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Atelier Groot Eiland: Sociaal ondernemen op een duurzame manier

Sociaal

Atelier Groot Eiland wil de Brusselaars, die geen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt, 
ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Onze vzw organiseert daarom trajecten in 
werkervaring, opleiding, arbeidszorg en jobcoaching. De doelgroepen worden inten-
sief begeleid en opgevolgd. De inzet is integratie, solidariteit en emancipatie zodat 
deze Brusselaars maatschappelijk weerbaar worden. Het doel is armoedebestrijding.

Ondernemen

De organisatie bestaat uit verschillende projecten, die als mini-onderne-
mingen werken. De restaurants Bel Mundo en RestoBEL, de broodjeszaak 
Bel’O, de schrijnwerkerij Klimop, de moestuinen Bel Akker, de biowinkel The 
Food Hub, het creatief atelier en de bakkerij van ArtiZan hebben elk hun 
eigen klanten en hun omzet. De winst wordt opnieuw geïnvesteerd in de omkade-
ring van de ateliers, zoals sociale begeleiding, jobcoaching en technisch materiaal.

Duurzaam

De schrijnwerkerij werkt vooral met milieuvriendelijk hout en verwerkt ook resten 
van zagerijen. De overschotten en het zaagsel worden gebruikt in de compost van de 
moestuin. Bel Mundo kookt met biogroenten van Bel Akker  en verwerkt voedselover-
schotten om verspilling tegen te gaan. Net als bij Bel’O en RestoBEL schenkt het 
restaurant  lokale dranken en gefilterd kraantjeswater. In The Food Hub vind je 
verpakkingsarme, biologische voeding die rechtstreeks van de producenten komt.  
In de moestuinen werken we volledig biologisch en vangen we het regenwater op.



Education is not a way to escape poverty, 

it is a way of fighting it.

Julius Nyerere



Wat deed Atelier Groot Eiland 
in 2019 op sociaal vlak?



Opleiding & werkervaring

We bieden langdurig werkzoekenden, kort geschoolden en 
mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie, een 
opleiding/werkervaring aan in de horeca,  schrijnwerkerij en 
verkoop. Een opleidingstraject via VDAB 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 deze sector. Daar-
naast focussen we ook op het verwerven van een goede arbeids-
attitude: stiptheid, verwittigen bij afwezigheid, teamwork,.... 

Arbeidszorg 

In het creatief atelier, de winkel/tearoom of de moes-
tuin kunnen personen in arbeidszorg begeleid wer-
ken, aangepast aan hun mogelijkheden en interes-
ses. Op de duur van het traject staat geen limiet. 

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

Werk & begeleiding

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
Schrijnwerkerij:
- manuele technieken (o.a. houtverbindingen)
- materiaalleer en gebruik machines
- binnen- en buitenschrijnwerk en meubels op maat
- werken op de werf / bij de klant
- veiligheidsnormen 
Verkoop:
- klanten bedienen en adviseren over producten en kassa
- stockbeheer, controle leveringen
- uitstallen producten en controle versheid 
- netheid winkel en materiaal

Creatief atelier, was en strijk: 
- maken van handgemaakte creaties en samenstellen van 
  cadeaumanden 
- wassen, strijken, vouwen en sorteren van de werkkleding
Bakatelier, tearoom:
- bakken van wafels, cakes en taarten
- klanten bedienen en kassa 
- stockbeheer en uitstallen producten
- netheid van de ruimte
Stadslandbouw: 
- 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. Na dit in-
takegesprek volgt een proef waarbij de kandidaat een 
halve dag wordt ingeschakeld. Als de proef goed ver-
loopt 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 en er wordt frequent teruggekoppeld met instructeurs en 
begeleiders. 

