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Atelier Groot Eiland: sociaal ondernemen met oog voor duurzaamheid

Sociaal 

Via opleiding en werkervaring in de horeca, schrijnwerkerij en 
verkoop helpt Atelier Groot Eiland langdurig werkzoekenden, 
mensen in armoede en laaggeschoolden in de regio Brussel aan 
een zinvolle job. In het creatief atelier, de winkel en de moestuin 
kunnen personen in arbeidszorg begeleid werken. Beide doel-
groepen worden intensief begeleid en opgevolgd. Dankzij het ont-
plooien van hun talenten versterken zij hun maatschappelijke positie.

Ondernemen

Uit de atelierwerking zijn enkele mini-ondernemingen gegroeid:
restaurant Bel Mundo, broodjeszaak Bel’O, schrijnwerkerij 
Klimop, moestuin Bel Akker, biowinkel The Food Hub en 
een tweede duurzame restaurant RestoBEL. De winst wordt 
opnieuw geïnvesteerd in de omkadering van de ateliers, 
zoals sociale begeleiding, jobcoaches en technisch materiaal.

Duurzaamheid 

De schrijnwerkerij werkt enkel met milieuvriendelijk of gerecycleerd hout. 
Bel Mundo kookt met biogroenten van eigen kweek en gaat voedselverspilling

tegen door te werken met onverkochte producten. Zowel Bel Mundo 
als Bel’O kiezen voor lokale producenten

In The Food Hub vind je verpakkingsarme, biologisch geteelde voeding, 
rechtstreeks van de producent. In de moestuin werken we volledig biologisch,

vangen we het regenwater op en maken we onze eigen compost.



Het beste middel 

tegen armoede 

is waardig werk.

Kofi Annan



Wat deed Atelier Groot Eiland 
in 2018 op sociaal vlak?



Opleiding & werkervaring

We bieden langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden
en mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie 
een opleiding/werkervaring aan in de horeca, schrijn-
werkerij en verkoop. Een opleidingstraject via VDAB 
of Actiris duurt 8 maanden, een werkervaringstraject 
varieert van 1 tot maximum 2 jaar. 

Het doel is het aanleren van de basistechnieken van het 
vak zodat zij na het traject aan de slag kunnen in de sec-
tor van hun keuze. Daarnaast focussen we ook op het 
verwerven van een goede arbeidsattitude: stiptheid, 
verwittigen bij afwezigheid, in team werken, enzovoort. 

Arbeidszorg 

In het creatief atelier, de winkel/tearoom of moestuin
kunnen personen in arbeidszorg begeleid werken, 
aangepast aan hun mogelijkheden en interesses. 
Op de duurtijd van het traject staat geen limiet. 

Hier ligt het accent op de persoonlijke ontwikkeling, 
de sociale contacten, het deel uitmaken van een groep 
en het bekomen van een duidelijke dagstructuur. 

Werk & begeleiding

Opleiding/werkervaring horeca:
 

- warenkennis en bereiden van diverse gerechten
- gebruik en onderhoud van keukenapparaten
- zaal klaarzetten en tafels dekken
- bestellingen opnemen, opdienen en afruimen
- HACCP, kassa en klantvriendelijkheid

Opleiding/werkervaring schrijnwerkerij:

- manuele technieken (o.a. houtverbindingen)
- materiaalleer en gebruik machines
- binnen- en buitenschrijnwerk + meubels op maat
- werken op de werf / bij de klant
- veiligheidsnormen 

Opleiding/werkervaring verkoop:

- klanten bedienen en adviseren over producten + kassa
- stockbeheer, controle leveringen
- uitstallen producten en controle versheid 
- netheid winkel en materiaal

Creatief- en bakatelier: 

- bakken van wafels, cakes en taarten
- maken van handgemaakte creaties en samenstellen van 
  cadeaumanden die worden verkocht 
 
Winkel/tearoom

- klanten bedienen en kassa 
- stockbeheer en uitstallen producten
- netheid van de ruimte

Moestuin: 

- zaaien, oogsten, wieden, composteren
- bestellingen naar klanten voeren



Trajectbegeleiding

 
De trajectbegeleiders volgen zowel personen in opleiding/werkervaring 
als in arbeidszorg 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. Als de proef goed 
verloopt en er geen wachtlijst is, kan de persoon instromen. 

