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Eat VZW: eerlijk anders tafelen
Sociaal
Eat vzw wil Brusselaars die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Onze vzw organiseert daarom trajecten in
werkervaring en jobcoaching. De doelgroepen worden intensief begeleid en opgevolgd. De inzet is integratie, solidariteit en emancipatie zodat de doelgroepmedewekers maatschappelijk weerbaar worden. Het doel is armoedebestrijding.

Ondernemend
De organisatie bestaat uit verscheidene projecten, die als mini-ondernemingen werken. De restaurants Taverne Ter Linden, Nic Nac, Elan, Café ABC en broodjeszaak Elan
Street hebben elk hun eigen klanten en hun omzet. De winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de omkadering zoals sociale begeleiding, jobcoaching en technisch materiaal.

Duurzaam
Wij geloven in lekker eten, in de kwaliteit van onze producten en in de diversiteit van onze doelgroepmedewerkers. Onze restaurants koken met
seizoensgebonden biogroenten en verwerken voedseloverschotten om verspilling tegen te gaan. We bieden vlees en vis aan, naast lekkere vegetarische alternatieven. Voor de schaarse tropische producten kijken we verder dan de
labels en we nemen naast fairtrade en biologische certificatie ook de overweging van korte of transparante keten mee in de keuze van onze leveranciers.
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You cannot develop people. You must allow
people to develop themselves.
Julius Nyerere

Wat deed Eat vzw
in 2020 op sociaal vlak?

W e r k & be g e lei di n g
Werkervaring
We bieden aan langdurig werkzoekenden, kort geschoolden en
mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie werkervaring
aan in de horeca. De duur van een werkervaringstraject varieert
van 1 tot maximum 2 jaar.
Het doel is het aanleren van de basistechnieken van het vak zodat
de medewerkers na hun traject aan de slag kunnen in deze sector.
Daarnaast focussen we ook op het verwerven van een goede arbeidsattitude: stiptheid, verwittigen bij afwezigheid, teamwork....

Concreet
- warenkennis en bereiden van diverse gerechten, warm en koud
- voedingsleer
- gebruik en onderhoud van keukenapparaten
- zaal klaarzetten
- bediening en kassa
- HACCP
- klantvriendelijkheid
- verzorgen van recepties
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Trajectbegeleiding
De trajectbegeleiders volgen personen in werkervaring op. Bij de eerste
kennismaking met kandidaten wordt gepeild naar hun motivatie,
verwachtingen en eventuele knelpunten. In het daaropvolgende intakegesprek wordt dieper ingegaan op competenties en
voorgeschiedenis. Na dit intakegesprek volgt een proef waarbij de kandidaat een halve dag wordt ingeschakeld. Als de proef
goed verloopt en er geen wachtlijst is, kan de persoon instromen.
Gedurende het hele traject worden de doelgroepmedewerkers
intensief begeleid op maat en werken we aan een vertrouwensrelatie.
De trajectbegeleiders motiveren hen en helpen mee om de randvoorwaarden (mobiliteit, kinderopvang, huisvesting, budget...) te
verbeteren. Er vinden regelmatig evaluatiegesprekken plaats en er
wordt frequent teruggekoppeld met de instructeurs en begeleiders.

Jobcoaching
Doelgroepmedewerkers die uitstromen worden door de jobcoaches
6 tot 12 maanden intensief begeleid in hun zoektocht naar werk, individueel en in groep. Ook werkzoekenden die geen traject bij Eat
vzw volgden, zijn welkom voor ondersteuning. Hierbij zijn een goede
oriëntatie en het ontdekken van de competenties van groot belang.
De jobcoach helpt verder bij het opstellen van een CV en motivatiebrief,
geeft sollicitatietraining, gaat mee op sollicitatiegesprek, organiseert
stages… Dit alles gebeurt op een empowerende manier. Met het
uitgebreide netwerk van Eat vzw kan de jobcoach de
geschikte
kandidaat
voorstellen
aan
potentiële
werkgevers.
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44 personen begeleid

kandidaten per entiteit

toeleiders

Actiris, Maks vzw, OCMW’s
van
Anderlecht,
Brussel,
Jette, Grimbergen, Koekelberg,
Molenbeek, Schaarbeek, Tervuren

Elan: 22
Taverne Ter Linden 9
Café ABC: 11
NicNac: 2

TOP 5
woonplaatsen
Schaarbeek: 20%
Brussel: 16%
Anderlecht: 14%
Jette: 14%
Molenbeek: 11%

leeftijd

gender

14% is ouder dan 50

41% is tussen 30 en 50

45% is jonger dan 30

73%
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27%

Waar komen onze doelgroepmedewerkers vandaan?