Jobcoaching 

Doelgroepmedewerkers die uitstromen worden 6 tot 12 maanden in-
tensief begeleid in hun zoektocht naar werk door de jobcoaches, indivi-
dueel en in groep. Ook werkzoekenden die geen traject bij Atelier Groot 
Eiland 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 motivatie-
brief, geeft sollicitatietraining, gaat mee op sollicitatiegesprek, or-
ganiseert stages,… Dit alles gebeurt op een empowerende manier. 
Met het uitgebreide netwerk van Atelier Groot Eiland kan de job-
coach de geschikte kandidaat voorstellen aan potentiële werkgevers.

/////



per sector

308 personen begeleid 
waarvan 223 met actief traject

                          
type begeleiding 

genderleeftijd

75% 25%

18% is ouder dan 50

35% is jonger dan 30

47% is tussen 30 en 50

horeca 
43%

stadslandbouw
10%schrijnwerk

26%

crea
9%

logistiek &
administratie

6%verkoop
6%

opleiding
& werkervaring

44%

jobcoaching
33%

arbeidszorg
23%



Waar komen onze doelgroepmedewerkers vandaan? 
TOP 5 

herkomstlanden

75 uit België
26 uit Marokko

20 uit Syrië
12 uit Guinée-Conakry

11 uit Congo

West-Europa 89
Oost-Europa 8

Midden-Oosten 33
Azië 12

Zuid-Amerika 6

Noord-Afrika 32

Sub-Sahara 43



59% 
vond werk 

11% 
startte een opleiding

Doorstroom opleiding & werkervaring
                          

Niet iedereen die zijn traject afrondt, 
vindt werk... De voornaamste 
redenen hiervoor zijn:

- onvoldoende kennis van moderne 
  communicatiemiddelen en computer
- complexe rekruteringsmethodes
- zwakke talenkennis
- onrealistische verwachtingen over
   jobinhoud en loon
- teveel privé problemen om het werk te    
  kunnen organiseren
- te hoge eisen van de arbeidsmarkt, er 
   wordt niet gerekruteerd op potentieel
- weinig voltijdse jobs in de horeca 
  (flexi jobs en interimwerk)
- in de bouwsector vraagt men rijbewijs
- discriminatie op basis van origine en
  leeftijd (50+)



Personen in opleiding zijn ingeschreven bij VDAB, personen in werkervaring 
worden tewerkgesteld via :

• OCMW (Art. 60)
• inschakelingscontracten
• DSP
• deeltijds leren/deeltijds werken 
• brugproject

Personen in arbeidszorg hebben een vrijwilligerscontract. De voornaamste 
inkomensstatuten zijn:

• RVA
• OCMW 
• mutualiteit 
• FOD handicap
• CAP

Instroom onder meer via:

Actiris, Après, Atelier Groot Eiland, 
Baita, Begeleid wonen, Begeleid Werk-
en, Beschut wonen, BON, Brugproject, 
CAD De Werklijn, CAW Brussel, CGG 
Brussel, Chez Nous, Clinique Sans Soucis, 
Construcity, Convivial, De Brug, De Harmo-
nie, De Wissel, Don Bosco Woluwe, EAT, FAC, 
Groep Intro, GTB, HOBO, Horeca Be Pro, 
Huis van het Nederlands, Huis van Vrede, 
InBrussel, JES, Kans Brussel, Les Gazelles, 
Medikuregem, Mission Locale Molenbeek, 
OCMW’s van Brussel, Anderlecht, Asse, Beersel, 
Dilbeek, Evere, Jette, Koekelberg, Kraainem, 
Molenbeek, Oudergem, Schaarbeek, Sint-
Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Leeuw 
en Wezembeek-Oppem, Opleidingsbeurs 
Tracé, PVT Thuis, Samenlevingsopbouw 
Brussel, SamuSocial, Sint-Alexius, Skill-
builders, VDAB, VIA, Vokans,Werkwinkel 
Brussel, Werkwinkel Zuid, Zonnelied

In 2019 kwamen er 85 mensen op intakegesprek die toch niet startten 
bij Atelier Groot Eiland. Redenen daarvoor zijn: 

-er zijn niet genoeg plaatsen in arbeidszorg
-mensen met psychische problemen durven soms de volgende stap niet zetten

-startvoorwaarden: avondwerk, talenkennis, fysieke conditie...



