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PROJECTOPROEP 2022: GEZONDHEIDSBEVORDERING  

ALGEMENE INFORMATIE 

Gemeentebestuur van Sint-Gillis                                                                
M. Van Meenenplein 39, B-1060 Sint-Gillis 
Departement Sociale zaken - Dienst Volksgezondheid 
Tel.: 02 536 03 39   
E-mail sante.1060@stgilles.brussels 

Context 
De coronavirusepidemie en de lockdown hebben een impact op ons dagelijkse leven en onze 
geestelijke en lichamelijke gezondheid. De gezondheid van vele burgers heeft te lijden onder de 
gevolgen van de epidemie (stress, omgaan met emoties, angst, slapeloosheid, psychologische 
pathologie, verslaving, enz.). 
 
Met deze projectoproep wil de gemeente de actoren op het terrein een duwtje in de rug geven 
om de gevolgen van de crisis op de sociale gezondheidsdeterminanten te voorkomen. Sociale 
gezondheidsdeterminanten zijn: inkomensniveau en sociale status, sociale steunnetwerken, 
onderwijs en alfabetisering, werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, sociale omgeving, 
fysieke omgeving, persoonlijk(e) gezondheidspraktijken en aanpassingsvermogen, vroege 
kinderjaren, biologische en genetische aanleg, gezondheidsdiensten, gender en cultuur. Hoe 
meer positieve "determinanten" een persoon heeft, hoe groter zijn kansen om gezond te zijn. 

Daarom is het volgende essentieel: 
‐ De schadelijke gevolgen van de crisis voor mensen in kwetsbare situaties aanpakken: 

stress, verslavingsproblemen, angst, slapeloosheid, moeilijkheden bij het omgaan met 
negatieve emoties (angst, verdriet, woede); 

‐ Mensen helpen gezonder te leven; 
‐ De bevolking blijven aanmoedigen om er een duurzame gezonde levenshouding op na te 

houden en onze burgers helpen om meer zelfredzaam en veerkrachtig te zijn; 
‐ De sociale banden herstellen om de kwaliteit van sociale contacten en sociale steun te 

verbeteren.  

PRIORITEITEN - DOELGROEP 

De gemeente wenst innovatieve projecten op de volgende drie gebieden te ondersteunen.  
  

1. Preventie van geestelijke gezondheid:  
‐ Preventie en signalering van psychisch lijden door het opzetten van voorlichtings- en 

communicatieacties voor de meest kwetsbare personen (personen met psychische 
stoornissen of pathologieën); 

‐ De psychosociale vaardigheden van mensen met psychische problemen versterken 
door acties op te zetten zoals discussiegroepen, workshops, ...  

 
2. Bevordering van gezondheidsbevorderend gedrag: 

‐ Verslavingsgedrag voorkomen (alcohol, tabak, illegale drugs); 
‐ Een evenwichtige voeding en regelmatige lichaamsbeweging promoten. 
 

3. Verbeterde screening op bepaalde chronische ziekten en de zogenaamde ‘long’ 
COVID 
‐ Sensibiliseren rond de screening op borst-, darm- en baarmoederkanker;  
‐ Sensibiliseren rond de screening op diabetes, met name type 2; 
‐ ‘Long’ COVID-patiënten informeren en begeleiden. 
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De prioriteit gaat uit naar een kwetsbaar publiek in precaire situaties.  
Alleen projecten die rechtstreeks verband houden met de in het vorige punt genoemde prioriteiten 
komen in aanmerking.  In het kader van deze projectoproep wenst de gemeente Sint-Gillis 
middelen toe te kennen om bij te dragen aan de gezondheid en het psychosociale welzijn van 
personen in kwetsbare situaties, die inherent zijn aan de hierboven vermelde prioritaire gebieden.   

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

De projectoproep staat open voor verenigingen zonder winstoogmerk waarvan de activiteit 
hoofdzakelijk op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis plaatsvindt, alsook voor natuurlijke 
personen en feitelijke verenigingen die hun activiteit hoofdzakelijk op het grondgebied van Sint-
Gillis ontwikkelen, op voorwaarde dat zij een belangeloos doel nastreven.  De kandidaten moeten 
een geslaagde ervaring in het type voorgestelde projecten kunnen aantonen. 