Gedurende het hele traject worden doelgroepmedewerkers 
intensief begeleid op maat en bouwt men een vertrouwensrelatie op. 
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 instructeurs en (externe) 
begeleiders. 

Jobcoaching 

Doelgroepmedewerkers die uitstromen worden 6 maand tot een jaar 
intensief begeleid door de jobcoaches. Ook werkzoekenden die geen 
traject bij Atelier Groot Eiland volgden, zijn welkom voor ondersteuning
bij hun zoektocht naar werk. Hierbij zijn een goede oriëntatie en het 
ontdekken van de competenties van cruciaal belang.

De jobcoach helpt verder bij het opstellen van een CV en motivatie-
brief, geeft sollicitatietraining, gaat mee op sollicitatiegesprek, 
organiseert stages,… Dit alles gebeurt op een empowerende manier. 
Dankzij een uitgebreid netwerk kan de jobcoach de geschikte 
kandidaat voorstellen aan potentiële werkgevers.



per sector

355 personen begeleid 

waarvan 247 met actief traject

                          

type begeleiding 

gender



Waar komen onze doelgroepmedewerkers vandaan? 

TOP 5 

herkomstlanden

116 uit België

60 uit Marokko

20 uit Syrië

14 uit Congo

8 uit Algerije



62% 
vond werk 

Personen in opleiding zijn ingeschreven bij VDAB of Actiris, personen in werkervaring worden 

tewerkgesteld via OCMW (Art. 60), inschakelingscontracten, DSP, deeltijds leren/deeltijds werken 

De voornaamste inkomensstatuten bij opleiding/werkervaring en arbeidszorg zijn 

RVA, OCMW en mutualiteit. 

19% 

4% 
werd doorverwezen of 

begeleid naar stage, 

Doorstroom opleiding & werkervaring

                          Niet iedereen die een traject start, 

redenen hiervoor zijn:

- onvoldoende kennis van moderne 
  communicatiemiddelen en computer
- complexe rekruteringsmethodes
- zwakke talenkennis
- onrealistische verwachtingen over
   jobinhoud en loon
- onvoldoende motivatie om te werken
- te hoge eisen van arbeidsmarkt, er 
   wordt niet gerekruteerd op potentieel
- weinig voltijdse jobs in horeca 

- in bouwsector vraagt men rijbewijs
- discriminatie op basis van origine en
  leeftijd (50+)



Instroom onder meer via:

Actiris, Albatros, Antonin Artaud, Après, 
Art2Work, AZW Spontaan, Baita, Begeleid 
wonen, Beschut wonen, BON, Buurtwinkel, 
Caritas, CAD De Werklijn, CAW Brussel, CGG 
Brussel, Chez Nous, Cliniqie Sans Soucis, 
Convivial, De Brug, De Harmonie, De Lariks, 
De Raster, , De Wissel, Don Bosco Woluwe, 
Eat, Ecole des 4 Vents, Emino, Foret, 
Gevangenis Nijvel, Grain de Riz, Groep 
Intro, GTB Leuven, HOBO, Huis van het 
Nederlands, Huis van Vrede, InBrussel, JES, 
Klein Kasteeltje, La Piece Medisch centrum, 
Le Crit Psychiatrisch Centrum, Les Gazelles, 
Link, Lire et Ecrire, Maks, Medikuregem, 
Minor Ndako, Mission Locale Molenbeek, 
OCMW’s van Brussel, Anderlecht, Asse, Beersel,
Dilbeek, Evere, Halle, Jette, Koekelberg, 
Kraainem, Molenbeek, Ninove, Oudergem, 
Schaarbeek, Sint-Gillis, Sint-Lambrechts-
Woluwe, Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Pieters-
Woluwe, Vilvoorde, Vorst en Wezembeek-
Oppem, Opleidingsbeurs, Oxfam, Pagasa, 
PVT Thuis, Rode Kruis, Samenlevingsdienst 
Brussel, Samenlevingsopbouw Brussel, 
SamuSocial, SAS, Sint-Alexius, Sireas, Skill-
builders, VDAB, Vokans, Werkwinkel Brus-
sel, Werkwinkel Zuid, Zonnelied