Kans is een project dat werd opgestart door de VGC en 3 
Brusselse CLB’s om schooluitval bij jongeren te voorkomen. 
Ze mikken op mensen tot 20 jaar die ingeschreven zijn in een 
Nederlandstalige school, maar die problemen hebben en het 
risico lopen om uit te vallen. Er wordt samen met hen, hun ou-
ders, de school en andere organisaties gezocht naar passende 
ondersteuning, bijvoorbeeld een schoolvervangend initiatief. 
Door een sterk netwerk van partners te vormen, kunnen er 
meer jongeren hun opties leren kennen en een traject volgen. 
Op die manier hebben ze meer kansen om een kwalificatie te 
behalen. 

   

“Als kind wou ik buschauffeur 

worden omdat ik vaak de bus 

nam naar school, het leek me 

leuk om mensen te vervoeren.” 

Anthony had een inschakelings-

contract bij the Food Hub en 

werkt nu in de transportsector

“De school was ik kotsbeu, 
maar hier  heb ik van een 
vak leren houden” Noah 
werkte 4 maanden bij Bel’O 

via Kans

“Le jobcoach m’a apris comment 
chercher du travail et comment 
parler aux patrons. J’étais bien 
suivi, même après mon départ” 
Valéry avait un contract ISP chez 
Bel Mundo et travaille maintenant 

à l’Ancienne Belgique

“Ma récompense de la 

journée c’est un sourire 

du client” Ali werkt in de 

tearoom met een CAP-

contract

Focus op jongeren
                          

Het inschakelingscontract

In het kader van de Jongerengarantie heeft Actiris verschil-
lende maatregelen ingevoerd, waaronder het inschake-
lingscontract. Deze maatregel is bedoeld om jongeren 
aan een eerste job te helpen indien ze, na een lange zoek-
tocht, nog geen werk hebben gevonden.Het inschakelings
contract is een arbeidsovereenkomst van 12 maanden. 
Tijdens deze periode werkt de jongere in een vzw, een in-
stelling van openbaar nut, een OCMW of een gemeente die 
vooraf op de projectoproep van Actiris heeft gereageerd.
(bron: www.actiris.be/jeunes)

  En zo werkt het...
   



 Van cursist naar keukenmedewerker
Tijdens zijn opleiding bij Bel Mundo toonde Guy-Noël 
een erg grote motivatie om te leren en te werken. 
Hij houdt van koken en van mensen bedienen en 
stond vaak al een uur op voorhand klaar om te star-
ten. Tegen het einde van zijn opleiding begonnen de 
oefeningen met de jobcoaches, de sollicitatietraining. 

Hoe verkoop je jezelf als de geknipte kandidaat 
aan een mogelijke werkgever? Na een rollenspel 
rond die vraag, liet Guy-Noël een twintigtal exem-
plaren van zijn cv afdrukken om er dezelfde avond 
nog mee van deur tot deur te gaan in de Brus-
selse horeca... Hij werd snel gecontacteerd om 
een stage te beginnen bij The Bank in Elsene. 

Na een passage aan de afwas, de koude keuken en 
daarna de warme, kreeg hij een vast contract. Zijn 
portret hangt bij ons aan de Wall of Fame. Het voor-
beeld van Guy-Noël is een sterke motivatie voor nieu-
we kandidaten. (bron: lalibre.be)

Guy-Noël



A charity dollar has only one life, 
a Social Business dollar can be invested 

over and over again.

Muhammad Yunus



Wat deed Atelier Groot Eiland 
in 2019 op ondernemingsvlak?



