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Inleiding 

 

2017 was opnieuw een jaar vol verandering voor Eat vzw. 
Sedert een paar jaar is onze vereniging op zoek naar nieuwe inkom-

sten om in een minder gesubsidieerde omgeving verder te kunnen 

werken. Wij dienden vooral een oplossing te zoeken voor het einde 

van het wijkcontract ‘Koningin-Vooruitgang’ te Schaarbeek (Elan) en 

de regularisatie van de vanuit Vlaanderen  8 voltijds equivalenten 

gesubsidieerde statuten waarvoor er vanaf 2018 geen loonsubsidi-

ëring meer wordt voorzien. Om het in  horeca-termen te zeggen, dit 

scheelt een serieuze slok op de borrel ! 

Er werd vooral gezocht in de richting van een bijkomende eenheid 

op een A-locatie. De bedoeling was vooral om op het einde van de 

opleiding onze doelgroepmedewerkers onder te dompelen in een 

extra drukke werkomgeving. Meteen zouden wij  onze reeds goede 

ratio  tussen subsidies (45 %) en eigen inkomsten (55 %) verder ver-

sterken zodat wij op termijn onze subsidies enkel nog nodig hebben 

voor de begeleiding en opleiding van onze doelgroepmedewerkers 

en het ondervangen van hun lagere inzetbaarheid. Zonder  voor-

gaande opdrachten zouden onze eenheden rendabel moeten kun-

nen zijn. 

 

Na deelname aan verschillende openbare aanbestedingen en de be-

studering van diverse voorstellen kwamen wij tot de slotsom dat 

naast het delen van een jobcoach een verdere samenwerking met 

Atelier Groot Eiland vzw ( AGE ) voor de nodige schaalgrootte, naam-

bekendheid en aanpak tot meer succes zou leiden. Zo stelden wij 

ons Ad Hoc samen kandidaat voor de uitbating van het horeca-ge-

deelte van GC De Markten en van café Muntpunt. Deze concessies 

werden ei zo na net niet binnengehaald, jammer ! 
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Eat voerde ook lange gesprekken met het OCMW van Jette om in 

een van hun vestigingen een cafetaria te starten. Helaas kon dit niet 

doorgaan.   

Het samen deelnemen aan projectoproepen leidde in het voorjaar 

2017 tot de toewijzing van de uitbating van Bar Eliza, een pop-up bar 

in het Elisabethpark te Koekelberg (Basiliek), in samenwerking met 

GC Platoo en GC De Zeyp. Bar Eliza werd, wat drank en spijs betreft, 

tijdens de maanden juli en augustus 2017 gerund door  

Atelier-Eat, een samenwerkingsverband tussen EAT vzw en Atelier 

Groot Eiland vzw. De opbrengsten van deze pop-up bar werden on-

der meer geïnvesteerd om de samenwerking met Atelier Groot Ei-

land vzw te verdiepen. Samen konden wij ons kandidaat stellen voor 

een grote uitdaging, het uitbaten van het bedrijfsrestaurant van de 

toekomst bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, gevestigd op 

de site van Tour en Taxis. Hiervoor werd vanuit beide organisaties 

een nieuwe vzw opgericht , de vzw Great. Deze vzw verkreeg de con-

cessie en RestoBel werd geboren. De uitbating van dit bedrijfsres-

taurant startte in november 2017. Dit verhaal is niet af, in 2018 gaan 

wij uitzoeken hoe wij de samenwerking  kunnen bestendigen. 

 

Wij werden niet alleen geconfronteerd met een veranderend subsi-

dielandschap maar ook met grote aanpassingen in ons coördinatie-

team. Bie Bosmans, sinds 11 jaar meer dan bezielende trekker en 

inspirator van de organisatie, ging in april 2017 met welverdiend 

pensioen. Ilse Van Der Veken, de eenheidsverantwoordelijke van 

Elan, ging de uitdaging aan om Bie op te volgen in deze moeilijke 

opdracht. Na een jaartje in tandem te hebben gewerkt nam Ilse in 

mei 2017 de fakkel over. Ter ondersteuning van het coördinatie-

team vonden wij de ruimte om een adjunct-coördinator aan te wer-

ven. Wij opteerden hier tijdelijk voor een duo-baan : Liesje Foblets 
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en Rudy Meert. Niet alleen nam de oprichting van Great vzw, de or-

ganisatie van Bar Eliza en de opstart van RestoBel veel opvolging in 

beslag, maar het werd na jaren uiteindelijk duidelijk in welk paritair 

comité wij thuishoren, namelijk het Paritair Comité 329.01. De gele-

genheid om een specialist personeelsbeleid tijdelijk aan te trekken 

om het nieuwe arbeidsreglement af te werken, een charter voor 

onze leidinggevenden uit te werken, functiebeschrijvingen te actua-

liseren, evaluatieprocedures te herbekijken,…. 