Taal- en rekenles

Een mondje Nederlands praten verhoogt de kansen op de 
arbeidsmarkt. Daarom stimuleren we elke anderstalige 
doelgroepmedewerker om Nederlands te leren en dit 
zowel via externe lessen (CVO, Brusselleer) als 
via een taalcoach. Deze komt wekelijks langs om 
de woordenschat te oefenen op de werkvloer. 
Wie moeite heeft met rekenen kan wekelijks les volgen 
bij de coach van Brusselleer. Ook hier wordt geoefend op 
de werkvloer en zijn de rekenoefeningen aangepast aan 
de noden van horeca, schrijnwerkerij of verkoop. 

Extra opleidingen

Wie hier een traject volgt, krijgt de kans om korte, 

dit bijvoorbeeld opleidingen HACCP en klantvriendelijk-
heid, voor de schrijnwerkerij onder meer het behalen van 
een veiligheidsattest (VCA) en een theoretisch rijbewijs. 



Enkele jaren geleden volgde ik de opleiding in de keuken 
bij Atelier Groot Eiland. Toen mijn traject hier afgelopen 
was, kreeg ik een tijdelijk contract. Nu heb ik een contract 
van onbepaalde duur als instructeur. Ik volg nog avond-
school om mijn koksdiploma te behalen, zodat ik leiding mag 
nemen in de keuken. 

De mensen die hier een traject volgen, leren niet enkel een 
vak. Ze wennen ook aan het ritme van de werkdag. We 
proberen hen een goede werkhouding bij te brengen: niet te 
laat komen, niet onterecht ziek melden. De beste manier om 
mensen te motiveren is ervoor zorgen dat ze kunnen bijleren. 

Ik vergelijk onze staf graag met Real Madrid: een topteam. 
Ze kennen je talenten en hun enthousiasme is aanstekelijk. 
Vaak hebben onze mensen een voorgeschiedenis van lang-
durige werkloosheid, schulden of een verslaving... Als ik zie 
dat het niet goed gaat, stuur ik hen naar de trajectbegeleiders. 
Die zijn erg begaan. 

Wie hier uitstroomt, maakt reclame in eigen familie-
en vriendenkring. Zelf heb ik ook een kennis van mij
 opgeleid. Intussen heeft hij vast werk en stuurt 
      hij op zijn beurt vrienden naar hier. 
        Had elke Brusselse gemeente maar  
            zo’n initiatief. Dan was er veel minder
     werkloosheid.

   
   
                    Met dank aan Lisa Develtere / Sociaal.Net

“

”

Mamadou: van student naar chef-kok



Uit de armoede

Werkloosheid is nog steeds de voornaamste oorzaak van 
armoede. We zetten ons dagelijks in om mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt te integreren in onze maatschappij, 
in de hoop op een betere toekomst niet alleen voor henzelf 
maar ook voor hun kinderen. Dit doen we in de eerste plaats 
via opleiding en werkervaring.

Daarnaast zetten we het voorbije jaar het project Groei! verder. 
Dit project richt zich op werkzoekenden in armoede. Er waren 
opstartmomenten in februari en september. De daaropvol-
gende 10 maanden werd een kleine groep  integraal begeleid 
bij een traject naar opleiding of werk. Tijdens groepssessies 
was er aandacht om te groeien op persoonlijk vlak. De deel-
nemers werden ook individueel begeleid op het vlak van welzijn.
Voor Groei! werkten welzijnsbegeleiders, oriënterende be-
geleiders en een ervaringsdeskundige nauw samen. Dit 
project is mogelijk met de steun van het Europees Sociaal Fonds. 

