Jaarlijkse Prijs van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
- De Prijs David Yansenne 2017 PROJECTOPROEP
In een geremodelleerd institutioneel landschap dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met nieuwe
bevoegdheden inzake preventie en veiligheid bekleedt, heeft zijn regering op 2 februari het Globaal
Plan voor Veiligheid en Preventie (GPVP) goedgekeurd. Dit strategisch document vertaalt een
actuele, ambitieuze en vernieuwende visie van de architectuur van de preventie en veiligheid in
Brussel.
Het GPVP - dit plan houdt rekening met de Kadernota Integrale Veiligheid en met het Nationaal
Veiligheidsplan - maakt de weg vrij voor een nieuwe oriëntatie van de toekomst van de veiligheid in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dankzij enerzijds de complementariteit van de ingezette
maatregelen en hoofdpersonen, en anderzijds de transversaliteit van hun actieterrein. Het integrale
en verstevigde stedelijke veiligheidsbeleid is zoals het bepaald werd van toepassing op de volledige
veiligheidsketen, van preventie tot reactie.
Terwijl hij hulde brengt aan de herinnering en aan de nalatenschap van David Yansenne wenst de
Minister-President de opmerkelijke projecten te belonen die in het kader van het GPVP passen.
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.
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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;
- 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. Criteria om in aanmerking te komen:
- 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 projecten1 moeten geleid worden in het kader van een samenwerking van minimum twee
partners waaronder een politiezone of een Brusselse gemeente.
- De projecten moeten op zijn minst ingevoerd zijn voor een levenscyclus en mogen niet eerder
beloond zijn met de Prijs David Yansenne.
2. Selectiecriteria:
De projecten zullen geselecteerd worden op basis van de volgende criteria die duidelijk in het dossier
moeten staan dat het project inleidt:
1. de relevantie en de toegevoegde waarde van het project
2. de kwaliteit van het partnership
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 de GIP
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Definitie van een project: Geheel aan acties die erop gericht zijn binnen vastgestelde termijnen en met een
gegeven begroting duidelijk gedefinieerde doelstellingen te halen.
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De projectverantwoordelijke kan eventueel worden uitgenodigd om zijn/haar project tijdens een
hoorzitting voor de leden van de jury te verdedigen.
4. Procedure :
Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 15 juni 2017 per e-mail verstuurd worden aan
bopv@bpv.brussels.
Het dossier dient het volgende te bevatten:
- de ingevulde vragenlijst in PDF-formaat, ondertekend door de verantwoordelijke 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 bijkomende vragen kan men zich bij voorkeur via bovenstaand e-mailadres richten tot Brussel
Preventie & Veiligheid.
5. Bedrag van de prijzen:
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. Bovendien zal er een videoopname gemaakt kunnen worden om een of ander project aan het grote publiek voor te stellen.
De prijzen worden officieel overhandigd tijdens de ceremonie van de brevetuitreiking aan de
politieagenten, -inspecteurs en -hoofdinspecteurs van de lichting 2017 van de GIP.
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