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Vernieuwende projecten

Jeugdhuizen

Verenigingen met 
maatschappelijk 

kwetsbare kinderen 
en jongeren

Verenigingen 
met kinderen 
en jongeren 

met een 
handicap

Inter-
gemeentelijke 
samenwerking

Vernieuwende projectsubsidies

➢ Experimentele projecten
➢ Vzw’s, feitelijke verenigingen en IGS (projectverenigingen)
➢ Krijgt een plaats binnen het decreet vernieuwd jeugd- en 

kinderrechtenbeleid – Specifieke voorwaarden binnen subsidielijn 
“experimentele projecten”

➢ 14 projecten ingediend in 2018 – 8 goedgekeurd 
➢ 13 projecten ingediend in 2019
➢ Max. 50.000/project



Jeugdhuizen

Jeugdhuizen

Structurele Werkingssubsidie

➢ Geprofessionaliseerde jeugdhuizen 
➢ Inspelen op inhoudelijke prioriteiten 
➢ Werkingssubsidie voor 4 jaar
➢ 55 dossiers ingediend



WMKJH

Verenigingen 
voor kinderen 
en jongeren 

met een 
handicap

Structurele Werkingssubsidie

➢ Geprofessionaliseerd jeugdwerk
➢ 3 opdrachten: 

• eerstelijnsaanbod
• brugfunctie
• Signaalfunctie

➢ 16 dossiers ingediend
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Projectsubsidie
Verenigingen 
voor kinderen 
en jongeren 

met een 
handicap

➢ een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) of een feitelijke vereniging.
➢ ontwikkelen van bovenlokale vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 

jongeren met een handicap. 
➢ Extra steun – niet de basiswerking
➢ de werking van de vereniging steunt volledig op vrijwilligers, er zijn geen 

personeelskrachten in dienst
➢ Eerste indiendatum: 1 februari 2020 – project vanaf 15 april 2020

Projectsubsidie



WMKJ’s

Verenigingen met 
maatschappelijk 

kwetsbare 
kinderen en 

jongeren

Structurele Werkingssubsidie

➢ Geprofessionaliseerd jeugdwerk (min. 8 VTE)
➢ 3 opdrachten: 

• eerstelijnsaanbod

• brugfunctie
• signaalfunctie

➢ Werkingssubsidie voor 6 jaar



Intergemeentelijke Samenwerking

Inter-
gemeentelijke 
samenwerking

Structurele Werkingssubsidie

➢ Werkingssubsidie voor 6 jaar



Intergemeentelijke samenwerking 

➢ Doel: De samenwerking en de netwerking 
stimuleren tussen de lokale besturen en het 
jeugdwerk binnen het werkingsgebied van de 
projectvereniging

➢ Structuur: intergemeentelijke projectvereniging 
(decreet lokaal bestuur)



Intergemeentelijke samenwerking

➢ Cofinanciering: Er wordt bij deze subsidielijn 
cofinanciering verwacht vanuit de lokale 
besturen. 

De subsidie dekt maximaal 50% van de 
werkingskosten die voortvloeien uit realisaties van 
de initiatieven, zoals die bepaald zijn in het 
beleidsplan. 



Intergemeentelijke samenwerking 

➢ Enveloppefinanciering
➢ Indiendatum: 1 juni 2020
➢ Advisering minister door administratie 
➢ Beslissing minister: 1 oktober 2020
➢ Beleidsperiode: 2021-2026
➢ Jaar 4: voortgangsrapport
➢ Jaar 7: werkingsverslag 



Intergemeentelijke samenwerking 
Jeugd

Timing uitrol:

➢ Najaar 2019: opmaak schema leidraad (basis voor 
KIOSK-applicatie)

➢ November-december 2019: communicatie
➢ 1 april 2020: openen KIOSK



Intergemeentelijke samenwerking 
Jeugd

Vragen KIOSK-applicatie

1 Organisatie
➢ Wat is het werkingsgebied van het IGS?
➢ Hoeveel personeelsleden worden tewerkgesteld in het IGS?
➢ Wat is het jaarlijks gevraagde subsidiebedrag?

2 Visie en beleid
➢ Geef in het kort de visie en de algemene doelstelling weer 

van het intergemeentelijk samenwerkingsverband op vlak 
van het bovenlokaal jeugdbeleid.

3 Omgevingsanalyse
➢ Geef een weergave van het aanwezige jeugdwerk, andere 

relevante actoren en partners in de regio en de specifiek 
noden met betrekking tot het jeugdbeleid.

)



4 Beleidsplan: doelstellingen, acties en budget

➢ Planningsjaar 2021: doelstellingen en acties (SMART), uitgaven en 
ontvangsten

➢ Planningsjaar 2022: doelstellingen en acties (SMART), uitgaven en 
ontvangsten

➢ Planningsjaar 2023: doelstellingen en acties (SMART), uitgaven en 
ontvangsten

➢ Planning 2024-2026: doelstellingen met korte toelichting
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5 Meerjarenbegroting – adhv sjabloon

➢ Laad een gedetailleerde meerjarenbegroting op voor de periode 2021-
2023. Geef tevens de uitgaven en ontvangsten weer voor de periode 
2024-2026. Max. 2MB

➢ Laad ‘een verklaring op eer‘ op waarin alle gemeenten zich ertoe 
verbinden om jaarlijks een bedrag in te brengen dat ten minste even 
hoog is als de gevraagde werkingssubsidie. De verklaring op eer moet 
ondertekend worden door de burgemeester van elke deelnemende 
gemeente. Max. 2MB
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Website: https://cjsm.be

Mail: bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be of 
ann.vandenbussche@vlaanderen.be

https://cjsm.be/
mailto:bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be
mailto:ann.vandenbussche@vlaanderen.be