Oost-Europa 4
West-Europa 5

Azië 4
Midden-Oosten 14

Noord-Afrika 5

Sub-Sahara 12

Van de kandidaten die
hun traject afrondden,
had slechts 22%
een positieve doorstroom.
De crisis van de horeca-sector
is hier niet vreemd aan...
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In 2020 werkte Eat vzw ook samen met
het Centrum voor Leren en Werken
Don Bosco waarbij jongeren werkplekleren bij Eat combineren met les volgen
op school. Voor hen een extra troef om na
hun studies makkelijker een job te vinden.
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Maïzenne is een samenwerkingsverband tussen tien Brusselse sociale horecaprojecten.
De partners van dit samenwerkingsverband zijn JES vzw, Eat vzw, Atelier Groot Eiland vzw,
Chambéry vzw, Cosmos vzw, De Welvaartkapoen vzw, Recyclart vzw, De Harmonie vzw, De
Pianofabriek vzw en CAW Brussel-Foyer Leger de Heils. Tracé Brussel brengt deze partners rond de tafel. Dit samenwerkingsverband organiseert bijscholingen voor doelgroepwerknemers, ondersteunt de trajectbegeleiding en bouwt een werkgeversnetwerk uit.
Naast enkele interessante vormingen voor omkadering bestendigde Maïzenne in 2020
het gemeenschappelijke opleidingstraject ‘grootkeukenmedewerker’ voor al haar leden.

Medewerkers in tijden van corona

Verschillende medewerkers deden een stage in
Brusselse rusthuizen in Laken, Molenbeek en Jette.
Dankzij de samenwerking met de woonzorgcentra
van Armonea zaten onze kandidaten niet technisch
werkloos thuis terwijl de restaurants gesloten bleven.
De hygiënische maatregelen, die moesten genomen worden bij de heropstart, waren ook ideaal
om de andere HACCP maatregelen nog eens op te
frissen bij de medewerkers van Eat vzw. Het belang
van hygiëne bij de coronapandemie was een goede
opstap om het algemene belang van hygiëne in de
horeca nog eens te benadrukken.

De medewerkers die niet aanwezig waren, kregen thuisonderwijs. Ze
moesten bijvoorbeeld een recept bereiden en hiervan een filmpje of een
foto doorsturen naar de instructeurs, ze maakten oefeningen in hun syllabus, ze studeerden hun woordenschat in, ze maakten een gerecht en
noteerden de allergenen,... Er werd Nederlands en ook rekenles gegeven.
Enkele medewerkers werden voorbereid op hun theoretisch rijexamen.
De cursisten waren welkom op afspraak in de bureaus van trajectbegeleiding en jobcoaching, waar alles voorzien werd om de sanitaire regels te
volgen: handgel, mondmaskers, afstand, pictogrammen, plexi schermen...
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Small opportunities are often
the beginning of great enterprises.
Demosthenes

Wat deed Eat vzw in 2020
op ondernemingsvlak?

Taverne Ter Linden, Leopold I-straat 329, 1090 Jette
De charmante villa van Taverne Ter Linden beschikt
over een zonovergoten terras, een gezellige zaal en
een professionele opleidingskeuken... Werkervaring troef! Als uithangbord van gemeenschapscentrum Essegem streeft Ter Linden er ook naar om
de sociale cohesie in de buurt te verhogen. Ze zijn
partners in het duurzaam wijkcontract Magritte. De
drankenkaart bestaat uit lokale en artisanale bieren,
sapjes en biowijn. De gerechten, snacks en ontbijten,
al dan niet vegetarisch, zijn altijd homemade en verleidelijk lekker. De ploeg van doelgroepmedewerkers staat garant voor een hartelijk onthaal en een
professionele bediening.
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In de zomer van 2020 bracht Taverne Ter Linden
alles in orde na de eerste lockdown: het menu
werd op punt gesteld en de zaal en het terras
werden coronaproof ingericht. Op deze manier
konden 24 mensen binnen en 22 mensen buiten bediend worden. Francis De Conynck werd de nieuwe
eenheidsverantwoordelijke. Naar aanleiding van
de heerlijke (maar soms té) warme temperaturen werd met schaduwdoeken een koele zone
gecreëerd op het terras. Dit was meteen een
groot succes bij de klanten en de buurtbewoners.