Ook het project in samenwerking met Actiris rond begeleiding 
van mensen in armoede (BSD) werd in 2018 succesvol 
verdergezet.

Project in de kijker: swot-mobiel 

Samenlevingsopbouw Brussel wil het 
tekort aan betaalbare en kwaliteitsvolle 
huisvesting aanpakken door het ontwik-
kelen van een vernieuwend woonmodel,
en wil toekomstige bewoners vaar-
digheden bijbrengen door hen een 
opleiding op maat aan te bieden.  
Op een leegstaand terrein worden 
acht mobiele woningen gebouwd die 
ecologisch en zelfvoorzienend zijn en 
waar thuislozen betaalbaar wonen én 
sociaal begeleid worden. Schrijnwerkerij
Klimop biedt de toekomstige bewoners
een opleiding op maat voor de bouw
van de woningen.

Mamadou: van student naar chef-kok



Social entrepreneurs 

are not content just 

to give a fish or teach 

how to fish. They will 

not rest until they have 

revolutionized the 

fishing industry.

Bill Drayton



Wat deed Atelier Groot Eiland 
in 2018 op ondernemingsvlak?



Bel Mundo



Bij resto Bel Mundo worden de bio-
groenten ‘s ochtends geoogst uit onze 
moestuin: vers en vol van smaak! We 
kiezen zoveel mogelijk voor lokale 
producenten, ook voor de dranken. Om 
voedselverspilling tegen te gaan werken 
wij met onverkochte producten van de 
supermarkt en de vroegmarkt.

Het  voorbije jaar verzorgde  Bel Mundo
102 caterings voor bedrijven en 
organisaties, van VUB tot De Lork. 
Er is ruime keuze aan hapjes, warme 

bediening. Tijdens de zomermaanden  
zorgden we voor lekkere, gezonde 
schotels op Bar Eliza en voor hapjes 
tijdens de live streamings van het WK 
voetbal op het dakterras van de Beurs-
schouwburg.

 

23.750
maaltijden bereid

waarvan 

8.500 
veggie

15.000 kg
voedsel gerecupereerd

Het keuken- en zaalteam bestaat uit 
personen in opleiding/werkervaring onder 
leiding van ervaren instructeurs. In 2018 
investeerden we in een tapkraan voor bier 
en in tablets voor het opnemen van de 
bestellingen. Op die manier worden onze 
doelgroepmedewerkers zo goed mogelijk 
klaargestoomd voor de arbeidsmarkt.

In 2018 kreeg de zaalhuur een boost. 
De vergaderzaal voor 25 personen 

en scherm. Het is ook mogelijk om het 
hele restaurant af te huren, ‘s avonds 
en in het weekend, met of zonder 
catering. Daar is plaats tot 80 personen. 
Deze ruimte is ideaal voor recepties 
en evenementen.



Bel’O & ArtiZan



Bij Bel’O kan je terecht voor gezonde 
broodjes, quiches, croques, panini’s en 
soep. ArtiZan maakt elke dag heerlijk 
gebak dat je kan verorberen bij een 
cappuccino of muntthee.

In de keuken werken personen in 
opleiding/werkervaring, in de winkel 
en tearoom word je bediend door me-
dewerkers van ons arbeidszorgproject 
ArtiZan.

Bij Bel’O kan je geschenkmanden 
laten samenstellen met heerlijke, lokale 
producten en handgemaakte creaties 
van ArtiZan. Ook in 2018 kozen heel wat 
organisaties en bedrijven voor onze 
themapakketjes voor Pasen en de Sint 
om hun klanten of personeel te 
verwennen. 

In 2018 kreeg na Bel Mundo 
ook Bel’O het Good Food Label 

van Leefmilieu Brussel. Dankzij 
het label kan het Brusselse 
culinaire publiek makkelijk 
zien welke restaurants een 
duurzame aanpak hanteren.