Klimop



Schrijnwerkerij Klimop maakt meubels , zoals stoelen, tafels, kasten,  
kantoormeubelen... en alle binnen- en buitenschrijnwerk zoals 
trappen, deuren, parket... Onder deskundige begeleiding krijgen 
deze schrijnwerkers in spe de kans om zich te vervolmaken. Onze 
klanten zijn zowel bedrijven en organisaties als particulieren. 

60 

werven 
                           

Project in de kijker: 
Bozar’s selectieve vuilnisbakken

Bozar was op zoek naar mooie bakken 
om het vuilnis in hun bureaus en in een 
tweede fase ook in de publieke ruimtes, 
selectief te kunnen ophalen. Ze kwamen  
bij Klimop terecht... Het logo van Bozar 
werd met de hand uitgesneden. Heel de 
ploeg werkte hieraan mee.

De collectie Boomerang uit gerecupe-
reerd hout wordt verder uitgebreid en 
overdacht, samen met een designer en 
een deskundige uit de bedrijfswereld. 
Klimop zal nu ook stalen frames van 
oud schoolmeubilair voor de stoelen 
en de tafels gebruiken. De ontwer-
pen zullen solide genoeg zijn om 
buiten gebruikt te kunnen worden. 

“We zijn enorm enthousi-

ast over de samenwerking 

met Klimop. Het concept 

is erg bijzonder en de cre-

atie is een streling voor 

het oog.” Rudy van Bozar



Bel Mundo



Restaurant Bel Mundo baseert zijn week-
menu op de oogst van de moestuinen en 
op de voedseloverschotten van de vroeg-
markt en Delhaize. De daktuin op de 
slachthuizen van Anderlecht levert medi-
terrane groenten, de tuin op de Bel-
Vue site voorziet het restaurant van high 
value crops. We kiezen zoveel mogelijk 
voor lokale producenten, ook voor de 
dranken. Sinds dit jaar schenken we bijvoorbeeld 
Geuze en Kriek van brouwerij de 3 Fonteinen.
Bel Mundo verzorgt natuurlijk ook externe 
caterings met of zonder personeel, zo-
dat de doelgroep leert wat het is om op 
verplaatsing te werken op vraag van een 
klant. De zaal van het restaurant werd 
dit jaar 29 keer verhuurd voor privé-
feesten en 117 keer voor vergaderingen. 

Bel Mundo in de kijker: Brunch!

Sinds begin september wordt er in het week-
end een brunch aangeboden bij Bel Mundo. 
Onze klanten kunnen op een andere manier 
genieten van het restaurant: uitgebreid tafe-
len in buffetvorm. Zoals steeds zijn de ge-
rechten seizoensgebonden en wordt er cre-
atief gewerkt met voedseloverschotten. Onze 
medewerkers leren wat het is om een buf-
fet voor te bereiden en te presenteren maar 
ook dat weekendwerk deel uitmaakt van 
werken in de horeca. Sinds de start hebben 
we een gemiddelde bezetting van 25 klan-
ten per brunch en het aantal stijgt gestaag.

Wist-je-datjes?

Bel Mundo verkocht:

96 lunches per middag
39 diners per avond
1 catering per week

en gaf de Ketnet-crew van 
Hoodie te eten!

Dit jaar mocht Atelier Groot Eiland de drank 
leveren en schenken bij de opening van het 
academisch jaar van VUB en ULB. Er 
waren 7000 aanwezigen. We serveerden 
natuurlijk alleen lokale fruitsappen en 
bieren in onze herbruikbare bekers..

15.000 kg
voedsel 

gerecupereerd

21% 
omzetstgijging

27.196
maaltijden bereid waarvan 

8975
veggie



Bel’O 



Bij Bel’O kan je terecht voor broodjes, quiches, croques, panini’s en 
soep en niet te vergeten, voor het verse gebak van ArtiZan. We bieden 
ook koffie, thee en lokale dranken aan. In de keuken werken person-
en in opleiding, in de tearoom word je bediend door medewerkers in 
arbeidszorg. Sinds dit jaar gebruikt het peroneel een buzzer om te 
laten weten dat een schotel klaar is. Zo kan de klant zich al neerzetten 
met een drankje en vermijden we het gebruik van genummerde 
wegwerptickets. 50%van de verkochte broodjes zijn vegetarisch!

