
 
 

INLICHTINGENNOTA 

Concessie Café de Lijsterbes 
met huisbewaardersfunctie 

 
Lijsterbessenbomenlaan, 1950 Kraainem 

 

VOORZIENE START CONCESSIE: juli – augustus 2023 
 
 
Vragen over deze inlichtingennota: 
Stefaan Gunst (hoofd gemeenschapscentra):  
stefaan.gunst@derand.be , 0495 15 04 90 
(Post: Kaasmarkt 75, 1780 Wemmel) 
 
 
 

Deadline indienen dossier kandidaten ten laatste op dinsdag 2 mei : 
via mail naar stefaan.gunst@derand.be  

(post: Kaasmarkt 75 in 1780 Wemmel) 
 

Selectiegesprekken worden tijdens de tweede helft van mei 
ingepland. 
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I. Over vzw ‘de Rand’ (www.derand.be) 

 
De Lijsterbes is een gemeenschapscentrum van Vzw 'de Rand'.  Deze vzw werd bij 
decreet opgericht met als doel het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand 
rond Brussel te ondersteunen. In de beheersorganen zijn de Vlaamse 
Gemeenschap, de provincie Vlaams-Brabant en het plaatselijk sociaal-cultureel leven 
structureel vertegenwoordigd.  
Vzw 'de Rand' werkt voor de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand, met een 
bijzondere klemtoon op de zes faciliteitengemeenten. 
De Vlaamse Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant subsidiëren ‘de Rand', 
structureel en voor projecten. 
 
a. Missie 

Vzw 'de Rand' draagt bij tot de groei van een open en verdraagzame 
leefgemeenschap, die het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand 
respecteert, uitstraalt en dus versterkt. 
Met het oog daarop zal vzw 'de Rand' vanuit een Nederlandstalige profilering 
de leefkwaliteit voor de hele bevolking van de Vlaamse Rand bevorderen door 
op dynamische wijze en complementair aan wat al bestaat: 

- sociaal-culturele activiteiten te ondersteunen en te organiseren 
- dienstverlening en informatie aan te bieden 
- maatschappelijke participatie te stimuleren. 

 
b. De waarden van vzw ‘de Rand 

Naast de missie zijn de waarden het DNA van onze organisatie. Onze 
waarden geven aan wat ons typeert en hoe we de opdrachten om onze visie 
en missie te realiseren uitvoeren. Ze geven richting aan de manier van werken 
van onze organisatie en aan het gedrag van onze medewerkers. Onze 
kernwaarden zijn: 

• respectvol: respect voor elkaar en respect voor onze omgeving zijn voor 
ons fundamentele basishoudingen; 

• geëngageerd: ons engagement en onze toewijding, gelinkt aan een 
geloof in onze toegevoegde waarde, zijn zichtbaar en voelbaar; 

• creatief: we willen creatief denken en handelen om zo voor elke vraag of 
elk probleem de ideale aanpak te kunnen kiezen; 

• gericht op kwaliteit: we zijn veeleisend voor onszelf en willen altijd het 
best mogelijke werk afleveren; 

• gericht op verbinding: we vinden samenwerken en netwerken, zowel 
intern als extern, absoluut nodig om onze doelen te bereiken. 
 

c. Werking 
Zeven gemeenschapscentra: vzw 'de Rand' is het meest zichtbaar dankzij 
haar zeven gemeenschapscentra: de Boesdaalhoeve, de Lijsterbes, de Kam, 
de Zandloper, de Moelie, de Muse en de Bosuil. Zes van de centra zijn 
gevestigd in faciliteitengemeenten.  



De gemeenschapscentra ondersteunen het plaatselijke verenigingsleven en 
bieden een kwaliteitsvolle culturele programmering aan, die ook erg 
aantrekkelijk is voor de talrijke internationale en anderstalige inwoners van de 
rand. Ze ondersteunen ook de plaatselijke culturele raden logistiek en 
financieel en focussen er in het bijzonder op jeugd en sport.  