Wij maken ook gepersonaliseerde relatie-

geschenken voor organisaties en bedrijven. 

omgetoverd in de mooiste hebbedingen: 
sleutelhangers, magneten en draagtassen. 
In 2018 maakten we strandstoelen van 
oude banners voor VGC (samen met onze 
schrijnwerkers) en beschilderden we tasjes 
met ‘I love Molenbeek’ voor de gemeente 
Molenbeek. 

catering broodjes

1. VGC

2. Gemeente Anderlecht

3. Oxfam Solidariteit

populairste broodjes

1. Kate Smoss (kaas & hesp)
2. Verdi (gegrilde groenten)

3. Meatloaf (gehaktbal)

populairste gebak



Klimop



Schrijnwerkerij Klimop maakt meubels op maat (stoelen, 
tafels, kasten, kantoormeubelen...) en doet alle binnen- 

en buitenschrijnwerk (trappen, deuren, parket...). Onder 
deskundige begeleiding krijgen schrijnwerkers in spe de 
kans om zich te vervolmaken. Onze klanten zijn zowel 
bedrijven en organisaties als particulieren. 

Hier komen ook de Boomerang creaties tot stand: stijlvol 
design gemaakt van gerecycleerd hout. De collectie omvat
sfeervolle lampenkappen, minimalistische open kasten 
en degelijke tafels en stoelen. Het warme hout geeft de 
ontwerpen een natuurlijke, eigentijdse look.

Project in de kijker: Groene Klasbakken

Onze schrijnwerkers-in-opleiding maakten
maar liefst 900 Groene Klasbakken uit 
gereycleerd hout, samen met de arbeiders 
van FIX. Zo wordt moestuinieren op school 
gestimuleerd, maar de mooie houten bakken 
kunnen ook voor heel wat andere 
leuke of leerrijke 
projecten gebruikt 
worden in de klas. 
Dankzij de steun van
VGC en Leefmilieu 
Brussel werden ze 
volledig gratis aan- 
geboden aan 200 
Brusselse scholen. 

91 

werven 

                           

5.000 

Opdrachten voor de Kamer van Volksvertegenwoordiging en Café Citoyen 



Bel Akker



Project in de kijker: duurzaam Molenbeek

Samen met de Gemeente Molenbeek promoten we 
het bewustzijn rond duurzame voeding, zowel bij 
buurtbewoners als bij een ruimer publiek. We 
organiseren meerdere events waar je kan kennis-
maken met onze moestuin en ons restaurant 
waar we koken met lokale, seizoensgebonden 
producten en met onverkochte producten van 
de supermarkt en vroegmarkt. In 2018 vond 
de tweedaagse ‘Bon, bio & lokaal’ plaats, met 
rondleidingen in de kruiden- en moestuin, een 
workshop groenten fermenteren met Proef, de 

Le kiosque à graines, een groen parcours in de wijk 
en een muzikaal soepmoment.

We beheren een moestuin achter de oude BelleVue 
brouwerij in Molenbeek en een tweede tuin op het dak van 
Abattoir in Anderlecht. Alle groenten en kruiden worden 
volgens de biologische principes geteeld. We kiezen voor-
namelijk voor high value crops, zoals rucola, postelein en 
basilicum. Deze soorten hebben een hoog rendement 
omdat ze binnen de 60 dagen tot bloei komen en meermaals 
per seizoen kunnen geoogst worden. Het planten, wieden en 
oogsten gebeurt met de hulp van personen in arbeidszorg. 

De oogst gaat naar de keukens van Bel Mundo, Bel’O 
en RestoBEL. In 2018 zijn we gestart met leveren aan

enkele kwaliteitsrestaurants in de buurt, waaronder 
Pré de Chez Nous en Belle Equipe. Onze doelgroep-
medewerkers brengen de kraakverse groenten tot 

waren erg in trek. Een primeur was  de teelt van  meloenen 
op onze immer zonnige daktuin. 

