afgehaakt of op regularisatie wachten. De opleiding van 
de begunstigden van deze projecten bekleedt een heel belangrijke plaats. Deze 
instrumenten voor integratie in het bedrijfsleven steunen ook op een ecologisch 
verantwoorde productie of actie en sluiten dus aan bij een optiek van duurzame 
ontwikkeling. 
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Actieterrein: Sociale economie 
ACTIE 5.3.1 SOCIOPROFESSIONELE RE-INTEGRATIE VAN TUINIERS IN HET 

  BEDRIJFSLEVEN BEVORDEREN 

Actie, doelstellingen en context: 

Het OCMW creëerde een activiteit op het gebied van de sociale economie in het kader van 
het onderhoud van de tuinen. Dit project kreeg de naam Ecoflore en is bedoeld als extra 
stimulans voor de socioprofessionele re-integratie conform artikel 60 alinea 7 van de 
organieke wet van de OCMW’s. De opdrachten van Ecoflore bestaan uit het onderhoud van 
de groene ruimten van de eigendommen van het OCMW en dan meer bepaald het 
courante onderhoud van hagen, aanplantingen en grasvelden, de verfraaiing en de 
verbetering van de ruimten, de aanleg van maaiweiden, het verzamelen van bladeren en de 
snoeiwerkzaamheden tijdens de winter. Daarnaast leggen de teams van Ecoflore collectieve 
ruimten aan (zie actie fiche 2.1.2).  
Bij alle activiteiten van Ecoflore kan men rekenen op de omkadering van gekwalificeerde en 
gespecialiseerde arbeiders. 

Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling: 

• Milieu: behoud van de biodiversiteit door het onderhoud van groene ruimten /
Begunstigden: de gemeenschap

• Sociaal: ontwikkeling van een specifieke opleidings- en integratieketen voor deze
sector - opwaardering van de ouderen door fysieke buitenactiviteiten - opleiding van
de jongeren / Begunstigden: de betrokken partijen

• Economie: creëren van plaatselijke gespecialiseerde banen / Begunstigden: de
werkzoekenden

Uitvoering van de actie: 

Middelen: 
Financiering uit eigen middelen door de ontvangsten die voor de geleverde prestaties 
worden geïnd - team tuinmannen van Ecoflore 

Sturing en partnerships: 
Het Departement Sociale Economie van het OCMW 

Evaluatie van de actie: 

Beginsituatie Beoogde resultaten Indicatoren 
13 tuiniers tewerkgesteld in 2011 
(7 hulptuiniers, 4 vormers et 2 
geschoolde arbeiders) 

Toename van het aantal 
tuiniers tewerkgesteld  

Aantal tuiniers in het kader 
van een re-
integratieproject 

34 groene ruimtes onderhouden 
(14570u bewerkte ruimte) en 20 
occasionele tussenkomsten 
(956u bewerkte ruimte) in 2011 

Toename van het aantal 
groene ruimten die worden 
onderhouden en van het 
aantal werkuren 

Aantal ruimten die worden 
onderhouden en aantal 
werkuren per jaar 

1 tuin ingericht als moestuin 
en/of boomgaard in 2009 

Toename van het aantal 
ruimten die als moestuin 
en/of boomgaard worden 
ingericht 

Aantal ruimten die worden 
ingericht 

Aantal formateurs tuinier 
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Actieterrein: Sociale economie 
ACTIE 5.3.2 Cyclup 

Actie, doelstellingen en context: 

In 2016 lanceerde de Brusselse regering het Gewestelijk programma voor circulaire economie met als 
belangrijkste doelstellingen: 

• Omzetten van klimaatuitdagingen naar economische kansen;
• verhuizen van de economie naar Brussel om waar mogelijk lokaal te produceren,

verplaatsingen te verminderen, landgebruik te optimaliseren en toegevoegde waarde te
creëren voor de Brusselaars;

• bijdragen aan het creëren van jobs.

Het OCMW Brussel, in samenwerking met de VZW Job Office, heeft al jarenlang projecten in de 
sociale economie (zoals Recréart) geïmplementeerd die aan een aantal van deze doelstellingen 
voldoen. Het lag daarom voor de hand hen op te nemen in deze nieuwe dynamiek van de circulaire 
economie. Vier van hen waren eind 2017 gegroepeerd in de Hoogstraat onder de 
gemeenschappelijke naam CYCLUP. 