 
Informatie: vzw ‘de Rand' publiceert maandelijks RandKrant, een tijdschrift 
voor de inwoners van de Vlaamse Rand, bus aan bus verspreid in de hele 
rand rond Brussel. 
In elk van de zes faciliteitengemeenten verschijnt maandelijks een 
gemeenschapskrant, met plaatselijk nieuws, informatie over het 
gemeenschapscentrum en berichtgeving van vzw 'de Rand', de Vlaamse 
Gemeenschap en de provincie Vlaams-Brabant.  

 
Initiatieven i.v.m. taalpromotie: de plaats van vzw ‘de Rand’ in de ‘brede rand’ 
is compleet verschillend van die in de zes faciliteitengemeenten. In de zes 
vervult ‘de Rand’ een eerstelijnsrol op het vlak van cultuur, jeugd en sport. 
Omdat de gemeentebesturen deze werkterreinen in de 13 andere gemeenten 
op zich nemen, kan ‘de Rand’ er een aanvullende en ondersteunende rol 
spelen en voornamelijk aan taalpromotie en onthaal en integratie van 
anderstaligen werken, door onder meer: 

- de promotie van lessen Nederlands voor anderstaligen 
- de ontwikkeling van een omkaderend aanbod voor cursisten Nederlands 
- sensibiliseringscampagnes om meer Nederlands te spreken (bij 

handelaars, in sportclubs, op speelpleinen) 
 

Vzw ‘de Rand organiseert ook de Gordel. 
 

Bijzondere projecten: de vzw participeert ook in het beheer van het Museum 
Felix de Boeck in Drogenbos. 

 
 

d. Statuut 
Vzw ‘de Rand' is een privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap 
(EVA) van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant. 

II. Over GC de Lijsterbes (www.delijsterbes.be) 

 
GC de Lijsterbes is één van de zeven gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.  Het 
gemeenschapscentrum koppelt een plaatselijk aanbod voor de lokale bevolking aan 
projectwerking in het kader van gemeenschapsvorming en ruime ondersteuning van 
de Cultuurraad en het verenigingsleven.  Een stuurgroep begeleidt de leiding bij de 
inhoudelijke keuzes.  

 
De werking van de Lijsterbes bestaat uit een team van zeven medewerkers, onder de 
leiding van centrumverantwoordelijke Damienne D’Heygers.  Deze is het 
aanspreekpunt voor de dagelijkse werking met de cafetaria.  
 



De publieksstroom van de Lijsterbes kan min of meer opgesplitst worden in twee 
delen: 

• Publiek van eigen activiteiten en programma van de Lijsterbes 

• Publiek van activiteiten en vergaderingen van huurders 
 

Het café heeft daarnaast een eigen basis van vaste klanten. 
 
a. Eigen activiteiten en programma  

Het eigen programma van de Lijsterbes mikt op een breed publiek en legt de 
hoofdaccenten op gemeenschapsvormende activiteiten, muziek, humor  en 
theater voor alle leeftijden. Projecten zoals Café Combinne, Répair Café, … 
geven extra kleur.  

 
 
In 2022 ontving de Lijsterbes 3856 bezoekers op 115 activiteiten van eigen 
programma en evenementen in samenwerking  

 
 
b. Verhuur 

De Lijsterbes beschikt over een polyvalente zaal met theaterinfrastructuur en 
artiestenloges, 3 vergaderlokalen, en een tweede kleinere splinternieuwe 
polyvalente zaal  Voor gedetailleerde info zie www.delijsterbes.be > 
zaalverhuur.  

 
De Lijsterbes verhuurt zijn lokalen voor allerhande vergaderingen en 
activiteiten. De huurders worden ingedeeld in 4 categorieën:  

A. plaatselijke Nederlandstalige verenigingen aanvaard door de 
stuurgroep van het centrum 

B. alle andere erkende sociaal-culturele verenigingen, subsidiërende 
overheidsdiensten en verwante openbare instellingen 

C. iedere andere huurder 
D. handelsfirma’s. 

 
De plaatselijke Nederlandstalige verenigingen vormen de prioritaire doelgroep 
voor verhuur en samenwerking.  
In 2022 verhuurde de Lijsterbes 536 maal een lokaal voor allerlei activiteiten. 