196%
stijging omzet

39
soorten groenten 



The Food Hub



In onze bioshop vind je groenten, fruit, 
zuivel, brood, vlees, droge voeding en drank, 
rechtstreeks gekocht van kleine bioboeren. 
Heel wat groenten komen trouwens uit 
onze moestuin die vlak achter de winkel ligt. 

Dankzij de korte keten krijgt de boer een eerlijke 
vergoeding en betaalt de klant een goede 
prijs voor gezonde voeding. Bij elk product

top 3 nieuwkomers

1. Palais vegan kaas
2. Nao chocolade en vrac

3. Ferm kombucha

drukste moment 

van de week

best verkopend

1. groenten & fruit

2. zuivel

3. wijnziet de klant info over waar en door wie het product is geteeld en welke prijs de 
boer er voor krijgt.

De bioshop is een samenwerking  tussen Atelier Groot Eiland, The Food 
Hub Leuven en de landbouwerscoöperatieve Valdibella. Ook hier worden 
jongeren tewerkgesteld via socio-professionele inschakelingscontracten. 

In januari ontving The Food Hub de prijs Molenbekenaar van het Jaar voor de 
positieve bijdrage aan het leven in de gemeente.



^ Klanten van The Food Hub krijgen een rondleiding van boer Bengt
            Jonge buurtbewoners op Bon, bio & lokaal  >

Prijs Molenbekenaar van het jaar  



Stories at Work 

Events

Ook in 2018 zetten we de deuren van onze 
ateliers wagenwijd open. Tijdens Stories at Work 
kon je een parcours volgen dat je langs de audio-
verhalen van onze doelgroepmedewerkers bracht. 
Op het programma van Bon, Bio & Lokaal stonden 
onder meer rondleidingen in de moestuin,

De klanten van The Food Hub kregen op 
een zonnige lentedag een rondleiding in de moestuin
van boer Bengt. 

We organiseerden regelmatig events in Bel Mundo.
Samen met de kooktalenten van Our House 
verzorgden we een heerlijke Syrian Food Night.
Op Valentijn werden klanten verwend met een
prikkelend driegangenmenu en een deugddoende
massage.  liet je proeven van 
al het lekkers, recht van de moestuin op het bord.  

Verder heeft Atelier Groot Eiland een 
afterwork netwerkevent van Rabad gehost en
deelgenomen aan Rabad Day in Tour & Taxis. 
We deden mee aan het Korte Keten Festival 
dat werd georganiseerd door Het Neerhof. 
Op de Dag tegen Armoede deelden we soep uit 
op het gemeenteplein van Molenbeek.
We waren erbij op de lancering van het nieuwe 
burgerplatform Signal Kanal. Ten slotte sloten 
onze sportiefste teamleden zich aan bij het
 Food Waste collectief om de 20 kilometer door Brussel 
te lopen. 



Rondleidingen

Een rondleiding brengt je langs alle ateliers en gaat 
dieper in op zowel het sociale als ecologische luik van 
onze werking. 

Wij geven regelmatig rondleidingen aan hogescholen,
bedrijven, sociale organisaties en verenigingen.  
Zeer vaak zijn bezoekers verrast door de levendige
dynamiek van de Kanaalzone en de synergie tussen 
het ecologische en het sociale luik van onze werking. 

Het is mogelijk om een bezoek te combineren met een 
teambuildingsactiviteit of om er een hele inspiratiedag 
van te maken. In 2018 ontvingen we 60 groepen van 
gemiddeld 20 deelnemers. 

Media

Ook in 2018 haalde Atelier Groot Eiland geregeld de 
binnen- en buitenlandse pers. Onder meer Bruzz, 
Het Nieuwsblad, Le Soir, Vlan, La Dernière Heure, 
Mannheimer Morgen en Nest besteeddden aandacht 
aan onze werking rond sociale economie en duurzame 
voeding en aan projecten als SWOT-mobiel en de 
Groene Klasbakken. RTBF, VTM, Bruzz, BX1 en
zelfs Italiaanse en Koreaanse tv-zenders  draaiden
hier boeiende reportages.
 

