
Projectoproep

Activiteit: het aanbieden van catering en cafetaria

Het huidig restaurant AGORA, gelegen in de betrokken wijk, verwelkomt iedere werkdag 
senioren van de wijk en biedt hen een maaltijd.
Met betrekking tot de haalbaarheid van het project en de rendabiliteit van het restaurant 
doen wij beroep op socioprofessionele inschakeling.
Het project dat wij u voorstellen is zodanig opgebouwd dat het al snel een sociale wending 
neemt. Het gaat hem hier dus niet over het verplaatsen van het bestaand sociaal 
restaurant «Grondels », maar van een innovatief project.

De plaatselijke overheden verbinden er zich eveneens toe om volgende algemene 
beginselen te integreren:

– socioprofessionele inschakeling en gelijkheid man/vrouw
– participatie van de inwoners, diversiteit en interculturaliteit.

Om dit project te realiseren dient men een sociaal economische structuur uit te werken 
met alle partners.

Verwachtingen van de gemeente Anderlecht:
Hieronder vindt u kenmerken waar wij belang aan hechten:

– Een dagelijks restaurant met kwaliteitsvolle service verzekeren, van maandag tot 
vrijdag, gedurende de middag (12u  - 15u)

– Een cafetaria met dienstverlening garanderen, van maandag tot vrijdag, gedurende 
de dag (9u – 16u30)

– Traiteurdienst voorzien, met/zonder aan huis levering, eveneens van maandag tot 
vrijdag.

Het projectoproep biedt een meerwaarde aan in de vorm van opleiding en 
socioprofessionele inschakeling.

Ruimtes

– De drager van het project beschikt over een keuken en voorziet een overeenkomst 
met terbeschikkingstelling van lokalen. De ruimte van de cafetaria wordt gratis ter 
beschikking gesteld van de drager van het project, op vastgestelde tijdstippen, 
bepaald in de overeenkomst van de partners. De drager van het project neemt het 
onderhoud van de lokalen, die hij gebruikt, voor zijn rekening.

– Het gemeentebestuur stelt gratis HORECA materiaal ter beschikking , binnen 
specifieke voorwaarden bepaald in de overeenkomst van de partners.

– Het gemeentebestuur stelt gratis het meubilair van de cafetaria ter beschikking, 
binnen specifieke voorwaarden bepaald in de overeenkomst van de partners.



Personeel

– Het personeel gelinkt aan de produktietaken en aan voedsel en drank diensten, in 
naam van de drager van het project is onder verantoordelijkheid van de drager van 
het project.

– Het gemeentebestuur staat open om synergieën te creëren. Voorstellen kunnen 
bestudeerd worden tijdens de onderhandelingsgesprekken (team, lkoalen, 
acticviteiten,...).

Mogelijke partners

Het gemeentebestuur staat steeds open om het huidig project te vereenvoudigen, onder 
een andere vorm.

– Het ter beschikking stellen van nieuw HORECA materiaal.

Presentatievorm project

Wij vragen een presentatie van maximum 4 pagina's onder de vorm van een intentienota.

De drager van het project behartigd het volgende:
– het team die de activiteiten zal leiden
– de mogelijke openingstijden
– de ervaringen & referenties, meerbepaald met betrekking tot beroepsopleidingen 

binnen de HORECA
– alle aspecten mbt duurzame ontwikkeling aanvaarden: sociale aanpak, integratie, 

voedingskwaliteit en het voedselvoorzieningscircuit
– het concrete cateringsaanbod (menukaart, het dagelijkse menu, het aanbod van de 

cafetaria alsook de tarieven voor de maaltijden in het restaurant, verschillende 
snacks en afhaalmaaltijden).

– voorstellen en eventuele ideeën gelinkt aan evenementen op bepaalde tijdstippen 
of catering activiteiten buiten de kantooruren

– welke politiek zal er gevolgd worden om rekening te kunnen houden met de 
geleidelijke ontwikkeling van deze onderneming:

- een kalender mbt de realisatie en ingebruikname
- de drager van het project moet erkend zijn door het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voor het « Project ILDE »

Dit basisdocument zal gebruikt worden tijdens het overleg met het gemeentebestuur.

Selectiemodaliteiten mbt het project en kalender

Uiterlijke datum van indiening ontwerpen: 7 juli 2017
Analyse, discussie en onderhandeling: 1 maand
Selectie project: 1 augustus 2017



Bezoek

Een plaatsbezoek kan voorzien worden op aanvraag.

Wijze van verzending 

De projecten worden verzonden via mail.
Uiterlijk op 7 juli 2017, ten laatste om 16u, op volgend adres:

e-mail: mbernard@anderlecht.brussels 

mailto:mbernard@anderlecht.brussels

