
 

 

 

 
 
 

Projectoproep van het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds,  
beheerd door de Koning Boudewijnstichting  

 

De ontplooiing en integratie van kwetsbare kinderen en jongeren 

via een bredere toegang tot buitenschoolse, sportieve en culturele 

activiteiten  
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Inleiding  
 
Na 9 jaar mooie resultaten en meer dan 600 ondersteunde initiatieven heeft BNP Paribas Fortis 
Foundation beslist om het werkingsprincipe van haar belangrijkste programma, de Awards, te 
herzien. Tot in 2018 konden verenigingen namelijk een steunaanvraag indienen via een jaarlijkse 
projectoproep die rechtstreeks beheerd werd door BNP Paribas Fortis Foundation. 
 
Dankzij dit nieuwe partnerschap met de Koning Boudewijnstichting wil BNP Paribas Fortis 
Foundation haar impact maximaliseren. Ze wil haar steun duurzaam maken en meer impact 
geven, en tegelijk de organisaties op een meer gediversifieerde en complementaire manier helpen, 
dankzij het engagement van het personeel van de bank. Het is immers de bedoeling om naast de 
financiële steun een sterke band te creëren tussen de verenigingen en BNP Paribas Fortis.  
 
 
Waarover gaat het?  
 
De projectoproep van het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds wil duurzame steun bieden aan 
projecten van algemeen belang die de integratie en de ontplooiing van kansarme kinderen en 
jongeren bevorderen.  
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Het Fonds zal op lange termijn doelgerichte projecten ondersteunen die een meerwaarde geven 
aan de bestaande initiatieven, door het aanbod toegankelijker te maken voor deze doelgroepen, 
via vernieuwende partnerschappen.  
 
In 2019 wordt het thema ‘integratie en toegang tot buitenschoolse activiteiten via sport en 
cultuur’ de rode draad van de projectoproep.  
 
 
Voor welke soorten projecten?  
 
Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds zal projecten van algemeen belang ondersteunen die 
gericht zijn op de integratie en ontplooiing van kansarme kinderen/jongeren (tussen 0 en 25 jaar), 
via buitenschoolse activiteiten in brede zin (cultuur, sport, participatie, stages…). Het gaat om 
projecten die deze doelgroepen ondersteunen om deel te nemen aan het gestructureerd aanbod 
van kwaliteitsvolle buitenschoolse activiteiten. 
 
Deze activiteiten bieden kinderen/jongeren met verschillende achtergronden de kans om elkaar 
te ontmoeten, zich te engageren en te emanciperen, samen dingen te creëren, hun talenten te 
ontdekken, door te zetten en zich goed in hun vel te voelen, verantwoordelijkheid te nemen en 
bij te leren.  
 
Het einddoel van de projectoproep is de integratie en ontplooiing van het kind of de jongere, en 
de ontwikkeling van alle vaardigheden die nuttig zijn voor zijn volwaardige participatie aan de 
maatschappij, waardoor er bijgedragen wordt aan een inclusievere samenleving.  
 
Om de kinderen te ondersteunen die er het meest nood aan hebben, zal deze oproep projecten 
ondersteunen waarvan de kinderen en jongeren in kansarmoede leven en tal van problemen 
hebben (afhaken op school, handicap of ziekte).  
 
Voorbeelden van projecten:  
 

 Kinderen uit kansarme wijken regelmatig laten deelnemen aan artistieke activiteiten.  

 Een vernieuwende samenwerking op gang brengen tussen lokale jeugdhuizen en een 
cultureel centrum.  

 Bevoorrechte banden creëren tussen sportclubs en culturele organisaties om de 
toegankelijkheid voor deze kwetsbare kinderen en jongeren te verhogen.  

 Buitenschoolse activiteiten organiseren die een gemengd publiek samenbrengen uit 
verschillende milieus, door zich te richten tot gezinnen waarvan de kinderen het minst in 
contact komen met deze organisaties.  

