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Criteria voor Belgische projecten  

Om in aanmerking te komen voor de projectoproep, moet het project aan de volgende 
criteria voldoen.  

1. Het project is een initiatief van een kleine tot middelgrote non-profitorganisatie, gevestigd in 
België. 
 

2. Het project heeft als doel jongeren uit een kwetsbare context1 op een innovatieve manier te 
‘empoweren’ via extra-curriculaire opleiding, vorming en/of begeleiding om zo hun 
professionele integratie en/of burgerschap te bevorderen.  
 

3. Het project bevindt zich in de scale-up fase en de organisatie wil het geïmplementeerde concept 
vergroten door de uitbreiding van de begunstigden of de geografische uitbreiding/verspreiding. 
 

4. Het project streeft naar een systemische impact door middel van structurele samenwerkingen 
met relevante actoren binnen het ecosysteem, en/of door een actieve speler te zijn in het veld 
van maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding. 
 

5. Het project wordt bestuurd door een competent team met voldoende expertise, duidelijke 
bestuursprincipes, en stabiele en transparante financiële zaken. Het team kan de duurzaamheid 
van het project verzekeren doorheen de tijd.  
 

6. Het project staat open voor interacties en samenwerkingen met Collibri Foundation. Hierbij 
komen de jongeren van een organisatie in contact met jongeren van andere projecten gesteund 
door Collibri Foundation, met andere partners van Collibri Foundation, en met de medewerkers 
van Colruyt Group.  

 
 
 
 
 
 

 
1 Collibri Foundation definieert ‘jongeren uit een kwetsbare context’ als jongeren die worden geconfronteerd met 
zekere obstakels die hun situatie bemoeilijken. Deze obstakels hebben te maken met: hun opleidingsniveau, 
arbeidssituatie, discriminatie en interculturaliteit, geografische locatie, of socio-economische status en 
beschikbare middelen.  
Onder deze definitie rekenen we niet de fysieke en/of psychosociale obstakels van jongeren.  
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Criteria voor internationale projecten  

Om in aanmerking te komen voor de projectoproep, moeten de organisatie en/of het project 
aan de volgende criteria voldoen.  

1. Het project is kleinschalig en wordt geïmplementeerd in plattelandsgemeenschappen waar 
Colruyt Group aanwezig is (via ketenprojecten, duurzaamheidsprojecten, export …). Het beoogt 
een lokale impact en wordt vaak mede geïnitieerd door Collibri Foundation.  
 

2. Het project heeft als doel om jongeren uit een kwetsbare context2 in rurale gebieden aan de 
hand van innovatieve beroepsopleidingen op te leiden tot gemotiveerde landbouwers. De 
trainingen en begeleiding stellen de jongeren in staat om hun toekomst in eigen handen te 
nemen. Er is tijdens de opleidingen altijd aandacht voor het milieu.  
 

3. Het project bevindt zich in de ‘early stage’-fase en heeft op termijn potentieel om op te schalen 
door haar begunstigden uit te breiden of zich geografisch te verspreiden.  
 

4. Het project heeft als doel om systemische impact te hebben door middel van structurele 
samenwerkingen met relevante actoren binnen het ecosysteem, en/of door actieve speler te 
zijn in het veld van maatschappijopbouw en beleidsbeïnvloeding.  
 

5. Het project wordt bestuurd door een competent team met voldoende expertise, duidelijke 
bestuursprincipes, en stabiele en transparante financiële zaken. Het team kan de duurzaamheid 
van het project verzekeren doorheen de tijd.  
 

6. Het project staat open voor interacties en samenwerkingen met Collibri Foundation. Hierbij 
komen de jongeren van een organisatie in contact met jongeren van andere projecten gesteund 
door Collibri Foundation, met andere partners van Collibri Foundation, en met de medewerkers 
van Colruyt Group.  
 

 
 
 

 

 
2 Collibri Foundation definieert ‘jongeren uit een kwetsbare context’ als jongeren die worden geconfronteerd met 
zekere obstakels die hun situatie bemoeilijken. Deze obstakels hebben te maken met: hun opleidingsniveau, 
arbeidssituatie, discriminatie en interculturaliteit, geografische locatie, of socio-economische status en 
beschikbare middelen.  
Onder deze definitie rekenen we niet de fysieke en/of psychosociale obstakels van jongeren. 
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Projecten die niet in aanmerking komen: 

• Bouwprojecten (bv. een nieuwe school of opvanghuis). 

• Tweedelijns-schenkingsorganisaties. 

• Sponsoring en projecten met een evenementieel karakter (bv. tentoonstellingen). 

• Eenmalige acties.  

• Crowdfunding- of fondsenwervingscampagnes.  

• Politiek of religieus gerelateerde projecten. 

• Projecten waarbij de primaire focus ligt op de geestelijke gezondheid en/of fysieke beperkingen van 
jongeren. 

• Projecten die 100% worden geïmplementeerd in het reguliere onderwijssysteem. 

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

 

 


