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Vlaamse overheid 

Departement Cultuur, Jeugd en Media 

Arenbergstraat 9  

1000 BRUSSEL 
www.vlaanderen.be/cjm 

 

Aan de erkende jeugdverenigingen 

Impact Corona-maatregelen op beleidsplanning 2022-2025  
& verantwoording 2020 

1. Impact Corona-maatregelen op beleidsplanning 2022-2025 
Erkende verenigingen kunnen uiterlijk op 1 januari 2021 een beleidsnota 
indienen om een aanvullende subsidie voor de periode 2022-2025 aan te vragen. 
De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan, 
hebben een impact op de werking van verschillende verenigingen. Het is 
onduidelijk hoe lang deze situatie aanhoudt. Er is bij sommige verenigingen 
onzekerheid over de keuzes voor de toekomst, die ze maken bij het opstellen 
van de beleidsnota.  
 
De reflectiegroep over het decreet houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid, waarin de jeugdwerksector en het Departement Cultuur, 
Jeugd en Media zijn vertegenwoordigd, wisselden hierover van gedachten. 
Hieronder lees je hoe het departement rekening houdt met de impact van de 
crisissituatie op het beleidsnotaproces. 
 
1. De uiterlijke datum om een beleidsnota voor de periode 2022-2025 in te 

dienen, blijft 1 januari 2021.  
Als je jouw aanvraag niet volledig kan indienen omwille van de voornoemde 
maatregelen, dan stuur je voor deze datum een e-mail naar 
kiosk@vlaanderen.be  
Bijvoorbeeld: de algemene vergadering kan niet tijdig samenkomen om de 
begroting of de beleidsnota goed te keuren. Je motiveert de vertraging en 
vermeldt de datum waarop je jouw aanvraag vervolledigt. Het departement 
bekijkt dit contextueel.  
Je vindt deze informatie ook op de website onder het punt “Wat met 
indiendata in het kader van nieuwe subsidierondes?”: 
 https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/decreet-vernieuwd-jeugd-en-
kinderrechtenbeleid 
 

2. Zowel het Departement Cultuur, Jeugd en Media als adviescommissies van 
externe deskundigen adviseren de minister over de subsidieaanvragen op 
basis van de beleidsnota’s. Het departement organiseert dit najaar een 
vormingsmoment voor de externe deskundigen. De Ambrassade licht 
tijdens dit moment de stand van zaken van het jeugdwerk in Vlaanderen 
toe en in het bijzonder de impact van de maatregelen op de verengingen. 
De Ambrassade bezorgt het departement en de commissies ook een nota 
over de algemene impact van de maatregelen op het jeugdwerk. 
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3. De leidraad schrijft voor dat de beleidsnota maximaal 50 pagina’s telt. Je kan jouw nota uitzonderlijk 

uitbreiden tot 55 pagina’s. In die bijkomende vijf pagina’s kan je alleen de specifieke impact van de 
maatregelen op jouw werking beschrijven. Daarbij kan je verwijzen naar elementen uit de nota van De 
Ambrassade die wordt bezorgd aan alle beoordelaars (zie punt 2). Je hoeft die nota niet te herhalen. 
Gebruik de bijkomende pagina’s om te benoemen welke concrete impact de maatregelen op jouw 
werking hebben en om te benoemen welke mogelijke impact je in de toekomst voorziet. 
Je vindt de leidraad op de website: https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-
06/subsidieaanvraag2022-2025_leidraad.pdf 
 

4. Je leest in de leidraad ook dat het democratisch proces bij de totstandkoming van de nota wordt 
beoordeeld. Gelet op de maatregelen is het waarschijnlijk dat dit proces anders is verlopen dan je had 
voorzien.  
Bijvoorbeeld: er vonden mogelijks geen fysieke bijeenkomsten van stuur- of werkgroepen plaats; of 
digitale bijeenkomsten van adviesgroepen of ledencongressen waren mogelijks geen adequate 
oplossing.  
Het departement en de commissies houden daar rekening mee bij het advies. We verwachten wel dat 
je in elk geval beschrijft welke initiatieven je hebt genomen om een draagvlak voor de beleidsnota te 
realiseren. Dit draagvlak blijft immers belangrijk: een beleidsnota van een vereniging kan niet worden 
beperkt tot de kijk van een handvol personen op de toekomstige werking van de vereniging. 
 

5. Wat het doelstellingenkader betreft, schrijft de leidraad voor dat je strategische en operationele 
doelstellingen, acties en indicatoren benoemt. Operationele doelstellingen en indicatoren zijn zo SMART 
mogelijk: specifiek (concreet), meetbaar, actiegericht, realistisch en tijdsgebonden. 
 

• Je geeft door middel van de indicatoren bij een doelstelling aan wanneer je die doelstelling 
hebt gerealiseerd. Die indicatoren zijn belangrijk met oog op het advies, de 
subsidieovereenkomst en de voortgangsrapportage.  
Enerzijds adviseren het departement en de commissies aan de minister een subsidiebedrag op 
basis van de beleidsnota: de indicatoren geven de beoordelaars concrete informatie over de 
omvang van het aanbod waarvoor je een subsidie vraagt.  
Anderzijds vertaalt het departement in gesprek met jouw vereniging de beleidsnota in een 
subsidieovereenkomst: de indicatoren zijn ook de basis om concrete engagementen af te 
spreken. Daarom blijven we verwachten dat je concrete indicatoren vermeldt bij de 
operationele doelstellingen in de beleidsnota. 