We kregen in 2018 hoog bezoek van premier Charles Michel en 
van koning Filip. 



< Dit jaar stond Algerije in de kijker op onze Diversiteitsdag

     

Ook het voorbije jaar hebben we ons ingezet om 
gelijke kansen te creëren voor iedereen. Bij ons is 
iedereen welkom, ongeacht statuut, leeftijd en 
origine. We maken verschillen bespreekbaar door het 
organiseren van diversiteitsdagen, debatten en infomomenten.

Inclusief ondernemen 

‘Inclusieve Onder-

neming 2018’ ontvangen. Een mooie erkenning voor ons streven 
naar volgende doelen: geen armoede, kwaliteitsvol onderwijs 
en eerlijk werk & economische groei. 

Van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest ontvingen we eerder het 
diversiteitslabel 2016-2018.   



coming together is a 

beginning

keeping together is 

progress

working together is 

success

Henry Ford



Algemeen



Samenwerkingen

In de horeca werken we samen met Chambéry, Cosmos, 
De Harmonie, De Pianofabriek, De Vaartkapoen, EAT, JES, 
Recyclart en Leger des Heils.

Voor de recuperatie van onverkochte voedingswaren 
kunnen we terecht bij Delhaize en de vroegmarkt.

Om voedseloverschotten tegen te gaan, werken we 
samen met Eatmosphere. Zij organiseren in Bel Mundo 
de Mary Pop-in zondagsbrunch en de maandelijkse 
Masterchef Monday. 

Samen met Brussels Beer Project maken we het Babylone-
bier op basis van brood, volgens een recept uit het 
Oude Egypte. Wij halen dagelijks onverkocht brood op, 
dat vervolgens wordt gedroogd en gemalen tot meel. 
 
Met BIGH en Abattoir nv exploiteren we samen de 
moestuin op het dak van Foodmet in Anderlecht. 

In het kader van arbeidszorg werken we samen 
met Medikuregem. 

In de bouwsector werken we samen met Casablanco, 
FIX, Manus, Bonnevie, Bricoteam, Groep Intro, JES, 
Chato, Baita en Recyclart. 

Bij de creatieve werkplaats IMAL kunnen onze in-
structeurs en doelgroepmedewerkers terecht om te  
leren werken met de nieuwste tekenprogramma’s 
en CNC-machines.

Met FIX werken we samen voor het project Groene 
Klasbakken project voor de Nederlandstalige scholen
in Brussel. 

Voor het Groei!-project werken we samen met CAD 
De Werklijn, CAW Brussel, Het Leger des Heils en 
Basiseducatie Brusselleer. 

Met Brusselleer en het Huis van het Nederlands werken 
we samen voor de taalcoaching en rekenlessen.

Samen met Erasmushogeschool Brussel ontwikkelen 
we een programma rond sociaal-ecologisch toerisme. 

Samenwerking in de kijker: GREAT

GREAT is de samenwerking van Atelier Groot 
Eiland en EAT. Beide vzw’s delen dezelfde visie
op socio-professionele inschakeling in de horeca: 
een realistische, empowerende werkervaring. 
Dat maken we elke dag waar in RestoBEL, het 
duurzaam restaurant op de site van Tour & Taxis. 
Ook daar kiezen we voor biologische en 
lokale producten en seizoensgroenten. GREAT 
doet ook cateringopdrachten en zorgt ‘s 
zomers voor lekkere schotels op Bar Eliza.



Word peter of meter van één van onze 

doelgroepmedewerkers en geef hen 

de kans om een betere toekomst uit te 

bouwen. Peter of meter word je vanaf een 

storting van 40€ op ons rekeningnummer  

BE93 7340 3886 4067.

