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1 INLEIDING EN DOELSTELLING 

Deze projectoproep zet in op het versterken van het mentaal welbevinden en de sociale cohesie in de 
samenleving binnen het relanceplan “Vlaamse Veerkracht”. Eén van projecten binnen het deelluik 
“Armoedebestrijding en wijkverbetering” richt zich tot kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 
De projecten die in de zomer en het najaar 2020 in het kader van actieplan “Generatie Veerkracht” (VR 2020 
3004 DOC.0419/1QUATER) werden uitgerold, onderbouwen mee de oproep. Deze projecten waren bedoeld 
om de negatieve impact van de COVID-19 maatregelen nav de eerste coronagolf op kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties, op wie op te vangen en  hen terug in verbinding te brengen met de buurt en de 
buitenwereld. Een eerste analyse van de verantwoordingsstukken wijst op drie wederkerende factoren die 
bereikversterkend waren, met name (a) het netwerkverbredend en netwerkversterkend werken waardoor het 
aanbod meer aansluit op de vraag van het kind en/of de jongere; (b) zeer laagdrempelig en intensief 
outreachend werken -al dan niet gecombineerd met het inzetten van brugfiguren- om deze kinderen en/of 
jongeren te kunnen toeleiden en te ondersteunen bij het intekenen op het aanbod, uitgewerkt op maat van 
deze doelgroep, en tenslotte (c) de nood aan bijzondere en meer expliciete aandacht voor het (mentaal en 
fysiek) welbevinden van ieder individueel kind of jongere, aangezien het risico op een verhoogde uitval een 
realiteit bleek. 
 
De huidige coronapandemie wijst uit dat heel wat organisaties en burgerinitiatieven het voorbije jaar de 
krachten bundelden om het contact niet te verliezen met de kinderen en jongeren uit hun organisatie, wijk 
en/of ruimere omgeving. Zo kon ook het jeugdwelzijnswerk blijven doorgaan mits naleving van een specifiek 
draaiboek1. Door de samenwerking van diverse initiatieven werden er heel wat laagdrempelige en 
vernieuwende digitale en fysieke activiteiten ontwikkeld die voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 
een lichtpunt waren of nog steeds zijn. De opgebouwde know-how en expertise van de voorbije maanden 
moet worden verstevigd en opgeschaald. 
 
Kinderen en jongeren hebben nood aan mentale en fysieke ruimte, sociale contacten als aan verbondenheid 
met de samenleving. Vrijetijdsbesteding draagt bij tot een positieve identiteitsontwikkeling van kinderen en 
jongeren en sterkt hen in het opgroeien tot evenwichtige en zelfstandige volwassenen. Het voorbije jaar 
kwamen deze basisbehoeften zwaar onder druk te staan door de COVID-19-crisis. De pandemie is ingrijpender 
dan oorspronkelijk ingeschat, zowel op vlak van impact, duurtijd als gevolgen. Dit geldt in het bijzonder voor 
kinderen en jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 
worden minstens volgende groepen bedoeld: kinderen en jongeren in (kans)armoede, in een moeilijke 
thuissituatie, in een traject van jeugdhulpverlening/aanpak jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie; 
kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject doorlopen; en kinderen en jongeren met een 
beperking. 
 
De oproep wil hieraan tegemoet komen door kinderen en jongeren in kwetsbare situaties terug in te sluiten en 
hun veerkracht te versterken. Door samen met hen een duurzaam traject van gevarieerde, zinvolle, creatieve 
vrijetijdsbeleving uit te stippelen dat hen een toekomstperspectief biedt (individueel perspectief) en hen de 
kracht geeft om te re-connecteren met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij 
(gemeenschapsperspectief) wordt ruimte en zuurstof geboden om weer jong te mogen en kunnen zijn. Dit 

 
1 https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugdwerk-met-maatschappelijk-kwetsbare-kinderen-en-jongeren  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugdwerk-met-maatschappelijk-kwetsbare-kinderen-en-jongeren
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perspectief draagt ertoe bij dat elke kind en elke jongere zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de 
sociale cohesie wordt aangehaald en/of versterkt. 
 