 

Samen sluiten de 4 eenheden van Eat vzw het boekjaar af met een 

mooie omzet. Helaas kwam door de gestegen foodcost onze marge 

onder druk. Teneinde de coëfficiënt, d.i.  de verhouding inko-

pen/verkopen, terug richting de doelstelling van drie te laten evolu-

eren, zagen wij ons genoodzaakt om de prijzen licht te laten stijgen. 

Ondanks een beduidend grotere jaaromzet, gerealiseerd door  al 

onze toegewijde en creatieve medewerk(st)ers, konden wij omwille 

van tegenvallende subsidiëring het boekjaar 2017 niet positief af-

sluiten. 

 

En tenslotte, een bijzonder woord van dank en waardering voor al 

onze medewerkers, zij die bij ons worden opgeleid en werkervaring 

opdoen, en zij die hen omkaderen, zowel in de vier vestigingen als 

op de coördinatie alsook zij die vrijwillig mee hun kwaliteiten aan-

boden in raad van bestuur, operationeel, creatief! 
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Elan 

Een druk bezocht lunchrestaurant met aparte broodjeszaak en 2 ver-

gaderzalen vlak bij het Noordstation . 

Gevarieerd aanbod met accent op groenten en respect voor aller-

gieën en diëten . 

Aangename accommodatie en - omwille van de ligging - begeerde 

vergaderplek voor overkoepelende organisaties omwille van de ca-

tering faciliteiten. 

Realistisch kader voor werkdruk en omvang van productie.  

Uitdagende combinatie van dagdagelijkse werking, leveringen in de 

buurt met bakfiets en caterings op maat. 

 

Ondertussen liep het wijkcontract ‘Koningin-Vooruitgang’, een 4-ja-

rige focus op een Schaarbeekse perimeter waarin Elan socio-profes-

sioneel actief is, af. Elan engageerde zich samen met anderen om 

opgebouwde tradities als wijkfeest, kerst- en lichtfeest de komende 

jaren logistiek en inhoudelijk te blijven ondersteunen. 

Elan street, de broodjesbar die ontwikkeld werd in het kader van bo-

venvermeld wijkcontract, werd intussen een vaste waarde in het 

straatbeeld. Meer buurtbewoners en pendelaars vonden via de 

snack aan de straatkant hun weg ook naar Elan eat (resto – warme 

keuken), Elan meet (vergaderzaal 1 – inclusief cateringfaciliteiten) 

en Elan roof (vergaderzaal 2 – inclusief cateringfaciliteiten). 

Jeremy Bosman, onze kok-instructeur in Elan, verliet in het voorjaar 

onze organisatie en werd vervangen door Yves Tack. 

Francis De Conynck, eenheidsverantwoordelijk in Elan, zet met uit-

gesproken gedrevenheid en verbeelding zijn tanden in deze eenheid 

in expansie. Hij haalde steeds meer caterings binnen die hij met be-

hulp van de andere eenheden kon realiseren. 
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Café ABC 

Ruime cafetaria met praktische zelfbedieningsbar in het Huis van het 

Nederlands – centrum Brussel .  

Sympathieke op = op formule van verse dagschotels en snacks .  

Werkervaring voor het opvolgen van vergaderzalen, contacttaal Ne-

derlands en kassabeheersing op piekmomenten. 

 

In 2017 manifesteerde café Abc zich als de vaste, stabiele waarde 

van Eat vzw. De samenwerking met het Huis van het Nederlands 

wordt door beide partijen als stimulerend en waardevol ervaren en 

het team slaagt er in om de einddoelen betreffende taalbeleid tel-

kens opnieuw te behalen. Ook werden de werken aan het gebouw 

geëindigd zodat het terras volop kan benuttigd worden en werd de 

keuken aangepast zodat de capaciteit een stukje groter werd. 