SELECTIECRITERIA 

De kandidaat moet zijn actie in Sint-Gillis voeren, bij een publiek van Sint-Gillenaren en/of dat in 
de gemeente leeft; één enkele aanvraag per vereniging wordt aanvaard. 
De kandidaat moet over een team van professionelen beschikken die een goede kennis heeft 
van de problematieken die inherent zijn aan de gekozen prioritaire as.  
 Bij de selectie zal de jury aandacht hebben voor volgende criteria: 

‐ Acties die gericht zijn op het tot stand brengen van een collectieve en solidaire oplossing 
(communautaire actie); 

‐ Het belang om zich te richten op mensen in kwetsbare situaties (ouderen, mensen in een 
precaire sociale situatie); 

- Gendermixiteit; 
- DIY-aanpak (Do It Yourself); 
- Eco-verantwoordelijk 

TOEKENNINGSCOMITÉ 

Het toekenningscomité, bestaande uit de schepen bevoegd voor Volksgezondheid, het hoofd van 
de dienst Volksgezondheid en twee medewerkers/-sters van de dienst Volksgezondheid, zal een 
keuze maken uit de ingediende projecten. Het toekenningscomité zal de voorkeur geven aan 
meerdere projecten met een beperkt budget, boven één groot project.  

KALENDER 

Deze projectoproep loopt van zodra het College van Burgemeester en Schepenen die heeft 
goedgekeurd (loop van maart), tot 15 mei 2022.  Het besluit van het toekenningscomité zal ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan het college en aan de gemeenteraad van Sint-Gillis, met 
inschakeling van de juridische dienst van de gemeente. Het project wordt geïmplementeerd zodra 
het besluit door de gemeenteraad is genomen (juni/september). De subsidie wordt uiterlijk in 
september 2022 vrijgegeven, zodra de toekenning van de subsidie door is goedgekeurd.   De 
toezending van de bewijsstukken voor de afsluiting van het project wordt vermeld in de brief 
waarin het toekenningsbesluit wordt aangekondigd, dat per post of elektronisch wordt 
opgestuurd.  

BEDRAG VAN DE SUBSIDIE 

Onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2022 door de gewestelijke 
toezichthoudende overheid, heeft de gemeente Sint-Gillis op de begroting een bedrag van 5.000 
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euro ingeschreven. Het bedrag dat aan natuurlijke personen wordt toegekend, zoals bepaald in 
het gemeentelijke reglement, bedraagt ten hoogste 1.000,00 euro. Alle cofinanciering wordt 
aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering is voor eenzelfde uitgave.  
De uitgaven voor dit project, in het kader van deze subsidieaanvraag, zijn subsidiabel vanaf de 
datum waarop de gemeenteraad de beslissing heeft goedgekeurd (juni/september). 
Bij de kandidatuur moet een gedetailleerd budget van het project zijn bijgevoegd, overeenkomstig 
het reglement inzake toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen, goedgekeurd door 
de gemeenteraad op 19 december 2019. 

REGLEMENT EN PROCEDURE 

De toekenning van deze subsidie is in overeenstemming met het gemeentereglement inzake 
toekenning en aanwending van gemeentelijke toelagen van 19 december 2019. De kandidaten 
moeten voldoen aan alle voorwaarden die voortvloeien uit de toepassing van dit reglement. De 
aanvraag wordt online ingediend via het "IRISBOX”-formulier.  Zorg dat je je identiteitskaart en 
pincode bij hebt, of via Itsme. Inloggen kan: 

- Ofwel via de website van de gemeente www.stgilles.brussels  (Diensten > Centraal 
bestuur > Projectoproepen); 

- Ofwel rechtstreeks via de website www.irisbox.brussels : 
> via premie/subsidie > Sint-Gillis  
> via Sint-Gillis > projectoproep 
> tik “projectoproep” in de zoekmotor in. 