 Kinderen uit kansarme gezinnen laten deelnemen aan vrijetijdskampen en daarbij voor 
specifieke begeleiding zorgen.  

 Een partnerschap sluiten tussen scholen waar veel leerlingen een laag sociaaleconomisch 
profiel hebben en naschoolse opvanginitiatieven met een interessant pedagogisch aanbod.  
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Wie mag een kandidatuurdossier indienen?  
 

 Elke in België gevestigde organisatie met sociaal oogmerk mag een kandidatuurdossier 
indienen (vereniging, school, cultureel centrum…, uitgezonderd een feitelijke vereniging), 
die sinds minstens 2 jaar opgericht is.  

 Projecten met een commercieel doel komen niet in aanmerking.  

 De projectoproep staat zowel open voor ex-laureaten die voordien steun hebben 
gekregen van BNP Paribas Fortis Foundation als voor nieuwe organisaties.  

 
 

Wat zijn de selectiecriteria?  
 
Uw steunaanvraag is ontvankelijk als:  

 uw kandidatuurdossier volledig is ingevuld in de taal van het formulier en tijdig is 
ingediend;  

 de verantwoordelijke van uw organisatie ouder is dan 18 jaar;  

 uw organisatie gevestigd is in België en er ook haar activiteiten ontplooit;  

 het project wordt uitgevoerd in België.  
 

 
De selectie van de ontvankelijke dossiers gebeurt op basis van de volgende criteria:  
 

 Het doelpubliek: Het project richt zich tot kwetsbare kinderen en/of jongeren tussen 0 

en 25 jaar die in kansarmoede leven. Het project zal samen gerealiseerd worden met de 

doelgroep, d.w.z. met de kinderen/jongeren en gezinnen (ontwerp en strategie van het 

project), kwestie van uit te gaan van hun behoeften en leefwereld. Op die manier wordt 

het doelpubliek zelf betrokken bij de uitwerking en uitvoering van het project. De 

kandidaat zal trouwens moeten uitleggen welke kinderen en jongeren hij wil bereiken, hoe 

hij het doelpubliek wil bereiken en de gezinnen wil mobiliseren en betrekken. Hij moet 

toelichten hoe hij een regelmatige en duurzame deelname van de kinderen aan de 

activiteiten wil stimuleren. Hij moet ook preciseren hoeveel kinderen hij wil bereiken, en 

in voorkomend geval het aantal ‘nieuwe kinderen’ (niet bekend bij het project vóór de 

steun) en de door zijn actie gedekte geografische zone.  
 

 Toegankelijkheid: Het kandidaatproject moet toelichten op welke manier het de 
toegang van kwetsbare kinderen tot zijn activiteiten wil verbeteren. Deze verbeteringen 
kunnen heel wat aspecten omvatten, zoals geografische toegankelijkheid (lokalisatie van 
de activiteiten, organisatie van het transport…), de inschrijvings- en materiaalkosten, de 
inschrijvingsprocedures, de openingsuren, de educatieve methoden, de communicatie en 
de relaties met de gezinnen…  

 

 Impact op lange termijn: De impact van de activiteiten op het welzijn en de 
ontplooiing van de kinderen. Het project ontwikkelt de transversale competenties 
(levenskunst en knowhow) van de kinderen/jongeren en verruimt hun 
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toekomstperspectieven. De kandidaat moet uitleggen waarom en hoe de voorgestelde 
activiteiten het leervermogen en de ontwikkeling van het doelpubliek stimuleren 
(zelfvertrouwen, autonomie, respect voor de ander enz.). Er zal bijzondere aandacht 
besteed worden aan het feit dat het om regelmatige en frequente activiteiten gaat met 
dezelfde doelgroepen, en om een inbedding en langetermijnactie bij de opgevangen 
kinderen/jongeren.  

 

 Lokale en regionale uitstraling: Het project heeft een lokale dimensie en speelt een 
verbindende rol binnen de regio. Het zou navolging kunnen vinden in andere regio’s. 
Daarbij worden mobiele projecten aangemoedigd.  

