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Welkom

webinar wordt opgenomen 
vragen enkel via chat 
algemene vragen 
onbeantwoorde vragen achteraf via mail



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/nl/jeugd/regelgeving
/decreet-bovenlokaal-jeugdwerk

5 subsidielijnen: 
• Jeugdhuizen 
• WMKJ
• WKJH 
• IGS 
• PKJH

https://www.vlaanderen.be/cjm/cjm/nl/jeugd/regelgeving/decreet-bovenlokaal-jeugdwerk


Decreet bovenlokaal jeugdwerk

• De Vlaamse Regering kan jaarlijks projectsubsidies 
toekennen aan een vrijwilligersorganisatie om een 
bovenlokaal jeugdwerkaanbod met kinderen en jongeren 
met een handicap te organiseren tijdens de 
schoolvakanties of tijdens het schooljaar. Deze subsidielijn 
valt onder het decreet bovenlokaal jeugdwerk, jeugdhuizen 
en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen.

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028991&param=inhoud


Decreet bovenlokaal jeugdwerk

• Max 5000 euro
• De projectsubsidies worden toegekend ter ondersteuning 

van extra werkingskosten die voortvloeien uit een 
structurele werking. Deze extra kosten kunnen ontstaan 
omdat de werking bijvoorbeeld een nieuw aanbod 
ontwikkelt, omdat de werking speciaal spel – of 
verblijfsmateriaal moet voorzien of omdat de werking 
speciale accommodatie moet voorzien. Binnen deze 
subsidielijn kan er per organisatie slechts 1 project per jaar 
aangevraagd worden. Het project kan bestaan uit één of 
meerdere activiteiten en/of één of meerdere vormingen 
en/of de aankoop van materiaal.



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

• Indiendatum: 1 februari 
• Beslissing minister: 1 april
• KIOSK
• De uitvoeringstermijn van het project: 15 april van het jaar 

van de uiterste indiendatum en kan lopen tot uiterlijk het 
einde van het jaar dat daarop volgt.



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

• Verantwoording: 
Maximum 2 maand na afloop van het project 
een projectverslag via de KIOSK-applicatie

bevat zowel een inhoudelijke als een financiële evaluatie van 
het project
ook aangetoond hoe de projectsubsidie werd ingezet.



De aanvraag  

KIOSK 

https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm



KIOSK: nieuwe gebruiker



KIOSK: nieuwe
vertegenwoordiging



KIOSK: Login 



KIOSK: overzicht dossiers



KIOSK: dossier



KIOSK: verklaringen 



KIOSK: de organisatie



KIOSK: het project (1)



KIOSK: Het project (2)



KIOSK: het project (3)



KIOSK: activiteit (1)



KIOSK: activiteit (2)



KIOSK: vorming (1) 



KIOSK: vorming (2)



KIOSK: materiaal (1)



KIOSK: materiaal (2)



KIOSK: begroting (1)



KIOSK: begroting (2)



KIOSK: begroting (3)



KIOSK: betaling



In de praktijk 

Speelplein Groene Zone vzw



Vragen? 

Inhoudelijk: 
Team Transversaal en (boven)lokaal 
Subsidiëren en erkennen
02 553 42 27
bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be

Technisch: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-
09/handleiding_kiosk.pdf
kiosk@vlaanderen.be

mailto:bovenlokaal.cjm@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2019-09/handleiding_kiosk.pdf
mailto:kiosk@vlaanderen.be


Veel succes! 

@