Bel’O in de kijker: verse frieten!
 
Belgische frieten zijn wereldberoemd. Sinds dit jaar kan je 
bij Bel’O ook terecht voor frieten, in een puntzak natuurlijk! 
Onze keukenmedewerkers leren de verschillende soorten 
aardappels kennen, de juiste olie gebruiken, de correcte bak-
temperaturen instellen, en mayonaise maken, als eerste stap 
naar de warme keuken. Met de overschot van de tomaten 
maken ze zelf ketchup. Tot de voorraad strekt! Kom de kin-
deren met hun ‘pakske’ maar tellen op woensdagmiddag...
 

catering broodjes

1. VGC
2. Oxfam Solidariteit

3.  Molenketjes

populairste broodjes

1. Verdi (gegrilde groenten)
2. Romelu Lukaasku (kaas)
3. Mickey Humus (humus)

Wist-je-datjes?

Bel’O verkocht:

3112 panini’s
3805 liter soep 
27.186 broodjes

!



ArtiZan



populairste patisserie
Wie kreeg er nog geen verrassing van 
de Sint, of een chocolade konijn met 
Pasen? Iedereen kent de pakketjes van 
ArtiZan ondertussen wel. Voor Sinterklaas 
verpakten de Pieten van ArtiZan in 2019 
al 537 pakketten en de paashaas vroeg 
om er 165 samen te stellen. Sinds dit jaar 
werd het aanbod geschenkpakketjes 
trouwens stevig uitgebreid en ook 
aangeboden via de website van Atelier Groot 
Eiland. ArtiZan streeft ernaar om plastic en 
wegwerpverpakkingen te bannen. 
De aankoop van een naaimachine was 
daarom een goede investering: 
de  zakjes waarin je geschenk zit, 
worden luxueuze hebbedingetjes!

ArtiZan de kijker: 
de surpriseboxen van KBC

KBC biedt elk van zijn nieuwe werknemers een 
verrassingsdoos aan. Daarin zitten biologische 
snacks, een lokaal drankje, een handbeschil-
derd notaboek, een koffiekop met KBC-logo... 
De mensen van ArtiZan zijn zeer bedreven in het 
sjabloneren en vullen van de dozen. Er wordt 
een perfecte strik rond geknoopt. Deze actie van 
KBC is voor ArtiZan een welgekomen bezigheid. 
De inkomsten betekenen een grote financiële 
steun. In 2019 verpakte ArtiZan 
343 surpriseboxen. 

3.cheesecake 
speculaas

2. chocoladetaart 

1.eclair

Wist je dat?

De patisseriekeuken
2190 verse wafels

bakte?



Bel Akker



Naast de moestuin achter de oude Belle Vue brouwerij in 
Molenbeek en die op het dak van Abattoir in Anderlecht, kwa-
men er nog twee gronden bij voor Bel Akker. In Anderlecht 
startte Armonea en in de Noordwijk zag Helifarm het licht. 
Alle groenten en kruiden worden volgens de biologische principes 
en SPIN (Small Plot Intensive) geteeld. Het planten, wieden en oog-
sten gebeurt met de hulp van personen in arbeidszorg. De oogst 
gaat naar de keukens van Bel Mundo, Bel’O en RestoBEL. We le-
veren aan enkele kwaliteitsrestaurants in de buurt, waaronder Pré  
de  Chez  Nous  en  Belle  Equipe. In  2019  werd  ook toprestaurant  
San Sablon afnemer van onze verse groenten. Onze doelgroepme-
dewerkers brengen de producten met de bakfiets naar de klanten. 