 

Om dalmomenten op te vangen, startte Alain Van Laer, de eenheids-

verantwoordelijke, onderhandelingen op voor een samenwerking 

met gc De Markten. Een gefaseerde proefperiode werd vastgelegd 

voor het verzorgen van vergaderzalen en activiteiten bij het ge-

meenschapscentrum in de buurt. Tussentijdse evaluaties en open 

communicatie leidden tot exclusiviteitsafspraken voor de toekomst. 

 

Het café Abc is het voorbeeld binnen onze organisatie rond het be-

halen van ons doelcoëfficiënt van drie. Wij hopen dat Alain, die on-

dertussen met het oog op zijn pensionering in landingsbaan zal gaan, 

de andere eenheidsverantwoordelijken kan besmetten met zijn zorg  

om op de kleintjes te letten, zijn goede stock- en kasbeheer kan 

overdragen zonder in te boeten op de kwaliteit en het onthaal van 

de klanten. 
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Taverne Ter Linden 

Charmante taverne die deel uitmaakt van GC Essegem, gelegen in 

een woonbuurt van Jette, rechtover het grotteke van Jette, bij vele 

Brusselaars goed gekend. Professioneel ingerichte opleidingskeuken 

met een eigentijds klassiek aanbod . Tendentieuze drankkaart met 

intrigerende streekbieren  en suikerarme frisdranken en sappen. 

Kindvriendelijk gebeuren met zorg voor aantrekkelijk kader en terras 

. Aandacht voor flexibele combinatie werk/gezin [avond-en week-

endwerk], professionele kelnertraining en autonoom werken . 

De eenheidsverantwoordelijke Lien Vangrunderbeeck en de kok-in-

structeur Inke Coolen, verlieten in het voorjaar 2017 onze organisa-

tie. Een nieuwe eenheidsverantwoordelijke, Jana Van Agtmaal, trad 

enige tijd later in dienst. De functie van kok werd tijdelijk ingevuld 

door externen.  

 

De geheel conform ingerichte opleidingskeuken inspireerde tot een 

meer variabel aanbod en meer experimentele cateringformules. 

Met veel succes werden er in de zomer verschillende bbq’s op het 

terras georganiseerd – duidelijk voor herhaling vatbaar. 

De dialoog met gemeenschapscentrum Essegem werd makkelijk te-

rug opgepikt, openingsuren en activiteiten werden optimaal op el-

kaar afgestemd en 1 doelgroep werknemer nam zelfs deel aan de 

productie van een theatervoorstelling ter plekke. 

In 2017 werd naar aanleiding van het Magritte-jaar het terras op-

nieuw aangekleed met een boekenhaag. Dit zijn uitwisselingskastjes 

waar men vrij boeken kan uitnemen en boeken kan inleggen. In de 

ijzeren omheining van het terras werden Magritte-figuren geplaatst. 

De nieuwe eenheidsverantwoordelijke en kok werken volop mee 

aan de voorbereiding van het nieuwe wijkcontract Magritte dat in 

2018 van start zal gaan. 
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Naar aanleiding van de samenwerking met Nic-Nac hadden er in Ta-

verne Ter Linden twee workshops rond vegetarisch koken plaats – 

tot groot genoegen van verschillende klanten. 

Maandelijkse brunches op zondag, in combinatie met een filmvoor-

stelling in het gemeenschapscentrum, kunnen wel nog wat reclame 

gebruiken, spread the news. 

Taverne Ter Linden werkt intussen ook al jaren samen met gc De 

Platoo en gc De Zeyp voor het jaarlijkse zomerfestival Plazey – ook 

dit jaar was hun verhoogde productie in een mum van tijd uitver-

kocht- die uitgroeide tot Bar Eliza ( zie ook hierboven ). 

We zullen in het kader van Duurzaam Wijkcontract Jette een extra 

halftijdse instructeur/kok aanwerven in 2018. We zijn gemotiveerd 

om een betere verankering in de buurt te realiseren door het opzet-

ten van de infrastructuur voor een samenkookgroep en kookwork-

shops voor (kwetsbare) buurtbewoners. Ook hiervoor zouden we sa-

menwerken met GC Essegem die de buurt intrekt met een mobiele 

keuken. Eat vzw zou binnen dit kader extra werkervaringsplaatsen 

willen creëren en zo op termijn weekendopeningen mogelijk maken. 
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Nic Nac 

Vierde eenheid van eat vzw, recent geopend in april 2016 . 

Workspace met afwerkkeuken in GC Nekkersdal te Laken . Toeleve-

ringskeuken is Taverne Ter Linden . 

