4.7.199 - AD-In
Inclusieve Duurzame Voeding

1. PROJECTLEIDER

Observatoire de la Santé du Hainaut (OSH)
Postcode: 7021
Stad: Havré
Land: België

2. PROJECTPARTNERS EN BUDGET

PROJECTPARTNERS

GEBIEDSDEEL

TOTAAL BUDGET

EFRO

Observatoire de la Santé du Hainaut
(OSH)

WA

860 931,84 EUR

430 465,92 EUR

Anges Gardins

FR

382 960,47 EUR

191 480,23 EUR

Groupement Qualité Nord - Pas de
Calais (GQNPC)

FR

Centre Intercommunal d'Action Sociale
de la Région d'Audruicq

FR

133 945,23 EUR

66 972,61 EUR

Département du Nord

FR

321 408,16 EUR

160 704,08 EUR

Espace Environnement

WA

442 709,08 EUR

221 354,54 EUR

Intercommunale de Développement
Economique et d'Aménagement des
Régions de Mons-Borinage et du Centre

WA

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

La Communauté d'agglomération du
Douaisis

FR

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

Centre Public d'Action Sociale (CPAS)

WA

Geassocieerde PP

Geassocieerde PP

TOTAAL

Geassocieerde PP

2 141 954,78 EUR

Geassocieerde PP

1 070 977,38 EUR
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3. OVERZICHT

Het project AD-in (Alimentation durable inclusive-inclusieve duurzame voeding), dat gekoppeld is aan
het project AD-T (Alimentation durable transfrontalière-grensoverschrijdende duurzame voeding), wil
een instrument ontwikkelen voor grensoverschrijdende samenwerking om duurzame voeding
toegankelijk te maken voor de meest kwetsbare personen, die hun voedselautonomie hebben verloren.
Zowel Le Nord- Pas de Calais als Henegouwen verkeren in een moeilijke gezondheids- en sociale
situatie waarbij het aantal chronische ziekten in samenhang met een onevenwichtige voeding van lage
kwaliteit bijzonder hoog is en toeneemt. Om dit probleem op te lossen moet een alomvattend antwoord
worden ontwikkeld dat werkt aan een overgang van het voedselsysteem en een vermindering van de
sociale ongelijkheden en de ongelijkheden in de gezondheidszorg.
AD-in brengt lokale overheden en verenigingen samen die in die richting werken door het bevorderen
van de gezondheid en de volksopleiding op het gebied van gezondheid, milieu en verantwoorde
consumptie bij economisch, sociaal en cultureel kwetsbare bevolkingsgroepen.
Het project ontwikkelt 4 complementaire werkpakketten om zijn initiatief in de lokale gebieden te
verspreiden en te verankeren. Het eerste richt zicht tot de professionals van de sociale integratie. Het
wil hun interesse wekken en hen opleidingstools over inclusieve duurzame voeding aanbieden. Het
tweede richt zich rechtstreeks tot de kwetsbare burgers en stelt hen voor om ervaringen te beleven rond
duurzame voedselautonomie. Het derde ontwikkelt "grensoverschrijdende ambassadeurs" van
duurzame voeding om het initiatief een blijvend karakter te geven en te verspreiden. Het vierde wil de
activiteiten modelleren door analyses en evaluaties, om vervolgens verkozenen en technici van de
gebieden te mobiliseren en te betrekken om de in gang gezette ontwikkelingen te verankeren. Deze
werkorganisatie is gebaseerd op het Angelsaksische 4E-model (Enable, Exemplify, Engage,
Encourage) dat door het Britse Department of Environmental, Food and
Agricultural Affairs (DEFRA) werd aangereikt om gedragingen efficiënt en duurzaam te beïnvloeden.
AD-in wil een antwoord geven op een gemeenschappelijke zorgwekkende gezondheids- en sociale
situatie door aan weerszijden van de grens innovatieve, systemische en gedeelde oplossingen aan te
brengen om de hulpmiddelen maximaal te benutten en de belemmeringen weg te nemen die door de
ontwikkeling van te specifieke antwoorden zijn gecreëerd.

4. BEGIN- EN EINDDATUM VAN HET PROJECT

Begindatum: 01/01/2016
Einddatum: 31/12/2019

5. NAAM VAN DE CATEGORIE STEUNVERLENING

Verbetering van de toegang tot betaalbare, duurzame en hoogwaardige diensten, waaronder
gezondheidszorg en sociale diensten van algemeen belang

6. DATUM VAN DE LAATSTE BIJWERKING

17 mei 2016
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