3130m2
grond

van 2 naar 4
akkers

Bel Akker startte in 2019 een interessante samenwer-
king op met Microflavours. Zij zijn een ambitieus en 
jong bedrijf dat micro-groenten kweekt in de kelders 
onder Belle Vue. Ze telen vertikaal en indoor en leveren 
rechtstreeks aan hun klanten in Brussel. Het is nodig om 
de kweekbakken te onderhouden en regelmatig te was-
sen; dat is een werkje voor de vrijwilligers van Bel Akker.

Wist je dat?

Bel Akker 
Brusselse meloenen

kweekt? 

Project in de kijker: Helifarm

In samenwerking met de buurtbewoners engageren Atelier 
Groot Eiland, Velt en De Harmonie zich om een moestuin op 
te starten op het Heliplateau. Buurtbewoners  kunnen zich op 
verschillende manieren inschakelen in het project om samen 
een aangename, veilige en groene ruimte te creëren. We instal-
leerden 38 citernen om regenwater op te vangen en de tuinen 
te kunnen irrigeren. Alle opbrengsten uit de tuin zijn voor eigen 
consumptie. Elke maand organiseert Helifarm gratis workshops 
over moestuinieren op een ecologische manier.



The Food Hub



Quizz!*

Uit welke landen komen onze:

a.  pecannoten
b.  avocado’s
c.  papaya’s
d.  kurkuma
e.  mispels
f.  aloë vera

? 

drukste moment 
van de week

Wist je dat?

The Food Hub
Belgische champagne

verkoopt?

In The Food Hub vind je groenten, fruit, zui-
vel, brood, vlees, droge voeding en drank. Stuk 
voor stuk bioproducten van hoge kwaliteit 
tegen een scherpe prijs. We kopen rechtstreeks 
van kleine en middelgrote boeren in België en 
Europa. Dankzij de korte keten krijgt de 
boer een eerlijke vergoeding en betaalt de 
klant een goede prijs voor gezonde voeding. 
Bovendien krijgt de klant bij elk product info 
over waar, hoe en door wie het is geteeld en 
welke prijs de boer er voor krijgt. Natuurlijk 
verkopen we hier ook de groenten en krui-
den die geteeld worden in de moestuinen 
van Bel Akker. Korter kan de keten niet zijn. 
De bioshop is een samenwerking tussen 
Atelier Groot Eiland, The Food Hub in Leuven 
en Valdibella, een coöperatie van bioboeren.
De medewerkers van de winkel zijn werk-
zoekend en worden bij The Food Hub 
opgeleid met een inschakelingscontract.

* allemaal uit Spanje!



Rondleidingen en workshops

We geven vaak rondleidingen bij Atelier Groot Eiland. Deze inter-
actieve wandelingen duren ongeveer een uur.  In 2019 ontvingen 
we 74 groepen. In 2019 steeg de vraag voor bezoeken van uni-
versiteiten en hogescholen, terwijl het vroeger eerder secundaire 
scholen waren die kwamen. Een nieuwe categorie die dit jaar al 
meer dan 20% van de rondleidingen uitmaakte, waren interna-
tionale groepen. Die komen bij ons terecht met zeer specifieke vra-
gen over onze aanpak in de grootstedelijke context van Brussel.

Dit jaar organiseerden we ook 
verschillende workshops: piz-
za’s bakken, momo’s stomen, 
groenten fermenteren... 
om een boost te geven aan 
het toerisme in Molenbeek. 
We bieden deze workshops 
ook aan wanneer klanten 
ons vragen om een volledige 
teambuildingsdag voor hen 
te organiseren. Er zijn meer-
dere organisaties in de buurt 
waarmee we daarvoor samen-
werken zoals Imal Fablab, 
de Fonderie, Fermenthings...



Events
Voor de gezondheidsdag kwam WGC De Brug 
naar Atelier Groot Eiland om oefeningen te geven 
over de juiste werkhouding om onze rug te sparen. 