We zetten weer volop in op een van de vroegere succesformules van Taverne
Ter Linden: de barbecue. Op 10 juli organiseerden we onze eerste barbecue
met een volledig menu aan een vaste prijs. De inschrijvingen voor dit evenement liepen heel vlot en het terras zat in een mum van tijd vol.
In het kader van het wijkcontract werd een kookkamp georganiseerd voor kinderen uit de buurt. We
hadden we een tiental plaatsen voorzien; die waren
al snel ingevuld. Het kookkamp werd begeleid door
Velt vzw. Tijdens deze week leerden de kinderen niet
enkel veel bij over het kweken en oogsten van groenten bij CourJette. Ze konden nadien ook zelf aan de slag
in de keuken om met de vers geplukte groenten een
heerlijke, en vooral gezonde maaltijd te bereiden.
In samenwerking met het gemeenschaps-centrum Essegem werd een coronaveilig straatconcert georganiseerd met als hoofdact Schroothoop. De hele straat werd
afgezet zodat alle aanwezigen van de muziek konden
genieten. Dit concert was een onverwacht groot succes.
In september konden liefhebbers van poëzie naar
een aantal prachtige gedichten luisteren die voorgedragen werden door Annelies De Ville op ons terras.
Deze avond werd ook georganiseerd in samenwerking met GC Essegem en was ook een groot succes.
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Nic-Nac, Emile Bockstaellaan 107, 1020 Laken
Nic-Nac is een co-working space in gc Nekkersdal, waar Eat
vzw zorgt voor duurzame maaltijden en drankjes en dit in
combinatie met een warm onthaal en een aangename sfeer.
Nic-Nac staat open voor de buurt en ondersteunt lokale
initiatieven. Een ploeg van een vijftal doelgroepmedewerkers doorloopt er een werkervaringstraject. Dezen werken
nauw samen met het team van Taverne Ter Linden voor
grotere opdrachten en caterings. Er wordt steeds gewerkt
met lokale producten en in de filosofie van de korte keten.

Nic-Nac heeft een aantal kleinere evenementen
van Nekkersdal verzorgd door het openhouden
van de bar. Voor Laken on Stage maakten we chili
con carne, spaghetti en halloumi met linzensalade.
We verzorgden ook het culinaire luik van een aantal
filmavonden. Door de coronaregels en de te kleine
keukenruimte was het niet haalbaar om permanent
open te blijven vanaf maart.
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Elan, Vooruitgangstraat 331, 1030 Schaarbeek
Elan is een no nonsense cantina met broodjesbar in de
buurt van het Noordstation. De doelgroepmedewerkers bereiden er soepen, broodjes, snacks, pasta’s, dagschotels en
desserten. De broodjes worden ook dagelijks met de bakfiets geleverd bij verenigingen en bedrijven in de buurt. De
seizoenen en de herkomst van de medewerkers zijn de inspiratie voor de gerechten. De filosofie in de keuken steunt op zero
waste, duurzaamheid, korte keten en alles is huisgemaakt.

Bij Elan werd de coronacrisis
aangepakt om de ruimtes een
nieuw likje verf te geven. Er
komt een nieuw systeem voor
de drankenkaart. Elan Street
kon verder inzetten op take
away.
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Café ABC, Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
Café ABC is het restaurant van het Huis van het Nederlands.
Iedereen is er welkom. Een ploeg van doelgroepwerknemers
doet er aan werkplekleren en verzorgt de vele vergaderingen
die plaats hebben in het Huis. In de voormiddag worden er
broodjes en wraps bereid met spreads van vegan tot flexitarisch en worden seizoensgebonden salades klaargemaakt.
Deze producten worden ook geleverd met de bakfiets Naast
de vaste kaart met pasta’s en slaatjes worden er wekelijks suggesties uit de wereldkeuken aangeboden. Tijdens warme dagen is ook het dakterras open, een heerlijke plek. Café ABC
werkt nauw samen met GC De Markten en de VGC voor het
verzorgen van de catering tijdens colloquia en studiedagen.
Bij Café ABC kwam chef Thierry Horsman opnieuw in dienst als kok. Door de sanitaire regels
mochten we maar 1 klant per tafel zetten, dus maximum 12 mensen in het hele restaurant...
Daarop werd beslist te sluiten vanaf september.

ALLE
restaurants
van
Eat VZW kregen dit jaar
het

Good Food

label!

Project in de kijker

Niet alleen de horeca werd getroffen door de coronacrisis maar ook de evenementen- en cultuursector.
Als onderdeel van een sociaal-economische onderneming waren we aangenaam verrast door de vraag van
‘De vrienden van Brosella’ mee te werken aan Brosella
XXS. Dit was niet alleen een financiële meevaller maar
vooral een mooie kans om opnieuw meer doelgroepmedewerkers en personeel aan het werk te zetten.
Voor de doelgroepmedewerkers was het werk op het
festival een belangrijk deel van het leerproces, omdat
de locatie en de setting helemaal verschilden van de
normale werking. Deze samenwerking zorgde voor
een mentale opluchting bij alle deelnemers. Kunnen
werken met muziek op de achtergrond, in een afgesloten oase van groen in hartje Brussel, deed iedereen
de epidemie even vergeten. Brossela was een samenwerking met Atelier Groot Eiland en Eat: het personeel
en de doelgroep ter plekke kwamen van de drie vzw’s.