 
Denk eraan: je bepaalt zelf de indicatoren. Houd er rekening mee dat ze concreet en meetbaar 
zijn. Zorg ervoor dat ze relevant zijn voor de operationele doelstelling en dat ze een beeld geven 
van hoe je die operationele doelstelling wil realiseren. Soms volstaan een paar indicatoren, 
soms heb je er toch meer nodig om te vatten of je een operationele doelstelling hebt 
gerealiseerd.  
We verwijzen ook naar de ondersteuning die De Ambrassade biedt: 
 https://ambrassade.be/nl/kalender/vorming-ondersteuningstraject-beleidsplanning-fase-5-
doelstellingenkader en https://beleidsplanning.socius.be/ 
 

• Bij het schrijven van de beleidsnota ben je mogelijks onzeker of je een beoogde operationele 
doelstelling en bijhorende indicatoren in de toekomst kan realiseren, omwille van de mogelijke 
impact van bestaande of nieuwe maatregelen.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2020-06/subsidieaanvraag2022-2025_leidraad.pdf
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Bijvoorbeeld: je weet niet zeker of jeugddiensten en scholen opnieuw een beroep zullen doen 
op je vereniging om bepaalde workshops te organiseren. Je kan in dat geval kiezen om bij die 
doelstelling in de beleidsnota een evenwaardig alternatief te formuleren.  
Of het alternatief evenwaardig is, moet blijken uit onder meer een vergelijkbare output of 
outcome, eenzelfde grootteorde van de personeels- en werkingskosten en eenzelfde 
grootteorde van het gevraagd subsidiebedrag voor deze doelstelling.  
Op die manier krijgen het departement en de commissies een zicht op de toekomstige 
scenario’s waarmee je vereniging rekening houdt. Naargelang hoe de crisis evolueert, kunnen 
we in het advies en in de subsidieovereenkomst rekening houden met het meest realistische 
scenario voor jouw vereniging. 
Als je verwacht dat je heel veel alternatieven moet voorzien, dan neem je contact op met het 
team Sociaal-cultureel werk en Jeugdwerk om daarover afspraken te maken. 
 

6. Op dit moment zijn tal van maatregelen versoepeld. Het is mogelijk dat over enkele maanden die 
maatregelen opnieuw worden aangescherpt omwille van de volksgezondheid.  
Zoals gebruikelijk zijn er tijdens het adviseringsproces en daarna momenten waarop we indien nodig 
kunnen bijsturen: 
 

• Het departement en de commissies kunnen verenigingen vragen stellen over de beleidsnota’s. 
 

• Het departement stelt de subsidieovereenkomst op in gesprek met jouw vereniging. Als de 
omstandigheden zo veranderen dat bepaalde doelstellingen of indicatoren niet langer relevant 
of realistisch zijn, dan kunnen we overwegen om die in onderling overleg bij te stellen. 
 

• Dit geldt ook bij de uitvoering van de subsidieovereenkomst. Als de omstandigheden zo 
veranderen dat bepaalde doelstellingen of indicatoren op een bepaald moment niet langer 
relevant of realistisch zijn, dan kunnen we overwegen om die in onderling overleg bij te stellen. 
In het geval dat de omstandigheden zo veranderen dat het ganse jeugdwerk op de helling 
dreigt te staan, dan is het mogelijk dat de Vlaamse Regering maatregelen neemt zoals dit 
voorjaar is gebeurd. We verwijzen ter zake naar het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 
april 2020 tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media 
door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus 
COVID-19. 
 

2. Verantwoording 2020 
 

Tot slot herinneren we je aan een belangrijke maatregel voor het jaar 2020: het volledige subsidiebedrag 
wordt betaald mits je voldoende kosten maakt en jouw voortgangsrapportage indient. Dit betekent dat: 
 

• We verwachten dat je een werkings- en financieel verslag indient zoals gebruikelijk.  
Ter herinnering: voor verenigingen zonder aanvullende subsidie is het werkingsverslag beperkt 
tot de modules; voor verenigingen met aanvullende subsidie betreft dit de modules en de 
evaluatie van de realisatie van de subsidieovereenkomst. 
 

• We geen consequenties verbinden aan het niet realiseren van de zes modules en de 
doelstellingen en indicatoren uit de subsidieovereenkomst in 2020. 
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• We willen kunnen nagaan wat op de impact van de maatregelen was op het realiseren van de 
modules en de subsidieovereenkomst. Daarnaast willen we kunnen bijhouden hoever 
verenigingen staan met betrekking tot het uitvoeren van de subsidieovereenkomst. Daarom 
verwachten we, zoals hierboven benoemd, dat je een werkingsverslag indient en beschikt over 
de bewijsstukken om de realisaties aan te tonen.  
De regelgeving over de modules laat geen digitale initiatieven zoals online challenges of 
webinars toe. Die initiatieven kan je apart registreren. 
 

• We in elk geval controleren of je aantoont dat je voldoende kosten hebt gemaakt om het 
volledige subsidiebedrag te verantwoorden. We bedoelen uiteraard de kosten voor de 
resultaatsverwerking. Het aanleggen van reserves, waaronder bestemde fondsen (rekening 13) 
en overgedragen resultaat (rekening 14), beschouwen we niet als een kost. Deze vereiste is 
bepaald in het Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid. Ze is bevestigd in het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 april 2020 
tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen in de beleidsvelden jeugd en media door de 
civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-
19. 

 
Je vindt deze informatie ook op de website onder het punt “Wat als mijn werking aangepast of geannuleerd 
wordt door de coronacrisis?”: https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/decreet-vernieuwd-jeugd-en-
kinderrechtenbeleid 
 
Heb je vragen? Neem zeker contact met ons op via subsidiedossierjeugd@vlaanderen.be 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Team Sociaal-cultureel werk en Jeugdwerk 
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