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"Women in business" 2022
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PROGRAMMA
I.

Openingswoord van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische
Transitie

II.

Hub.brussels & het netwerk Women in Business

III. equal.brussels
IV. Opening van de projectoproep 2022: Women in business
V.

Vragen en antwoorden
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Directeur
equal.brussels

Christophe Roussel
Algemene coördinatie
PO

Caroline Philippe
Algemene coördinatie
en projectopvolging

Vanessa D’Hooghe
Gendermainstreaming
en gelijkheid tussen
vrouwen en mannen
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Projectoproep 2022: Women in business
Elk project ter ondersteuning van onderneemsters
Waarvoor? projecten van een jaar die kaderen in een van volgende twee
krachtlijnen:
•

Begeleidingsprogramma's voor (kandidaat-)onderneemsters, van de
ideeënfase tot de groeifase (maatregel 1)

•

Programma's, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse
hulp of coaching, met name georganiseerd door netwerken van
onderneemsters (maatregel 2)

Voor wie?
Alle economische actoren (met
inbegrip
van
bv's,
vzw's,
zelfstandigen enz.) die gevestigd
zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die activiteiten
ontwikkelen ter ondersteuning van
onderneemsters.

‹Nr.›

Maatregel 1: Ondersteunen van begeleidingsprogramma's voor
(kandidaat-)onderneemsters
Deze maatregel is bedoeld om projecten voor begeleiding van Brusselse
(kandidaat-)onderneemsters te ondersteunen, ongeacht de sector, maar in het bijzonder in
sectoren waarin ze ondervertegenwoordigd zijn, zoals in de STEAM-sectoren.
Deze projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de opleiding en begeleiding bij het
verwerven van ondernemersvaardigheden, onder meer op het gebied van administratief en
boekhoudkundig beheer, digitalisering, fondsenwerving, pitching en de ontwikkeling van
ondernemersleiderschap.

‹Nr.›

Maatregel 2: Programma's, activiteiten en evenementen inzake mentorschap,
wederzijdse ondersteuning of coaching, met name georganiseerd door
netwerken van onderneemsters, ondersteunen
Deze maatregel beoogt projecten te steunen die het uitwisselen van expertise tussen onderneemsters
bevorderen, via de invoering van mentorsystemen, wederzijdse hulp of coaching, wat onder meer kan
worden ontwikkeld door bestaande netwerken van onderneemsters.
Deze programma's, activiteiten en evenementen stellen onderneemsters onder meer in staat hun netwerk
uit te breiden, goede praktijken, informatie en advies uit te wisselen en elkaar te ondersteunen.

‹Nr.›

OM WAT TE ONTVANGEN?
•

Specifieke gewestelijke financiële steun:
– 35.000 euro per project voor projecten die door één enkele structuur worden uitgevoerd
– 100.000 euro per project voor in partnerschap uitgevoerde projecten

•

Het welslagen van uw project wordt in de kijker gezet.

Globaal budget: € 350.000
Periode: maximaal 12 maanden.

Partnerships worden aangemoedigd
om overlappingen en overbodig werk te
vermijden.
Verschillende projectdragers schragen
dan samen het project, waarbij één van
hen de rol van coördinator op zich
neemt.

‹Nr.›

Voorwaarden waaraan de projecten moeten voldoen:
•

uitgevoerd worden in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest;

•

Niet in uitvoering zijn op het ogenblik dat de
projectoproep wordt uitgeschreven of een
onderscheiden fase uitmaken in de ontwikkeling van
een meerfasig project: Het project mag ten vroegste
aanvangen op 13.06.2022 en moet ten laatste
aangevat worden op 01.01.2023.

•

Tijdig en met naleving van de vormvoorwaarden
(formulieren, bijlagen, enz.) ingediend worden;

Kunnen niet deelnemen aan de projectoproep:

×
×

×

×

Openbare of para-openbare besturen en
instellingen
Niet-autonome ondernemingen en vzw's van de
overheid (waarvan meer dan de helft van de
leden van de raad van bestuur, de directie of het
toezichtsorgaan aangesteld worden door de
regering of autonome besturen)
Projecten die al in een ander verband
gefinancierd worden door het Gewest: een
project mag door verschillende structuren
gefinancierd worden, maar dubbele subsidiëring
is verboden.
Ondernemers met SMART-statuut of in een
activiteitencoöperatie

‹Nr.›

SELECTIECRITERIA: 1- Overeenstemming van het project met de
maatregelen en principes van een kwaliteitsvolle begeleiding
De aard, doelstellingen en deliverables van het project moeten in overeenstemming zijn met de
doelstellingen en de projecten die beoogd worden door de maatregel(en) waarin het project kadert.
Ook moet worden bewezen dat het project aanvullend is op de begeleidings- en
sensibiliseringsactiviteiten die de overheid of de privésector reeds opzette in het BHG.
Meerdere bronnen lijsten bestaande initiatieven op inzake informatie, oriëntatie,
begeleiding of financiering in het BHG, voor verschillende thema's:
- de website 1819, die informeert en doorverwijst inzake het ondernemerschap in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 1819.brussels
- De website Women in Brussels, die specifieke initiatieven inzake begeleiding voor
onderneemsters bundelt: https://www.womeninbusiness.brussels

Het project moet ten slotte ook rekening houden met de principes van een kwaliteitsvolle begeleiding
van organisaties die steun verlenen aan het ondernemerschap, zoals vermeld in het
Kwaliteitshandvest van de begeleiding dat bij het reglement is gevoegd.

