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CONTEXT:
PLAN VLAAMSE VEERKRACHT

RELANCEPLAN 

30 miljoen euro

• Jeugdsites in beheer van de Vlaamse overheid: 
Destelheide en Hoge Rielen

• Uitbreiding en optimalisering ULDK
• 100 gratis Energiescans en 1 miljoen euro quick win 

maatregelen voor jeugdinfrastructuur
• 4 miljoen euro extra investeringssubsidies voor de 

sectorale prioriteiten voor jeugdinfrastructuur (2021/22)
• 7,7 miljoen investeringssubsidies voor basisinfrastructuur 

en inrichting van jeugdwerkinfrastructuur (2021/22)



CONTEXT:

Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan

(2020-2024)

Prioriteit 2: Gezonde en Leefbare buurten



https://jkp.vlaanderen

Vijf prioriteiten

1. Welbevinden en positieve identiteitsontwikkeling
2. Gezonde en leefbare buurten
3. Engagement in de samenleving door vrijwillige inzet
4. Vrijetijdsbesteding voor allen
5. Mediawijsheid

De Vlaamse overheid wil inzetten op gezonde en leefbare buurten voor kinderen en jongeren.
De jeugd is erg betrokken bij de klimaatuitdagingen en de toekomst van de planeet.
Die uitdagingen beginnen lokaal: elk kind en jongere heeft het recht om op te groeien in een
gezonde omgeving.
Daarnaast moeten onze kinderen en jongeren opgroeien in goede en gezonde buurten (…)
Het is belangrijk dat de stem van kinderen en jongeren wordt meegenomen in het ontwerpen en
inrichten van onze openbare ruimtes.

https://jkp.vlaanderen/


OPROEP:

Investeren in 
kwaliteitsvolle basisvoorzieningen 

en
inrichting van jeugdinfrastructuur

(2021-2022)



“Deze oproep wil de mogelijkheden van ontmoeting in de georganiseerde vrije tijd en 

daartoe beschikbare publieke binnen- en buitenruimte versterken en verbreden. 

Initiatieven die zich in de georganiseerde vrije tijd richten op de ontwikkeling van 

kinderen en jongeren en daarbij de focus leggen op spel en ontspanning worden 

ondersteund en gestimuleerd tot gezonde, veilige en laagdrempelige plekken in de 

samenleving. Er wordt ingezet op een verbeterde basisinfrastructuur en inrichting

via drie focusgebieden:

1. kwaliteitsvolle en duurzame basisvoorziening

2. veilige en toegankelijke ontmoetingsplaatsen 
voor kinderen en jongeren"

3. jeugdvriendelijke vormgeving van buurten en 
speelgebieden.



DOELSTELLINGEN:
3 Focusgebieden

JOC Rabot – Stephane Beel



Focusgebied 1. Kwaliteitsvolle en 
duurzame basisvoorzieningen

Moderniseringswerken, directe noden voor bestaande infrastructuur
- Kwaliteit en duurzaamheid ventilatiesysteem
- Focus op luchtkwaliteit
- Sanitaire infrastructuur
- Noodzakelijke verbouwingswerken
- …

Klik voor inspiratie:

Brochure Jeugdlokalen en het (ver)bouwproces

https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/jeugdlokalen-en-het-verbouwproces


Wiegelied - Oostende

Sanitair kleuterschool Mariakerke - Inkarchitecten



Ondersteunen van vernieuwend, innovatief en digitaal 
jeugdwerk: Nieuwe ruimtes, hardware voor surfen, broadcasten, 
streamen…

! Opgelet: geen los materiaal: “Vast door bestemming”.

Klik voor inspiratie:

Brochure Jeugdlokalen en het (ver)bouwproces

Ambrassade: digitaal jeugdwerk - voorbeelden

SALTO: podcasts over inclusiviteit in digitale jeugdwerking

Focusgebied 1. Kwaliteitsvolle en 
duurzame basisvoorzieningen

https://www.jeugdlokalen.be/publicatie/jeugdlokalen-en-het-verbouwproces
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/digitaal-jeugdwerk-inspirerende-voorbeelden-van-jeugdorganisaties
https://digitalinclusion.salto-youth.net/




Focusgebied 2. Veilige en 
toegankelijke ontmoetingsplaatsen 
voor kinderen en jongeren

Drempels verlagen
aanpassingen aan ruimtes zodat kinderen en jongeren zich 
welkom/veilig voelen/hun ding kunnen doen;
aandacht voor mentaal welzijn;
participatie door kinderen en jongeren aan ontwerp en 
uitvoering.