CYCLUP bestaat een textielsorteercentrum, een kringloopwinkel (voorheen Big Bang), een atelier-
boetiek (voorheen Recréart en een timmerwerkplaats. Ze bevinden zich allemaal in de Hoogstraat 
tussen nummers 296C en 300, in een wijk die zich in het verleden heeft gewijd aan herstelberoepen. Ze 
herwinnen alle materialen (textiel en/of hout) dat kan hergebruikt worden en geven het 
gerecupereerde materiaal een tweede leven. Hun activiteiten zorgen voor lokale jobs en vormen 
mensen met een integratiecontract onder artikel 60 voor beroepen zoals sorteerder, timmerman, 
naaister, verkoper of etaleur. Het sorteercentrum gebruikt een bakfiets om giften van particulieren 
thuis op te halen. Het wil een aanvullende oplossing voorstellen voor het bestaande aanbod voor 
textieldonatie. 

Met deze acties heeft Cyclup de volgende doelstellingen: 

• Opnemen van onze socioprofessionele integratieprojecten in een benadering van de
circulaire economie;

• Verbeteren van het hergebruik van de textiel- en meubelschenkingen;
• Creëren van nieuwe projecten die tegemoetkomen aan de behoeften van zij die er recht op

hebben, de inwoners van de Marollenwijk en de Brusselaars in bredere zin;
• Bevorderen van de sociale en circulaire economie in Brussel;
• Deelnemen aan de revitalisering van dit deel van de Hoogstraat en de revitalisering van de

commerciële benedenverdiepingen onder de administratie van het OCMW van Brussel;
• Bieden van een bedere zichtbaarheid voor onze sociaal economische projecten en hiervan

profieren om andere integratieprojecten van het OCMW naar voren te schuiven zoals
Proxymove, Ecoflore, …;

• Ontwikkelen van een opleidingsproject dat innovatiever, waardevoller en vooral beter
aangepast is aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt;

• Creëren van nieuwe jobs onder artikel 60 en dus nieuwe vacatures voor onze
rechtverkrijgenden.
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Relevantie van de actie op het gebied van de duurzame ontwikkeling: 

Milieu: 
Terugwinning van kleren, stoffen en houten materialen – tergwinning van afval – gebruik van de 
bakfiets als transportmiddel. Begunstigden: de gemeenschap. 

Economie: 
Creëren van lokale en gespecialiseerde jobs – verkoop van de productie – samenwerking met 
ontwerpers en lokale verenigingen. Begunstigden: de werkzoekenden – de beherende VZW – de 
lokale ontwerpers. 

Sociaal: 
Socio-professionele integratie – innovatieve dynamiek van ambachtelijke of artistieke creativiteit – 
externe partnerschappen inclusief een participatieve dimensie. Begunstigden: de betrokken partijen, 
de inwoners van de wijk en de gebruikers van de diensten van het OCMW.  

Uitvoering van de actie: 

Middelen:  
5 instructeurs (3,86 ETP) 
14 werknemer in socio-professionele integratie 
Timmermateriaal (schaafmachine, afkortcirkelzaag, decoupeerzaag, …) 
Naaimateriaal (naaimachine, lockmachine, …) 
Winkelruimte 
Timmerruimte 
Bakfiets 
Communicatiemiddelen 

Sturing en partnerships: 
Het Departement Sociale Economie en de VZW Job Office 

Evaluatie van de actie: 

Beginsituatie Doelstellingen Indicatoren 
Geen gegevens Toename van de tonnage 

gerecupereerd textiel 
Tonnage teruggewonnen 
textiel 

Geen gegevens Toename van het aantal 
gerecupereerde meubels 

Aantal teruggewonnen 
meubels 

853 meubelen en 
voorwerpen 
verkocht in 2011 

Optimaliseren van het hergebruik van 
gedoneerde meubels 

Aantal verkochte 
meubels 

Geen gegevens Optimaliseren van het hergebruik van 
de gedoneerde textiel 

Omzet van de 
kringloopwinkel 

Geen gegevens Optimaliseren van het hergebruik van 
de gedoneerde textiel. 
Diversificatie van markten voor 
verzameld textiel. 
Levering van grondstoffen (textiel in 
bulk) aan lokale economie.  

Hoeveelheid verkochte 
textiel in bulk in kg 

32 810,90 € in 2011 
(RecréArt) 

Optimaliseren van het hergebruik van 
gedoneerde textiel.  
Vervaardigen van zero waste-series 

Omzet van het atelier-
boetiek 

in 2011,12 voor Duo, 
7 voor RecreArt  

Toename aantal jobs voor socio-
professionele integratie 

Aantal jobs socio-
professionele integratie 
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