De opgebouwde know-how en expertise van organisaties en diensten die het voorbije jaar de krachten 
bundelen om achteruitstelling en uitsluiting tegen te gaan, mag dan ook niet verloren gaan. Er moet ruimte 
gecreëerd worden om de know-how en expertise verder uit te bouwen, te versterken en tot een ruimere 
kennisdeling te komen. De projectoproep wil deze uitdaging faciliteren. 
 
Ook wil hij de kans bieden aan “prille” netwerken en bottom-up initiatieven die de voorbije maanden al een 
aantal -ad hoc- initiatieven namen en verdere samenwerkingen willen uitbouwen. 
 
Voorliggende projectoproep wil bijgevolg inzetten op het ondersteunen van netwerken die verbredend en 
versterkend werken. De netwerken krijgen als specifieke opdracht om een innovatief, laagdrempelig en 
vindplaatsgericht  vrijetijdsaanbod uit te bouwen voor en samen met kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties met als doel hun veerkracht te versterken. Vernieuwende technieken van fysiek en digitaal 
outreachend werken en out-of-the-box activiteiten worden sterk aangemoedigd. Het aanbod kan op 
onderscheiden niveaus plaatsvinden, met name buurtgericht (lokale netwerken), op stads- of gemeenteniveau 
of binnen een regio (bovenlokale netwerken). 
 
Voorliggende projectoproep speelt in op twee prioriteiten binnen het Vlaams Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan met name: ‘Vrijetijdsbesteding voor allen’ en “Welbevinden en positieve 
identiteitsontwikkeling”. Tegelijkertijd haakt de oproep in op de strategische doelstelling “De Vlaamse 
overheid zet gerichte acties op tegen kinderarmoede” van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. 

2 WIE WORDT ONDERSTEUND 

Deze projectoproep richt zich op (boven)lokale netwerken die een innovatief, laagdrempelig en 
vindplaatsgericht vrijetijdsaanbod uitbouwen voor en samen met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties 
met als doel hun veerkracht te versterken. 
 
De samenstelling van het netwerk kan heel divers zijn maar omvat wel: 
 

- (boven)lokale initiatieven die een vrijetijdsaanbod realiseren naar kinderen en/of jongeren in 
kwetsbare situaties. Dit kunnen zowel geprofessionaliseerde als vrijwilligersorganisaties zijn: 
speelpleinwerkingen, jeugdhuizen, jeugdbewegingen, jeugdwelzijnsorganisaties, …  

- initiatieven of personen die dicht bij de doelgroep staan: buurtinitiatieven, lokaal bestuur, 
welzijnsdiensten, politie, sportverenigingen, Rap op Stapkantoren, werkwinkel, specifieke 
voorzieningen,… Ook hier kan het zowel gaan om geprofessionaliseerde diensten als vrijwilligers. 

 
De oproep richt zich prioritair, maar niet uitsluitend tot verenigingen die actief zijn in de vrijetijdsbesteding. 
Een netwerk bestaat uit minimaal 3 partners. 
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Het werken binnen een samenwerkingsverband kan worden aangetoond door een afsprakennota tussen de 
verschillende initiatiefnemers, een gezamenlijke oproep voor het deelnemen aan een activiteit, een 
evaluatieverslag van de activiteit, …  Deze bewijzen moeten ook opgenomen worden in de projectaanvraag. 
 
De samenwerkingen binnen een netwerk kunnen ook fluctueren, bv. in functie van bepaalde acties en/of 
activiteiten. Daarom wordt best gewerkt met een kerngroep. De kerngroep behoudt het overzicht over het 
geheel van activiteiten en de werking van het netwerken, legt linken tussen de verschillende 
initiatieven/partners en waakt over het realiseren van de opdracht. In de projectaanvraag moet ook 
aangegeven worden hoe de kerngroep is samengesteld. 
 