‹Nr.›

SELECTIECRITERIA: 2 - Overeenstemming van het begunstigde doelpubliek
met de doelstelling inzake kruispuntdenken
Een kruispuntbenadering bestaat erin rekening te houden met een doelgroep die meerdere kenmerken combineert die samen aanleiding kunnen geven tot
specifieke vormen van discriminatie (voorbeeld: combinatie van gender, leeftijd, culturele achtergrond, nationaliteit, sociale achtergrond en situatie, handicap ...).

De kandidaturen moeten dus specifieke indicatoren vooropstellen inzake de acties en doelstellingen van het project in
verband met deze doelgroepen. Het genderkenmerk moet gecombineerd worden met andere kenmerken, naargelang van het
voorgestelde project. De projectdrager moet ook in zijn/haar kandidatuur verduidelijken hoe hij/zij het begeleidingsprogramma
aanpast aan de bijzonderheden van de doelgroep: de gebruikte middelen om de doelgroep te bereiken en blijvend te
mobiliseren zullen worden geëvalueerd.

In dat verband moet bijzondere aandacht worden geschonken aan de inclusiviteit en de toegankelijkheid van de als project
voorgestelde programma's, opleidingen en evenementen, zowel wat betreft het uurrooster en het formaat (fysiek en online, toolbox
die de onderneemster op het gewenste moment kan gebruiken, ...) als de toegankelijkheid van de opleidingen of evenementen
met fysieke aanwezigheid.
‹Nr.›

SELECTIECRITERIA: 3 - Haalbaarheid van het project
Er moet worden aangetoond dat het project realiseerbaar is en dat alle elementen die nodig zijn voor de uitvoering ervan
aanwezig zijn, o.a.:
•

Dat het team dat zich bezighoudt met het project en de eventuele projectpartners samen beschikken over de nodige
competenties en ervaring om de voorgestelde acties tot een goed einde te brengen;

•

Dat de voorgestelde methodologie relevant is in het licht van de door het project nagestreefde doelstellingen;

•

Dat de stappen die nodig zijn voor de uitvoering van het project voldoende gedetailleerd zijn en realiseerbaar tijdens
de subsidiëringsperiode;

•

Dat het gevraagde budget realistisch en noodzakelijk is voor de uitvoering ervan (dossiers met overdreven
budgetten zullen door de jury ongunstig worden beoordeeld); eventuele inkomstenbronnen en zaken die de
activiteiten verankeren na de subsidie zullen eveneens beoordeeld worden;

•

Dat het voorgestelde project realistisch is vanuit organisatorisch, logistiek en juridisch oogpunt.

‹Nr.›

SELECTIECRITERIA: 4 - Resultaten en impact
Het project moet kwantificeerbare doelstellingen voorstellen, door middel van opvolgings- en beoordelingsindicatoren, in
verband met de verwachte verwezenlijkingen (binnen de subsidieperiode) en de verwachte resultaten (tot drie jaar na het
einde van de subsidieperiode).

Deze indicatoren moeten rekening houden met de gedetailleerde gegevens over de specifieke doelgroepen die het
project beoogt (kruispuntbenadering). De opvolgings- en evaluatiemethode (waaronder het verzamelen van gegevens
met betrekking tot de indicatoren) moet ook verduidelijkt worden.

Tot slot moet het project ook het hefboomeffect van de subsidie aantonen en bewijzen dat de verwachte resultaten van
het project coherent zijn met het doelpubliek en het gevraagde budget met het oog op de doeltreffendheid. In dat verband
moeten de projecten die een hogere subsidie aanvragen blijk geven van ambitieuzere doelstellingen.

‹Nr.›

AANVAARDBARE UITGAVEN

De investeringskosten komen niet in aanmerking binnen deze projectoproep. Ze kunnen wel recht geven op
investeringssteun: meer informatie .

AGENDA
• 13.06.2022 – 18.07.2022: opening van de projectoproep
• September 2022: Jury
Het adviescomité (selectiejury van de projectoproep) is minstens samengesteld uit:
 Een vertegenwoordig(st)er van elk partnerbestuur van de projectoproep: hub.brussels, equal.brussels en Brussel
Economie en Werkgelegenheid (een stem per bestuur)
 Een vertegenwoordig(st)er van de staatssecretaris voor Economische Transitie (geen stemrecht, aanwezig als
waarnemer).
De leden van het adviescomité, ongeacht of ze de privésector of de overheid vertegenwoordigen, moeten verklaren dat ze
in geval van een belangenconflict niet zullen deelnemen aan de besprekingen over het betrokken dossier.

• December 2022: Bekendmaking van de geselecteerden en toewijzing
van de eerste subsidieschijf

Welke documenten moeten worden
BEZORGD?
Alle documenten zijn hier beschikbaar:
Projectoproep: Women in business | Brussel Economie en Werkgelegenheid (economie-werk.brussels)

1. Het volledig ingevulde kandidatuurformulier
2. De verplichte bijlagen:

 Exceltabel begroting / HR / Staatssteun;
 Statuten,
recentste
activiteitenverslag
jaarrekeningen;
 Verklaring op erewoord

en

gepubliceerde

• => Een onvolledig dossier kan niet in aanmerking worden genomen!
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DANK VOOR JULLIE
AANDACHT
MERCI POUR VOTRE
ATTENTION
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