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 WAAROM EEN HANDLEIDING 

Het projectdossier moet ten laatste worden ingediend op vrijdag 21 mei via de KIOSK-applicatie. 
Aangezien er eind april een nieuwe versie van de applicatie wordt gelanceerd, zal het pas vanaf 3 mei 
mogelijk zijn om een dossier voor deze projectlijn effectief in te dienen via KIOSK. 
 
Om in april al het dossier te kunnen voorbereiden, geven we in deze handleiding een overzicht van alle 
vragen die in de KIOSK-applicatie gesteld zullen worden over het projectdossier.  
 
Zo kun je al een projectdossier worden uitwerken en voorbereiden. Van zodra de KIOSK-applicatie online 
staat, moet je dan nog enkel de teksten knippen en plakken in KIOSK. 
 
Tip: kijk zeker al eens naar de info over de vernieuwde versie van KIOSK: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vernieuwde-versie-kiosk-vanaf-27-april-2021 
 

 VRAGEN PROJECTDOSSIER 

In dit hoofdstuk worden de verschillende vragen opgelijst die beantwoord moeten worden. Als bij alle 
vragen een antwoord is geformuleerd, is jouw projectdossier volledig.  
 
Tip 1 
De volgorde van de vragen kan anders zijn dan hieronder weergegeven. Hou hiermee rekening!   
 
Tip 2  
Lees de vragen samen met de projectoproep 
 
Tip 3 
Bij elke vraag hieronder wordt aangegeven hoeveel tekens er maximaal kunnen gebruikt worden om de 
vraag te beantwoorden.  
 
Indien het aantal tekens wordt overschreden, zal KIOSK een foutmelding geven. Dat gebeurt op het 
moment dat het document wordt opgeslagen en/of doorgestuurd om in te dienen. 
 
500 tekens = ongeveer 5 zinnen 
4000 tekens = ¾ pagina 
 

2.1 VRAGEN INDIENER PROJECTDOSSIER 

Uit de projectoproep: 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/vernieuwde-versie-kiosk-vanaf-27-april-2021
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten
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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. 
 
Vragen in KIOSK over indiener KIOSK-dossier: 
 
1. Beschrijf welke ervaring de aanvragende organisatie heeft met maatschappelijk kwetsbare kinderen en 
jongeren. Benoem concrete initiatieven en bereikte groepen in de voorbije 12 maanden.  
(4000 tekens) 
 
2. Toon aan dat de aanvragende organisatie door de Vlaamse overheid of lokale besturen in de 
eerstelijnsopdracht wordt erkend of toon dit aan op basis van de werking in het voorbije jaar.  
(4000 tekens) 
 

2.2 VRAGEN SAMENSTELLING EN WERKING NETWERK 

Uit de projectoproep: 
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: 

o (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, …  

o 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 minimum 3 partners. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

 

Vragen KIOSK over de samenstelling en werking van het netwerk: 

 

1.  Het netwerk is actief in…. 

(invullen via een uitklaplijst)   

Je kan kiezen uit een gemeente/stad, meerdere gemeenten/steden, districten (enkel Stad Antwerpen) en 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

2. Binnen het netwerk wordt samengewerkt met volgende organisaties: 

De trekkers hierbij zijn…….. (kerngroep). De kerngroep moet minimaal bestaan uit drie partners. 

(invullen op een lijst) 

Daarnaast zijn ook volgende organisaties betrokken:…………..  

(invullen op een lijst) 
 
3. Hoelang bestaat het netwerk reeds? 
(datum invullen) 
 
4. Toon aan dat het netwerk tussen 15 maart 2020 en 1 april 2021 reeds een eerstelijnsvrijetijdsaanbod heeft 
gerealiseerd voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties van 3 tot 30 jaar. De aanvraag vermeldt 
minimaal 3  gerealiseerde eerstelijnsactiviteiten. 
(500 tekens/activiteit) 
 
5. Beschrijf de volledige werking van het netwerk, welke initiatieven worden genomen en hoe  de doelgroep 
wordt bereikt. Geef hierbij ook een omschrijving van de doelgroep. 
(4000 tekens) 
 
6. Beschrijf de meerwaarde van het netwerk voor de stad/gemeente of regio waar het netwerk actief is. 
(4000 tekens) 
 
Tip: Vergeet niet de bewijsstukken die de samenwerking aantonen, op te laden in KIOSK! 
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2.3 VRAGEN STAPPENPLAN NETWERK 

Uit de projectoproep: 
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.  
 
Er wordt in deze projectoproep gefocust op vier 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. 
 

Vragen over het stappenplan van het netwerk: 

 
1. Beschrijf het stappenplan om vanuit het netwerk tot een innoverende, verdiepende, uitgebreide, 
verbreedde en/of uitgebouwde werking te komen in de periode september 2021 - augustus 2023. 
(4000 tekens) 
 
2. Omschrijf de methodieken dat het netwerk binnen het project gaan toepassen. 
(4000 tekens) 
 
3. Benoem met wie het netwerk ruimer gaat samenwerken. 
(4000 tekens) 
 
4. Welke initiatieven worden genomen om de resultaten duurzaaam te verankeren 
(4000 tekens) 
 

2.4 VRAGEN PARTICIPATIE KINDEREN EN JONGEREN 

Uit de projectoproep: 
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.  
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Vraag over de participatie van kinderen en jongeren: 

 
Op welke wijze worden kinderen en jongeren betrokken bij het uitwerken, uitrollen en het opvolgen van 
de activiteiten. 
(4000 tekens) 

2.5 BEGROTING PROJECT 

Uit de projectoproep: 
Het maximale bedrag voor een project bedraagt 200.000 euro (100.000 euro per jaar). Dit 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: 

o de locatie van het netwerk; 
o 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,…).  
 
Vragen over de begroting in KIOSK: invullen: 
 
1. Aankoop diensten zoals advies of webdesign: 
(getal + 2000 tekens) 
 
2. Aankoop gebruiksgoederen zoals boeken, knutselgerief, refurbished hardware, spelmateriaal. (er kunnen 
geen investeringen zoals voertuigen worden afgeschreven) 
(getal + 2000 tekens) 
 
3. Vrijwilligerskosten 
(getal + 2000 tekens) 
 
4. Personeelskosten:  
(getal + 2000 tekens) 
 

5. Gevraagd subsidiebedrag 
(getal) 
 
6. Eigen inbreng en/of co-financiering 
(getal + 2000 tekens) 
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 VERDERE VRAGEN 

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