As long as poverty, injustice and
gross inequality persist in our world,
none of us can truly rest.
Nelson Mandela

Algemeen

Financiën
Balans 2020
Activa

757.691

Passiva

757.691

Vaste Activa

102.218

Eigen Vermogen

270.150

Materiële vaste activa

102.138

Bestemde fondsen

193.357

Financiële vaste activa
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Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Liquide middelen
Overlopende rekeningen
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655.472
6.058
263.059
1.810
384.007
538

Overgedragen winst

28.456

Kapitaalsubsidies

48.337

Vreemd vermogen

487.541

Schulden op ten hoogste 1 jaar

365.499

Overlopende rekeningen

122.042

Resultatenrekening 2020

Kosten

1.134.677,41

Handelsgoederen

159.221,77

Diensten en diversen

157.959,65

Bezoldigingen en sociale lasten

774.417,14

Afschrijvingen

34.558,64

Andere kosten

3.271,27

Financiële kosten

4.825,92

Uitzonderlijke kosten
Opbrengsten

423,02
1.199.033,70

Omzet

320.446,16

Subsidies

857.984,77

Andere bedrijfsopbrengsten

2.493,00

Financiële opbrengsten

93,62

Uitzonderlijke opbrengsten

16,15
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Subsidies
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- PIOW-erkenning
- Gesco-overeenkomsten
- DSP-overeenkomsten
- Covid-premies
- SINE
De Vlaamse Gemeenschapscommissie
- Onderwijs & Vorming
- Gemeenschapscentra
De Gemeente Jette
- In het kader van wijkcontract Magritte
Socialprofit-sector
- Sociale Maribel
- Deeltijds leren, deeltijds werken
- VIA
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Zin om een gift te doen?
Fantastisch!
Je donatie wordt gebruikt voor zinvolle
werkingsmiddelen die een kwaliteitsvolle
opleiding van onze doelgroep garanderen.
Zo ondersteun je onze kernwerking en help je
onze mensen om de competenties en
werkervaring te verwerven die de kans op een
duurzame job verhogen.
Je storting is welkom op de rekening van Eat vzw:
BNPPARIBASFORTIS: BE81 0015 0675 1924
bic GEBABEBB
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Raad van Bestuur

Personeelsleden

Katleen Avermaete
Jan Bèghin
Sarah De Boeck
Stijn De Geest
Maarten Denys
Karima El Kharoiti
Gerdi Logghe (voorzitter)
Stefaan Peirsman
Steffi Vallaeys
Karina Van den Broeck
Pierre-Joseph Vanheghen
Karlien Winnelinckx

Elan:
Eenheidsverantwoordelijke: Sonja Bellon
Instructeurs: Pieter Verlinden, Samira Chaoui,
Cunga Makaya, Simon Youssef

De Raad van Bestuur kwam in 2020 samen op 20/1/20,
02/03/20, 25/05/20, 31/08/20, 19/10/20, 7/12/20

Nic-Nac:
Eenheidsverantwoordelijke: Francis De Conynck
Instructeur: Ekaterine Charekashvili

Algemene Vergadering
Rita Bosmans
Dirk Peeters
Rita Timperman
Hugo Vanderelst
Pieter Vanheuverzwijn
en de leden van de Raad van Bestuur .
De Algemene Vergadering vond plaats op 24/06/20 en
21/12/20
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Café ABC:
Eenheidsverantwoordelijke: Sonja Bellon
Instructeurs: Banani Santra, Thierry Horsman
Taverne Ter Linden
Eenheidsverantwoordelijke: Francis De Conynck
Instructeurs: Sofia El Ghandouri, Gust Vanderwaeren
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Contact
Taverne Ter Linden
Leopold I-straat 329,
1090 Jette
02 421 91 76
taverneterlinden@eatvzw.be
Café ABC
Philippe de Champagnestraat 23
1000 Brussel
02 507 92 59
caféabc@eatvzw.be
Elan & Elan Street
Vooruitgangstraat 331
1030 Schaarbeek
02 274 54 40
elan@eatvzw.be
eatvzw
taverneterlinden
elan331schaerbeek
taverneterlinden

Nic Nac
Emile Bockstaellaan 107
1020 Laken
0488 88 09 66
nicnac@eatvzw.be