Openingsuren die afgestemd werden op de activiteiten van het ge-

meenschapscentrum en de aangrenzende bibliotheek . 

Socio-professionele inschakeling in de vorm van hoge werkdruk voor 

een minimale ploeg . Veerle Smets werd de nieuwe eenheidsverant-

woordelijke. 

 

Nic Nac groeit stilaan uit tot een volwaardige evenknie van Taverne 

Ter Linden waarvan zij een bijhuis zijn met een afwerkkeuken. De 

zaterdagse brunch is een meerwaarde voor GC Nekkersdal en bibli-

otheek. 

Zij geven vorm aan 5 afgesproken doelstellingen :  

 

1. Opening naar de buurt [conceptueel – inrichting – netwerk – 

communicatie – promo - …] 

2. Ontmoetingsplek ifv Nekkersdal [inhoudelijk – programmatie – 

activiteiten - … ] 

3. Opleidingsplek [evaluatie doelgroep werknemers – werking – 

opleidingsplan – sociale economie… ] 

4. Catering en dienstverlening [praktisch – evaluatie gedeelde 

stock – zaalhuur – activiteiten buiten de openingsuren - … ] 

5. Bijhuis TTL [samenwerking TTL/nic nac – aanbod – sterk-

tes/zwaktes afwerkingskeuken – cijfers - … ] 
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Organiseren en besturen 

Raad van bestuur 

Eat wordt bestuurd door vrijwilligers van divers pluimage. Ook in 

2017 kon EAT rekenen op hun deskundige bijdrage in de vergaderin-

gen en tijdens activiteiten. In de loop van 2017 verlieten Joeri Guil-

laume, Evelyne Hens en Stephane Stichelbout de Raad van Bestuur. 

Onder het voorzitterschap van Pierre Vanheghen en de actieve me-

dewerking van Dirk Peeters, Hugo Vanderelst, Gerdi Logghe enPieter 

Vanheuverzwijn werd het algemeen beleid richting gegeven, de co-

ördinatie aangestuurd en bijgestaan bij de aanwerving van de 

nieuwe leidinggevenden. Karlien Winnelinckx trad toe als nieuw lid 

van de Raad van Bestuur. 
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Coördinatiecel 

De coördinatiecel, gevestigd in de Vooruitgangstraat 331 te Schaar-

beek, bleef financieel, administratief, subsidie-technisch, perso-

neelsmatig, … alles ondersteunen. Instroom en uitstroom van het 

personeel werd geregeld, nieuwe perspectieven werden onder-

zocht… 

Ilse, Liesje, Gunther en Christiane gingen de uitdagingen die gepaard 

gaan met het in stand houden van een personeelsploeg van een 50-

tal hoofden aan. Er werd gewerkt aan een nauwere samenwerking 

tussen de verschillende eenheden en de samenwerking met Atelier 

Groot Eiland werd op poten gezet met de uitbating van Bar Elisa als-

ook het oprichten van de nieuwe vzw Great enz. 
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De personeelsploeg in 2017 

Gender 

In 2017 werkten bij eat 51 mensen waarvan 30 mannen en 21 vrou-

wen (op 31/12/17) 

 

 Mannen Vrouwen 
Doelgroep  24 11 

Niet doelgroep personeel 1 4 
Omkaderingspersoneel 5 6 

TOTAAL 30 21 
 59% 41% 

 

Leeftijden 

 

  Leeftijd 

  - 26 jaar 26-45 jaar + 45 jaar 

OCMW 2 18 3 

Andere doelgroep-medewerkers 4 7 1 

 6 25 4 

Omkadering incl. assistenten 0 8 4 

Coördinatie 0 2 2 

TOTAAL 6 35 10 

TOTAAL % 12% 68% 20% 

 

Wij gingen uit van de leeftijd op 31/12/2017. 
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Waar komt ons personeel oorspronkelijk vandaan? En welke natio-

naliteit hebben ze? 