We organiseerden diversiteitsdagen rond verschillende 
thema’s. De Syrische cultuur stond dit jaar in de kijker. 
Een ander thema behandelde de holebi gemeenschap.

Atelier Groot Eiland est plus chaud que le climat! Wij 
zijn ook klimaatpubers en gingen mee betogen.

De ploeg van ArtiZan ging met de 
trein op uitstap... naar Oostende!

Tijdens het Brussels Jazz Weekend was 
onze muzikale avond weer zeer geslaagd.

Al onze medewerkers kregen een beperkte 
opleiding om bewust en goed geïnformeerd 
te kunnen deelnemen aan de verkiezingen.

De collega’s van Bel Akker be-
zochten de plantentuin van Meise!

Tom ging spreken op ‘Proefmei’, een 
event in Bergen op Zoom over ‘stadsland-
bouw en de verbinding met de omgeving.’



Ook in 2019 haalde Atelier Groot Eiland vaak de 
binnen- en buitenlandse pers. Onder meer 
The Brussels Times, Marie Claire, Sociaal Net, Bruzz, 
Bx1, La Libre Belgique, Brussels by Bike, Mammouth 
Media, La Première en andere media, besteeddden 
aandacht aan onze werking rond sociale economie en 
duurzame voeding. Regelmatig komen er studenten 
van Ritcs langs voor reportages en interviews. Het 
resultaat van hun werk mogen we publiceren op onze 
website en op onze sociale media. Dus wie benieuwd is... 

Media



Belgodyssee is een jaarlijkse reportagewedstrijd voor jonge journalis-
ten uit de verschillende gemeenschappen van België. Het is een initia-
tief van de VRT, de RTBF en het Prins Filipfonds. Het thema in 2019 was 
‘Positieve initiatieven in de strijd tegen de klimaatverandering’. 
Bij ons kwam het duo Kamiel Hammenecker en Arnaud Bruckner meerdere 
dagen filmen. 

Met hun interview met minister Maron in onze moestuin wonnen 
ze twee prijzen: de prijs voor het beste gebruik van sociale media 
én de hoofdprijs. Wij mochten bij de uitreiking aanwezig zijn in het 
Koninklijk Paleis.

“Het beste middel tegen armoede is waardig werk”. Deze quote van 
Koffi Anan is cruciaal in de dagelijkse werking van Atelier Groot Eiland. Het 
economisch model van onze onderneming is sociaal. Mensen en hun om-
geving staan centraal, onze producten zijn duurzaam, onze medewerkers 
mogen fier zijn. Daarom wonnen we dit jaar ‘Le Prix de l’économie Sociale’
van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

In de prijzen



Overcoming poverty is not a gesture of charity, 
it is an act of justice.

Nelson Mandela



Algemeen



Samenwerkingsverbanden
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.

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 gezondheidscentrum De Brug/La Passerelle. 

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

Met de gemeente Molenbeek werken we samen voor 
ISP via het NOW-platform.

Met de gemeente werken we ook samen in het kader 
van toerisme en voor verschillende evenementen.

Met Nespresso werken we samen voor het compos-
teren van hun koffiegruis.

Samenwerking in de kijker: 
De krachtenbundeling tussen Atelier Groot Eiland,   
Eat en Great

Door samen te werken in een personele unie zullen we meer 
bedrijfs- en werkzekerheid hebben.  De 3 vzw’s samen kunnen ook 
de groei van duurzame tewerkstelling bevorderen. Het zal eenvoudi-
ger zijn om te diversifiëren en om onze diensten uit te breiden. Het 
aanbod van opleidingen en inschakelingsmogelijkheden zal breder 
worden. Met subsidies zullen we efficiënter kunnen omgaan, door 
bijvoorbeeld gezamenlijke dossiers in te dienen. Door het schaal-
voordeel van de uitbreiding kunnen we mensen en middelen beter 
spreiden over meerdere sites. We zullen een grotere en sterkere 
eenheid zijn, die meer impact heeft op onderhandelingen en beleid.