Er kan één dossier per samenwerkingsverband worden ingediend via een deelnemende organisatie. Het 
samenwerkingsverband is in die zin uniek. Organisaties die meerdere vestigingsplaatsen hebben, kunnen per 
vestigingsplaats participeren in een samenwerkingsverband indienen. 

3 WAT WORDT ONDERSTEUND 

Deze projectoproep heeft betrekking op het vrijetijdsaanbod. Het kan gaan om digitale en/of fysieke 
activiteiten binnen bv. jeugd, sport, cultuur en welzijn. 
Vrijetijdsactiviteiten zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met kinderen en jongeren in de tijd 
dat ze geen school lopen en/of niet werken. 
 
Hierbij is het belangrijk dat de veerkracht bij kinderen en jongeren in kwetsbare situaties wordt versterkt door 
samen met hen een duurzaam traject uit te stippelen dat hen een toekomstperspectief biedt en hen de kracht 
geven om te re-connecteren met hun leeftijdsgenoten, buurt en de maatschappij.  
 
Er wordt in deze projectoproep gefocust op 4 methodieken: 

1. Het stimuleren van innovatieve vormen van laagdrempelig en vindplaatsgericht werken, waaronder 
vernieuwende technieken van fysiek en digitaal werken en out-of-the-box activiteiten; 

2. Een persoonlijke, laagdrempelige en intensieve aanpak dat wordt gekenmerkt door outreachend 
werken zodat ieder kind en jongere zodat zijn of haar plaats vindt in de vrije tijd waardoor de sociale 
cohesie wordt aangehaald en/of versterkt; 

3. Het inzetten op een gerichte en systematische participatie van kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties; 

4. Het uitbouwen of verstevigen/verankeren van een (boven)lokaal netwerk waarbij een samenwerking 
met buurtwerking, welzijnsorganisaties, voorzieningen, lokaal bestuur… centraal staat. 

 
De activiteiten kunnen plaatsvinden tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2023. 
 
Organisaties die reeds worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid kunnen de resultaten in het kader van 
het project niet gebruiken voor het aantonen van de verplichtingen in het kader van de andere subsidiëring. 
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4 IMPACTANALYSE EN VERDUURZAMING 

Tijdens het traject zullen de netwerken op geregelde tijdstippen een zelfreflectie dienen te maken over de 
gebruikte methodieken/tools en processen: wat zijn de randvoorwaarden, wat werkt wel/wat niet, waar zitten 
innovatieve elementen zodat op het einde van het traject de “what works”-modellen duidelijk in kaart kunnen 
gebracht worden en oplossingsstrategieën voor het wegwerken van drempels kunnen worden geïdentificeerd.  
In het najaar 2022 wordt een eerste zelfreflectie vanuit de netwerken verwacht. De input zal de basis vormen 
voor een algemeen intervisiemoment met de netwerken eind 2022. 
 
De netwerken verduidelijken op het einde van de projectperiode hun ervaringen en vaststellingen omtrent 
het opbouwen en versterken van een innovatief, laagdrempelig en vindplaatsgericht vrijetijdsaanbod voor 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties in de eigen buurt en/of gemeente, stad, regio. Het bereik in 
grootorde van kinderen en jongeren in onderscheiden kwetsbare situaties vormt hierbinnen een 
rapporteringselement. 
 
Een (academische) partner zal zorgen voor een inhoudelijke en methodologische opvolging, waaronder de 
organisatie van intervisie en het in kaart brengen en analyseren van gegevens, processen en de effecten. Het 
verzamelde materiaal omtrent goede praktijken, randvoorwaarden oplossingsstrategieën en werkzame 
methodieken die innovatief, toeleidend en effectief werkzaam zijn, moet leiden tot ruimere kennisdeling, via 
onder meer het formuleren van beleids- en praktijkaanbevelingen en het ontwikkelen van bijkomende tools en 
methodieken. De aanbevelingen focussen hierbij op duurzame (oplossings)strategieën voor de ondersteuning 
van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en het opzetten en uitbouwen van dergelijke netwerken. 
Indien de (academische) partner voor bepaalde onderdelen van de opdracht niet over de nodige expertise 
beschikt, dan kan er samengewerkt worden met andere organisaties.  