        

III. Verwachtingen van vzw ‘de Rand’ en de Lijsterbes t.a.v. de café 

 
Het café van de Lijsterbes is een belangrijke pleisterplaats in het hart van ons 
gemeenschapscentrum. Ons eigen programma en activiteiten van verenigingen 
leveren een stevige klantenbasis, maar we zouden het fijn vinden dat het café van de 
Lijsterbes ook een bloeiende horecazaak is.  Een divers publiek van concertgangers, 
passanten, wandelgroepen, vaste klanten ... moet er zijn gading vinden. We 
verwachten dat jij onze bezoekers en verenigingen goed bedient, maar daarnaast is 
er ruimte om eigen commerciële activiteiten uit te bouwen. 

http://www.delijsterbes.be/


Bovendien is het café het uithangbord voor de Lijsterbes en het vervult (buiten de 
openingsuren van ons secretariaat) ook een onthaalfunctie. Een onberispelijke 
klantvriendelijkheid en uitstekende dienstverlening zijn dan ook essentieel.  
 
Tenslotte zorgt de uitbater als bewoner van de Lijsterbes ook voor het toezicht, het 
openen en sluiten van het gebouw. Een appartement staat hiervoor ter beschikking.  

 
 

Profiel van de uitbater:  

• Je bent een dynamische ondernemer, liefst met ervaring in de horeca  

• Je wil verantwoordelijkheid nemen inzake het toezicht, het openen en 
sluiten van het gebouw  

• Je hebt zin voor orde, stiptheid, initiatief, organisatie  

• Je bent zeer sociaal vaardig 

• Je bent flexibel en je hebt een open geest 

• Je kan je vinden in de missie van vzw ‘de Rand’ 

• Je spreekt uitstekend Nederlands 

• Je hebt een goed voorkomen 

• Je hebt een getuigschrift goed gedrag en zeden 
 

Over de concessieovereenkomst  (modelovereenkomst in de bijlage): 
 

Zakelijk 

• Uitbating op zelfstandige basis in nauwe samenwerking met GC de 
Lijsterbes.  De overeenkomst wordt afgesloten ten persoonlijke titel en is 
niet verhandelbaar.  

• Je sluit de concessieovereenkomst af met vzw ‘de Rand’ en je betaalt 
hiervoor een concessievergoeding.   
 

Infrastructuur 
De cafetaria werd recent vernieuwd en is +/- 160 m2  groot met vooraan een 
terras .  
Er is aansluitend een keuken. De keuken van het centrum kan uitzonderlijk en 
mits goede afspraken worden gebruikt door verenigingen en het 
gemeenschapscentrum zelf.  
 

Van de kandidaat-concessiehouders verwachten wij uiterlijk op dinsdag 2 mei 
2023 een dossiertje met volgende elementen: 

 
1. Een zakelijk plan op middellange termijn dat minstens antwoorden op volgende 

vragen bevat: 

• Wie zijn jouw klanten(groepen)? 

• Welke producten en diensten bied je aan voor welke doelgroepen? 

• Hoe voer je je promotie, hoe bereik je je klanten? 

• Wat zijn de openingsuren van het café  

• Hoe ziet jouw financieel plan er voor de komende drie exploitatiejaren uit? 
(inclusief eventuele investeringen) 

• Werk je met personeel? Hoe zorg je ervoor dat de bediening op rolletjes 
loopt? 



• Hoe zorg je voor de organisatie van de toezichtstaken zoals het openen en 
sluiten van lokalen en het gebouw? 

2. Getuigschrift goed gedrag en zeden 
3. Voeg aan je dossier ook relevante diploma’s en getuigschriften toe 

 
 
 