 

 Open participatie: Het project biedt de werknemers van BNP Paribas Fortis de 
mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen in de vereniging (individueel of in groep, via 
teambuildings), hun competentiemecenaat voor te stellen in dienst van de structuur en 
geldinzamelingsactiviteiten te organiseren door diezelfde werknemers.  

 

 Een vernieuwend project: Het project is vernieuwend en heeft een hoog 
impactpotentieel. Het project kan andere actoren inspireren. Het kan gebaseerd zijn op 
een vernieuwend partnerschap tussen twee of meer actoren, die gekozen worden voor 
hun ervaring met buitenschoolse of ontspanningsactiviteiten. Dit partnerschap is een 
troef, maar geen voorwaarde.  

 
 
Ondersteuning en begeleiding in vijf luiken  
 

De geselecteerde organisaties krijgen tot 50.000 euro financiële steun. Bij een positieve evaluatie 

wordt de aanvankelijke steun van 25.000 euro voor een tweede jaar verlengd.  

 
Het beschikbare totale budget voor deze oproep bedraagt 500.000 euro. In totaal zullen er 10 
projecten geselecteerd worden die het volledige Belgische grondgebied bestrijken.  

 
1. Financiële steun: Aanzienlijke steun van € 25.000, verlengd voor een 2de jaar, op 

voorwaarde dat de evaluatie van het project positief is. 
  

2. Meer zichtbaarheid: Het project zal zichtbaarheid krijgen dankzij de 
prijsuitreikingsceremonie.  
 

3. Een verruimd mecenaat: De werknemers van BNP Paribas Fortis zullen betrokken 
worden in dienst van de organisatie, via vrijwilligerswerk (individueel of in groep), 
competentiemecenaat en bijkomende geldinzamelingsactiviteiten.  

 
4. Begeleiding: Elke geselecteerde organisatie zal ook steun krijgen om haar impact op de 

kwetsbare kinderen en jongeren te beoordelen via zelfevaluatie. Op die manier zal de 
steun aan het project de versterking van de competenties binnen de organisatie 
bevorderen, ook na de financieringsperiode van het project.  



 

 

5/5 

 
5. Netwerkvorming: De laureaten zullen een netwerk kunnen vormen met de andere 

laureaten, waardoor ze onderling goede praktijken kunnen uitwisselen.  
 

 
 
Selectieproces  
 
De selectie van de kandidatuurdossiers gebeurt in twee fasen:  
Fase 1:  
Een onafhankelijke en pluralistische jury voert een preselectie uit op basis van de selectiecriteria.  
Fase 2:  
De pregeselecteerde dossiers worden in elke regio1 van BNP Paribas Fortis voorgesteld aan een 
comité dat bestaat uit personeelsleden van BNP Paribas Fortis, om de 10 eindlaureaten te 
verkiezen (één per regio).  
 
 
Kalender van de projectoproep  
 

 Deadline voor de indiening van de dossiers: 10 oktober 2019 

 Bekendmaking van de resultaten: december 2019  

 Prijsuitreiking: begin 2020  

 Overhandiging van het evaluatieverslag: januari 2021  
 
 
Bijkomende informatie  
 
Voor meer informatie en om het kandidatuurdossier online op te vragen, kunt u surfen naar 
www.kbs-frb.be of bellen naar 02-500 4 555, met vermelding van het referentienummer  
D5190830.  
 
Voor meer informatie over de begeleiding kunt u contact opnemen met Hélène Deconinck (02-
549 02 53 – deconinck.h@mandate.kbs-frb.be) 

 

                                                            

1 Antwerpen, Waals-Brabant, Namen, Luxemburg, Brussel, Henegouwen, Luik, Limburg, Oost-
Vlaanderen, West-Vlaanderen, Vlaams Brabant, en het Easy Banking Centre (het team dat alle telefonische 
vragen van de cliënten van de bank behandelt).  
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