5 KWALITEITSCRITERIA 

Bij de selectie van de projecten die voor subsidiëring worden voorgesteld, worden onderstaande criteria 
gehanteerd: 

5.1 DE ERVARING DIE HET NETWERK HEEFT MET HET WERKEN MET 

KINDEREN EN JONGEREN IN KWETSBARE SITUATIES. 

 
Deze projectoproep is gericht op netwerken die rechtstreeks werken met kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties van 3 tot 30 jaar.  
Met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties worden minstens volgende groepen bedoeld: kinderen en 
jongeren in (kans)armoede, in een moeilijke thuissituatie, in een traject van jeugdhulpverlening/aanpak 
jeugddelinquentie, in een precaire verblijfssituatie; kinderen en jongeren die een moeilijk of geen schooltraject 
doorlopen; en kinderen en jongeren met een beperking. 
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De vereniging die als vertegenwoordiger van het netwerk indient, heeft een eerstelijns jeugdwerkaanbod voor 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en wordt door de Vlaamse overheid of lokale besturen in die 
opdracht erkend, of toont dit aan op basis van hun werking in het voorbije jaar. Voor het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest treedt de VGC op als lokaal bestuur. 
 

5.2 DE MANIER WAAROP HET NETWERK IS UITGEBOUWD. 

 
Het netwerk toont in de aanvraag aan dat ze tussen 15 maart 2020 en 1 april 2021 reeds een vrijetijdsaanbod 
heeft gerealiseerd voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties van 3 tot 30 jaar én dat de 
initiatiefnemers dit realiseerden in samenwerking met minimaal 3 partners. De aanvraag vermeldt minimaal 3  
gerealiseerde activiteiten. 
 
Zowel startende als bestaande netwerken komen in aanmerking voor financiering. 
 

5.3 DE WIJZE WAAROP HET NETWERK HAAR WERKING DE KOMENDE TWEE 
JAAR INHOUDELIJK ZAL VERDIEPEN OF INNOVEREN EN/OF DE MANIER 

WAAROP ZE DE WERKING GEOGRAFISCH OF FUNCTIONEEL ZAL 

VERBREDEN EN/OF UITBOUWEN.  

 
Het netwerk moet vanuit de bestaande samenwerking aantonen welke stappen ze de komende jaren zal 
zetten om de werking te innoveren, te verdiepen, uit te breiden, verbreden en/of uit te bouwen. 
 
De aanvraag vermeldt de huidige werking en omvat ook een stappenplan om tot innoverende, verdiepende, 
uitgebreide, verbreedde en/of uitgebouwde werking te komen in de periode september 2021 - augustus 2023. 
 

5.4 DE REALISATIE VAN EERSTELIJNSACTIVITEITEN. 

 
Deze projectoproep heeft betrekking op eerstelijnsactiviteiten in de vrijetijd. Dat zijn activiteiten waarbij er 
rechtstreeks wordt gewerkt met kinderen en jongeren in de tijd dat ze geen school lopen en/of niet werken. 
De aanvraag vermeldt minstens wat deze initiatieven inhouden, wie hieraan kan participeren en een planning 
van deze activiteiten.  

5.5 HET PARTICIPATIEF WERKEN. 

 
De aanvraag vermeldt de wijze waarop kinderen en jongeren  worden betrokken bij en mee vorm geven aan 
het uitwerken, uitrollen en het opvolgen van de activiteiten. 
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5.6 DE VERHOUDING TUSSEN DE GEVRAAGDE MIDDELEN EN DE BEOOGDE 

RESULTATEN. 