Steun ons via het rekeningnummer  
BE93 7340 3886 4067

Subsidies

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

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

De Vlaamse Gemeenschap
- opleidingsovereenkomst met VDAB

De Gemeente Molenbeek
- duurzame ontwikkeling Good Food
 
Socialprofit-sector
- Sociale Maribel
- Deeltijds leren, deeltijds werken

In het kader van het Groei!-project 
- voor werkzoekenden in armoede

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
- voor de ervaringsdeskundige in armoede

Giften en fondsen

- WGC De Brug/ La passerelle
- Delhaize
- KBC
- diverse kleine giften 

 
We kregen een koelwagen! 
Met de hulp van KBC en VGC



Financiën 

Activa 1.267.555 Passiva 1.267.555

Vaste Activa 150.858 Eigen Vermogen  858.902  

Materiële vaste activa 113.488 Reserves 641.394  

Financiële vaste activa 37.370 Overgedragen winst  159.288  

Kapitaalsubsidies  58.219  

Vlottende activa 1.116.697  Vreemd vermogen 
 

341.371  
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 269.055 Schulden op ten hoogste 1 jaar 186.800

Geldbeleggingen Overlopende rekeningen 154.571

Liquide middelen  845.411

Overlopende rekeningen  2231 Voorzieningen 67.283   

Balans 2019



Resultatenrekening 2019

Kosten  2.265.518   
Handelsgoederen  275.097   

Diensten en diversen  299.710   

Bezoldigingen en soc. lasten  1.532.803   

Afschrijvingen
Voorzieningen

 90.005  
67.283

Andere kosten  620   

Financiële kosten  4265   

Uitzonderlijke kosten  2900   

Opbrengsten  2.315.519   
Omzet  781.824   

Subsidies  1.438.319  

Andere bedrijfsopbrengsten  94.307  

Financiële opbrengsten  651  

Uitzonderlijke opbrengsten 418  

4%

65%
31%

68%

4%
12%

16%



Chris Ringoet

Klimop

Katlijn Osselaer

Trajectbegeleiding & jobcoaching

Mamadou Bah

Rita Daeninck

Jeremy Claesswinnen

Jelle De Temmerman

Martin Fonteyn

Fanchon Grossen

Peter Van Dorsselaer

Barbro GullentopsBirgit Venderickx

Tom Dedeurwaerder

Algemeen

Liesje Foblets Ibrahim Selmani Stefie Servranckx

Team

Hassan El Dehni

Julie Janssen Andrea Camps



Julia Elias

The Food Hub

Gallia Zimmer

Dirk LambrechtsNena Cornelis

Bel Mundo, Bel’O & ArtiZan

Betty ReyniersStijn Branckaert

Jack Zaghbour

Anita Lens Behiye Sansak

Chantal Veeckman

Bel Akker

Mamadou Mbaye

Bengt Hendrickx

Hugo Van Ackeleyen

Maarten Dieryck

Abir ZeineddineIsabel Buys 

Tine Van Eycken Olivier Coppieters
 ‘t Wallant

Raquel Santana 
de Morais

Mathieu Vanderlinden



Raad van Bestuur   

Stefaan Peirsman (voorzitter), Jan Béghin, Karina Van 
Den Broeck, Karima El Kharoiti, Sarah De Boeck en Steffi 
Valaeys (secretaris).

De Raad van Bestuur kwam in 2019 samen op 15/01, 
26/02, 15/05, 01/07, 16/09, 04/11 en 09/12.

Algemene Vergadering   

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

De Algemene Vergadering vond plaats op 01/04.









Contact

Henegouwenkaai 29, 
1080 Sint-Kans-Molenbeek 
metro Graaf van Vlaanderen 

02 511 72 10
secretariaat@ateliergrooteiland.be  

www.ateliergrooteiland.be
           
      /ateliergrooteiland

               /ateliergrooteiland


