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Jaarlijkse Prijs van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

- De Prijs David Yansenne 2022 – 
 

PROJECTOPROEP 
 
 
Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP), dat de Brusselse regering in januari 2021 goedgekeurd 
heeft, vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie en 
veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het GVPP stelt een globale visie en allesomvattende 
aanpak voor wat in vier woorden kan worden samengevat: Veilig leven in Brussel. Het pakt gelijktijdig de 
verschillende facetten van de veiligheidsfenomenen aan en activeert de actoren van de veiligheids-en 
preventieketen om op geïntegreerde en multidisciplinaire wijze te werk te gaan wanneer ze problemen 
aanpakken. 
 
Met eerbied voor de nagedachtenis en de nalatenschap van David Yansenne wenst de Minister-President 
de initiatieven in de bloemetjes te zetten die de lokale partnerships op het vlak van preventie en veiligheid 
versterken en aanmoedigen via de ontwikkeling van een transversale en geïntegreerde aanpak voor Brussel.  
 
Elke schakel van de preventie- en veiligheidsketen - burgers, verenigingen en openbare diensten - heeft een 
rol te vervullen bij de verbetering van de veiligheid en van het veiligheidsgevoel.  
 
Zo bevordert het gewestelijk beleid het volgende: 
 

- De lokale verankering van de preventie- en politiediensten verstevigen ; 
- Het partnerschap tussen lokale actoren op het vlak van preventie en veiligheid bevorderen via een 

transversale, multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak ; 
- Overlast, hinder en criminaliteit aanpakken uitgaand van een zo breed mogelijke context en in 

samenwerking met de partners die actief zijn op plaatselijk en gewestelijk niveau; 
- Bijzondere aandacht besteden aan het ontstaan van nieuwe fenomenen die een impact hebben op 

de veiligheid en het veiligheidsgevoel; 
- Bijdragen tot een prettig samenleven in de wijken door de burgers en de verenigingen te zien als 

essentiële actoren van dit samenleven. 
 
 
Die doelstellingen zullen met name nagestreefd worden door: 

- -Het versterken van de samenwerking tussen de politie- en preventiediensten binnen de wijken; 
- Het bevorderen van het partnerschap tussen de politie- en preventiediensten tussen de wijken en 

op intergemeentelijk, interzonaal en gewestelijk niveau; 
- Het bevorderen van het partnerschap tussen de institutionele actoren van de veiligheidsketen, het 

maatschappelijk middenveld en de burgers; 
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- Het belonen van de initiatieven die binnen de preventie- en politiediensten werden genomen om 
de processen voor organisatie, beheer, evaluatie en overleg te moderniseren. 

 
 
1. Ontvankelijkheidscriteria: 

 
- Mogen hun kandidatuur indienen: de openbare actoren van de preventie- en veiligheidsketen 
(politiezones, gemeenten, justitiehuizen, federale politie, parket…) en de vzw's waarvan de zetel in het BHG 
gevestigd is. 
 
- De projecten moeten gevoerd worden in het kader van een samenwerking van minimum twee partners 
waaronder een politiezone of een Brusselse gemeente. Het Gewest wil inderdaad het overleg tussen 
meerdere zones of gemeentes aanmoedigen alsook de samenwerking tussen gemeentes en partners. 
 
- De projecten moeten op zijn minst ingevoerd zijn voor een volledige cyclus (van lancering tot oplevering). 

Indien het project nog niet langer dan een jaar bestaat of indien het om een terugkerend project gaat, moet 

er op zijn minst een volledige uitgave van gepubliceerd zijn en moet de initiatiefnemer concrete 

verwezenlijkingen kunnen voorleggen. Het project mag nog niet bekroond geweest zijn met de David 

Yansenne-prijs. 

- De initiatiefnemer zal ter info gegevens rond de projectfinanciering aanleveren alsook omtrent de 

toekenning van menselijke en materiële middelen waarover hij beschikt (budget, personeel, logistiek enz.) 

 
 
2. Selectiecriteria 

 
De projecten zullen geselecteerd worden op basis van de volgende criteria die duidelijk in het 
Aanvraagformulier staan: 

1. de relevantie en de toegevoegde waarde van het project; 
2. de kwaliteit van het partnerschap; 
3. de innovatieve aard van het project (methode, doelstellingen…); 
4. de methodologische kwaliteit van het project; 
5. de relevantie van de evaluatie-indicatoren; 
6. de duurzaamheid van het project; 

7. de omzetbaarheid van het project. 
 
 
3. Samenstelling van de jury 

 
De jury is samengesteld uit de volgende personen: 

• Een adviseur van de Minister-President (voorzitter van de jury) 

• Een lid van Brussel Preventie & Veiligheid 

• Een professor criminologie 

• Een socioloog of een deskundige Stadsvernieuwing 

• Een afgevaardigde van de federale politie 

• Een afgevaardigde van de Brusselse politiezones 

• Een vertegenwoordiger van Brussel Plaatselijke Besturen 

• Een vertegenwoordiger van het parket van de procureur des Konings 

• Een vertegenwoordiger van de preventiedienst van de MIVB 

• Een vertegenwoordiger van Brusafe 
 
De initiatiefnemer van het project kan eventueel worden uitgenodigd om zijn/haar project tijdens een 
hoorzitting voor de leden van de jury te verdedigen. 
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4. Procedure 
 

Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 2 september 2022 per e-mail worden toegestuurd via 
prodev@bps.brussels 
 
Het dossier dient het volgende te bevatten: 
- de ingevulde vragenlijst in PDF-formaat, ondertekend door de initiatiefnemer van het project en de 
partner(s). 
- in WORD een gedetailleerde en samenvattende beschrijving van het project, van de methodologie en van 
de verschillende stappen. 
 
Voor vragen richt u zich best tot Elise Verbist, via mail op bovenstaand mailadres. 
 
 
5. Prijzengeld 
 
Na een onafhankelijke deliberatie van de jury kunnen drie prijzen worden toegekend; de eerste voor een 
bedrag van € 6.000, de tweede van € 4.000 en de derde van € 2.000. De modaliteit waarop de prijsuitreiking 
vorm krijgt, zal later worden gecommuniceerd 
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