Het maximale bedrag voor een project bedraagt 200.000 euro (100.000 euro per jaar). Dat bedrag kan worden 
gebruikt voor personeelskosten, werkingskosten en de omkadering van de medewerkers en het netwerk.  
 
De hoogte van het subsidiebedrag zal afhankelijk zijn van de inhoudelijke uitwerking maar ook van: 

- de locatie van het netwerk; 
- de mate waarin het netwerk reeds is uitgebouwd dan wel in opstart is. 

 
De projectdossiers zullen vergeleken worden met dossiers die komen uit gelijkaardige gemeenten of steden. 
Op die manier kan de beoogde spreiding worden gerealiseerd.  
 
De partners van de kerngroep in het netwerk moeten voor minimum 20% voorzien in een co-financiering 
en/of in een eigen bijdrage (bv. personeelsinzet, gebruik locaties, inschakelen van vrijwilligers,…). 

6 DECRETALE VOORWAARDEN 

Om te worden gesubsidieerd moet de begunstigde: 
 

- Een vereniging zonder winstoogmerk zijn; 
- In zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het 

kind en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele 
vrijheden onderschrijven en uitdragen; 

- Zijn zetel hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 
- Ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de subsidiëringsvoorwaarden op de zetel 

voorhanden zijn in het Nederlands en die ter beschikking stellen voor onderzoek door de 
administratie; 

- De bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene vergadering of aan de raad van bestuur, 
niet overdragen aan een derde; 

- Op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen. 

7 PROCEDURE EN TERMIJN 

Vanaf donderdag 1 april 2021 zal de handleiding voor de opmaak van het projectvoorstel op de volgende 
webpagina terug te vinden zijn: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten  
 
Op dinsdagnamiddag 20 april wordt er een digitale info-sessie georganiseerd. De projectlijn wordt toegelicht 
alsook de nieuwe aanvraagprocedure van KIOSK.    
 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten
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Het projectvoorstel kan vanaf 3 mei tot en met vrijdag 21 mei 2021 via KIOSK worden ingediend. 
 
De voorstellen worden beoordeeld door ambtenaren van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Uiterlijk 
op 16 juli 2021 neemt de minister van Brussel, Jeugd en Media, Benjamin Dalle, een beslissing op basis van het 
advies van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het departement brengt de aanvrager via KIOSK op de 
hoogte van de beslissing van de minister en van de toegekende subsidie.  
 
Het project kan starten vanaf 1 september 2021 en moet uiterlijk op 31 augustus 2023 afgerond worden. 

8 BUDGET 

Er wordt een totaalbudget voorzien van 3 miljoen euro, met inbegrip van het budget voor de (academische) 
partner voor een inhoudelijke en methodologische opvolging. 
 
Het maximale bedrag dat wordt toegekend, is 200 000 euro per project. Bij een positieve beslissing van de 
minister wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking gesteld: een voorschot van 80 procent van de 
subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het subsidiebesluit. Het saldo van maximaal 20 procent 
wordt uitbetaald nadat het departement heeft vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd 
toegekend, werden nageleefd en dat de subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd 
verleend. Dat moet blijken uit het werkings- en financieel verslag dat uiterlijk op 31 oktober 2023 aan het 
departement wordt bezorgd. De aanvrager houdt de bewijsstukken bij. 
 
Enkel kosten die zijn gemaakt vanaf 1 september 2021 en voor het einde van het project komen in 
aanmerking. Als de netto kosten minder bedragen dan de toegekende subsidie, dan wordt het verschil 
teruggevorderd. De netto kosten zijn de aangetoonde kosten verminderd met de eventueel opbrengsten die 
voortvloeien uit de realisatie van het project. 

9 CONTACT 

Met vragen kun je terecht bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media: 
 

- ann.vandenbussche@vlaanderen.be  of 02 553 06 54 
- dorien.devries@vlaanderen.be  of 02 553 43 03 

mailto:ann.vandenbussche@vlaanderen.be
mailto:dorien.devries@vlaanderen.be