  NATIONALITEIT ORIGINE 

AFGHANISTAN 3 3 

ALBANIE 1 1 
BELGIE 24 19 

BURUNDI 0 0 

CAMEROUN 0 1 

CONGO 5 6 

EGYPTE 0 2 

GEORGIE 1 2 

GUINEA 1 3 

INDIA 0 1 

IRAK 2 2 

LIBERIA 0 0 

MAROKKO 2 3 

MAURITANÏE 2 2 

NEDERLAND 2 0 

PALESTINA 0 0 
SENEGAL 1 2 

SPANJE 1 0 

SYRIE 2 2 

TIBET 2 2 

TSJAAD 0 0 

TUNESIE 0 0 

VLUCHTELING 2 0 

  51 51 

 

Omkadering en coördinatie is quasi uitsluitend Belgisch van nationa-

liteit en origine.  
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Instroom 

In 2017 werden bij omkadering en coördinatie 5 nieuwe personeels-

lid gezocht en gevonden.  

Bij de doelgroep van het eigen personeel stroomden 5 mensen in.  

Via de verschillende OCMW’s kwamen 19 mensen in de loop van 

2017 bij eat vzw werken.  

Uitstroom 

In de loop van 2017 gingen bij eat 22 personeelsleden uit dienst. 

3 mensen kwamen uit een DSP-contract dat stopte.  

2 van hen vonden werk en een 3de ging een bijkomende opleiding 

volgen 

De overige 19 personen waren tewerkgesteld in art 60: 

11 van hen waren na een half jaar aan het werk of volgden een vol-

tijdse opleiding.  

2 mensen waren nog werkzoekend 

Van 6 mensen was er geen verder nieuws: of ze zijn verhuisd of ze 

hebben afgehaakt. 
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Samen aan de slag 

Eat werkt samen met verschillende andere Brusselse verenigingen, 

organisaties … 

Uit een intensere samenwerking met Atelier groot eiland werd Great 

vzw geboren, verantwoordelijk voor Restobel, die de catering in de 

gebouwen van Brussel Leefmilieu verzorgt, en ook voor de pop up 

bar Bar Eliza. 

Maïzenne bleef in 2017 met een vaste kern samenkomen, uitwisse-

len en initiatieven nemen. Zo was Eat partner en cateraar in het 

Lunchdebat ‘sociale horeca smaakt naar morgen’ op donderdag 16 

november 2017 in de gebouwen van COOP te Molenbeek. 

Tracé Brussel bood sectorondersteuning die openingen naar infor-

matie en dialoog creëert.  

Eat is ook aangesloten bij FeBIO en via FeBIO ook lid van Sociare. 

Belangrijke partners om het beleid rond sociale economie en werk-

ervaring verder op te volgen.  

Belangrijk om te vermelden : in de loop van 2017 werden er door 

EAT alsmaar meer externe caterings gedaan, zowel vanuit de eenhe-

den afzonderlijk, als door samenwerking tussen de diverse eenhe-

den, en dit zowel kleine als grotere caterings. Een goed voorbeeld 

daarvan was de catering in mei 2017 in de Ancienne Belgique op de 

Anspachlaan te Brussel. 

Eat vzw werd, via de Koning Boudewijnstichting, erkend als een 

“goed doel” en kwam zo voor de tweede maal in aanmerking voor 

de actie Music for Life van Studio Brussel tijdens de eindejaarsperi-

ode 2017.  
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Consolidatie van het diversiteitsplan 

“Onze organisatie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over 

gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang 

voor al wie solliciteert.” 

 

In 2014 startten we met een diversiteitsplan dat we in de loop van 

2016 tot een einde brachten, daarna werd een werkgroep op gestart 

voor de consolidatie van dit plan.  

In 2017 kwam de werkgroep een 5-tal keer samen rond volgende 

thema’s: 

- Jongeren  

- +45 jarigen (een 45+ plan uitgewerkt door Bie) 

- Mensen met een beperking, kortgeschoolden 

  hoe deze doelgroepen meer aanwezig brengen in ons perso-

neelsbestand? 

- Gender 

- Werving en selectie 

- Personeelsbeheer 

- Interne communicatie 

- Externe positionering 

 Bedoeling is om in 2018 hier verder werk van te maken en op die 

manier ons diversiteitslabel tot minstens 2019 te behouden.  
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Met dank aan: 

 

 

    
 

 IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID 

 

          

 
 

En anderen waaronder het Vlaams Agentschap Werk en sociale Eco-

nomie, Music for Life en VDAB 

 

      
    

 

http://www.actiris.be/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
eat vzw 

Vooruitgangstraat 331 

1030 Schaarbeek 

tel: 02/274 54 41 

mail: info@eatvzw.be 

www.eatvzw.be 

KBO: 0455.216.446 

BNP Paribas Fortis: BE81 0015 0675 1924 
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