Subsidies

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
- PIOW-erkenning 
- Gesco-overeenkomsten
- DSP-overeenkomsten
- Partnership met Actiris
- Diversiteitovereenkomst
- Leefmilieu Brussel

De Vlaamse Gemeenschapscommissie
- Stedenfondsovereenkomst
- Onderwijs & Vorming (New Deal)

De Vlaamse Gemeenschap
- opleidingsovereenkomst met VDAB

De Gemeente Molenbeek
- duurzame wijkcontract Kleine Zenne
- duurzame ontwikkeling Good Food
 

- Sociale Maribel
- Deeltijds leren, deeltijds werken

ESF (Europees Sociaal Fonds) 
in het kader van het Groei!-project 
voor werkzoekenden in armoede

Giften en fondsen

- Davidsfonds
- Delhaize
- KBC
- diverse kleine giften 

 



Financiën 

Activa 1.243.490 Passiva 1.243.490

Vaste Activa 202.652 Eigen Vermogen  874.287  

Materiële vaste activa 149.642 Reserves 641.394  

Financiële vaste activa 53.010 Overgedragen winst  116.454  

Kapitaalsubsidies  116.439  

Vlottende activa 1.040.839  Vreemd vermogen 

 

369.203  

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 243.713 Schulden op ten hoogste 1 jaar 207.359

Geldbeleggingen 2.887 Overlopende rekeningen 161.844

Liquide middelen  792.806

Overlopende rekeningen  1432    

Balans 2018



Resultatenrekening 2018

Kosten  2.113.193   

Handelsgoederen  254.585   

Diensten en diversen  329.625   

Bezoldigingen en soc. lasten  1.437.568   

Afschrijvingen  82.648  

Andere kosten  626   

Financiële kosten  3.914   

Uitzonderlijke kosten  4.227   

Opbrengsten  2.180.489   

Omzet  675.867   

Subsidies  1.411.332  

Andere bedrijfsopbrengsten  93.289  

Financiële opbrengsten  342  

Uitzonderlijke opbrengsten  200  

Resultaat voor toewijzing  67.837



Chris Ringoet

Klimop

Katlijn Osselaer

Trajectbegeleiding & jobcoaching

Mamadou Bah

Rita Daeninck

Jeremy Claesswinnen

Jelle De Temmerman

Martin Fonteyn

Fanchon Grossen

Peter Van Dorsselaer

Barbro Gullentops Birgit Venderickx

Tom Dedeurwaerder

Algemeen

Liesje Foblets Amanda Mbuyi Lene Van Langenhove

Team



Théana Hespel

The Food Hub

Marianne Maes

Dirk LambrechtsNena Cornelis

Bel Mundo, Bel’O & ArtiZan

Betty ReyniersStijn Branckaert Anita Lens

Behiye Sansak Chantal Veeckman

Bel Akker

Mamadou Mbaye

Bengt Hendrickx

Hugo Van Ackeleyen

Maarten Dieryck

Abir Zeineddine



Raad van Bestuur   

Stefaan Peirsman (voorzitter), Jan Béghin, Koen Daems, 
Sarah De Boeck, Karima El Kharoiti, Christiana Rondelez,  

De Raad van Bestuur kwam in 2018 samen op 15/01, 
26/03, 14/05, 25/06, 24/09 en 5/11.

Algemene Vergadering   

Daniël Alliët, Barbara Buyssens, Marie Delvaux, 
Bert D’Hondt, Steven Desair, Jenna Gailly, Charles 
Goethals, Jo Huygh, Lieven Lemmens, Pieter-Jan 
Mattheüs, Luc Schingtienne, Lieven Soete, Wouter Van 
Bellingen, Ludo Van Eeckhoven, Veronique Vercruyssen 
en de leden van de Raad van Bestuur.

De Algemene Vergadering vond plaats op 26/03.





credits foto’s: 
Filip Claus, Lisa Develtere, Freddy D’Hoe, Lies Engelen, 
Xavier Lejeune, Lander Loeckx, Lene Van Langenhove

Contact

Henegouwenkaai 29, 
Molenbeek 
metro Graaf van Vlaanderen 

02 511 72 10
info@ateliergrooteiland.be  

www.ateliergrooteiland.be
           @ateliergrooteiland


