
Afbakening missie 
 1.  Het doel van het project is om jongeren van 15 tot 24 jaar 

oud die in kwetsbare contexten leven, te versterken. 
Jongeren die te maken krijgen met bepaalde obstakels 
i.v.m. hun opleidingsniveau, werksituatie, discriminatie, 
sociaaleconomische status, of beschikbare middelen. Die 
definitie gaat niet over fysieke en/of psychologische obstakels 
waarmee de jongeren af te rekenen hebben.

 2.  Het project moet buitenschools zijn en een aanvulling op het 
officiële schoolsysteem: aanvullende opleiding is een manier 
om bij te dragen aan de professionele integratie van jongeren 
en om de uitoefening van hun burgerschap te stimuleren. 
Projecten die gericht zijn op de verbetering van het officiële 
opleidingssysteem komen niet in aanmerking. 

 3.  Het project zou gericht moeten zijn op activiteiten rond 
vorming, oriëntatie en uitwisseling voor jongeren. De 
voornaamste activiteit moet opleiding zijn, aangevuld door 
oriëntering en uitwisseling.

 4.  Het project dient de professionele integratie van jongeren te 
bevorderen. Projecten die niet enkel professionele integratie 
bevorderen, maar ook het burgerschap van jongeren 
aanmoedigen zullen nog meer gewaardeerd worden.

Impact 
 5.  De maatschappelijke impact wordt actief gemeten en 

gemonitord, en de inzichten worden gebruikt om de impact te 
verbeteren. Het project meet de opbrengsten en resultaten, of is 
bereid dat in de toekomst te doen.

 6.  Het project heeft het potentieel om een levensveranderende 
impact te hebben op de deelnemers en hun gemeenschap.

 7.  Het project streeft ernaar om een systematische impact te 
hebben door op zoek te gaan naar grondige oplossingen voor 
diepgewortelde problemen. Het heeft het transformerend 
potentieel om het systeem waarin het werkt, te beïnvloeden. 

Duurzame samenwerking
 8.  Het project heeft een bewezen staat van dienst en al bewezen 

impact, het zit niet langer in de ideefase. Het project bestaat al 
minstens 2 jaar.

 9.  Het project bereikt nu zijn scale-upfase en heeft 
opportuniteiten bepaald om zijn maatschappelijke impact sterk 
te ontwikkelen en meer begunstigden te bereiken. Er is een visie 
over hoe de impact kan verruimd worden. 

Meerwaarde van Colruyt Group 
 10.  Het project vindt plaats op het gehele of een deel van het 

Belgisch grondgebied. Projecten met de ambitie om nationaal 
uit te breiden worden ten zeerste in overweging genomen. 
Innovatieve projecten die uit het buitenland komen kunnen 
ook ondersteund worden, maar projecten die in het buitenland 
plaatsvinden zullen niet ondersteund worden.

 11.  Het project is een initiatief van een kleine (min. 150k EUR/
jaar) tot middelgrote (max. 1M EUR/jaar) vzw. De vzw is groot 
genoeg om het project uit te voeren, maar klein genoeg om 
rechtstreeks contact met de begunstigden toe te laten.

 12.  Collibri Foundation of Colruyt Group kunnen meerwaarde 
bieden aan het project via hun aanbod van niet-financiële 
ondersteuning om de impact te vergroten. Die ondersteuning 
kan op organisatorisch niveau of op het niveau van de 
begunstigden.

 13.  Het project staat open voor de uitwisseling van 
opportuniteiten met Collibri Foundation. Hierbij ontmoeten 
jongeren van een project de jongeren van andere projecten 
die door Collibri Foundation ondersteund worden, en hebben 
projectleiders een uitwisseling met andere projecten. 
Medewerkers van Colruyt Group kunnen verbonden worden aan 
de projecten om niet-financiële ondersteuning te bieden.

  

Onderscheidende factoren 
 14.  Het project werkt samen met verschillende actoren en is 

geïntegreerd in zijn ecosysteem.
 15.  Het project is innoverend en heeft nieuwe ideeën en methodes 

om de begunstigden te ondersteunen.

Organisatorisch vermogen 
 16.  Het project wordt beheerd door een organisatie die stabiel is, 

evenwichtige financiële middelen heeft en kan rekenen op een 
sterk team en governance.

Organisaties die niet in aanmerking komen 
•  Geen individuele ondersteuning; het project moet 

formeel gestructureerd zijn in de vorm van een vzw of 
sociale onderneming.

•  Het project moet politiek en religieus onafhankelijk zijn.
•   Geen bouwprojecten (bv. nieuw schoolgebouw), geen 

sponsoring, geen projecten met de aard van een 
evenement (bv. tentoonstellingen), geen tweedelijns 
donatieorganisatie, geen campagnes voor crowdfunding 
of fondsenwerving, en geen eenmalige acties.

•   Geen projecten waarbij de primaire focus ligt op mentale 
gezondheid en/of fysieke beperkingen van jongeren, 
noch projecten die 100% geïmplementeerd zijn in het 
reguliere opleidingssysteem.

•  Geen projecten die binnen één (hoge)school/universiteit 
plaatsvinden en enkel toegankelijk zijn voor jongeren die 
hier ingeschreven zijn.
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