Welke werken?
(polyvalente) inrichting van ruimtes, verlichting, akoestisch en 
esthetisch comfort, aanbrengen van duurzame en 
speelbestendige bekleding, …



Focusgebied 2. Veilige en 
toegankelijke ontmoetingsplaatsen 
voor kinderen en jongeren

Subsidies enkel voor de ruimtes voor kinderen en   
jongeren: een plek waar kinderen en jongeren zich goed voelen, 
waar ze creatief kunnen zijn, waar ze nieuwe ideeën kunnen 
uitwerken. 

geen integrale toegankelijkheidswerken voor het gebouw/de site
→ Sectorale Prioriteit “toegankelijker maken van culturele 

infrastructuur”

das KUNST



Centro Infantil del Mercado – Miquel Marine Nunez and Cesar Rueda Bone

Youth Centre Fay Fah
- Spark

Youth Centre – Cornelius + Vöge



Focusgebied 3. Jeugdvriendelijke 
vormgeving van buurten en 
speelgebieden

Inrichten en verbreden van de beschikbare buitenruimte voor 
kinderen en jongeren:

Focus op veiligheid, geborgenheid, avontuur, …

Private buitenruimte verbonden aan een (gesubsidieerde) 
infrastructuur  

Private buitenruimte zonder infrastructuur

Openbare ruimte 



Klik voor meer inspiratie:

Vlaanderen: 'Kijk eens zo doen zij 
dat'

Moev: inrichting van speelplaatsen
(schoolspeelplaatsen)

Kind & Samenleving: kindgerichte 
publieke ruimte

Focusgebied 3. Jeugdvriendelijke 
vormgeving van buurten en 
speelgebieden

https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats
https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte


House of Time Brugge
Floating University Berlin
Raumlabor



Skatepark Blaarmeersen Gent

Woonerf Mortsel'Tienervriendelijke publieke ruimte' - bundel kind en samenleving



VOOR WIE?

OC Jonckhove - dertien12



Wie komt in aanmerking?

Jeugdorganisatie
Zonder commercieel winstoogmerk
Langdurig gebruik van de infrastructuur (minimaal 20 jaar)
De aanvrager is bouwheer voor de uit te voeren werken

Lokale overheden
Langdurig gebruik, minimaal 20 jaar en in hoofdzaak voor 
activiteiten met kinderen en jongeren in de vrije tijd (incl. 
buitenruimte)
Partnerschap met jeugdorganisatie(s)

Andere organisatie (eigenaar/bouwheer)
Zonder commercieel winstoogmerk
20 j beschikkingsrecht van jeugdwerkorganisatie(s)



Wie komt in aanmerking?

Jeugdwerk: 
sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen 
voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, in de 
vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering 
van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die 
daaraan deelneemt op vrijwillige basis.

Jeugdwerkorganisatie
initiatief dat zich in de georganiseerde vrije tijd richt op de 
ontwikkeling van kinderen
en jongeren en daarbij de focus legt op spel en ontspanning.



WELKE WERKEN?

das KUNST



Besluit verwijst naar ‘voorgenomen’ werken 
Aanbesteding en/of werken zelf mogen nog niet opgestart 
zijn voor de toekenning van de subsidie (MB). 

Subsidieerbare kosten (60%):

Kosten voor de uitvoering van onroerende werken (of roerend 
en vast door bestemming) bij jeugdinfrastructuren 

→ Specifiek voor de realisatie van het project (3 focusgebieden)

Erelonen voor ontwerpers en studiebureaus, advieskosten en 
kosten voor toezicht: maximaal 20% van de totale projectkost 

Welke werken komen in aanmerking?



Niet-subsidieerbare kosten:

• Los spelmateriaal (bv. ballen, netten, kegels, losse kasten, 
verplaatsbare muziekinstallatie…) of los ICT-materiaal (laptops, 
koptelefoons, spelcomputers, …);
• Cafetariavoorzieningen of horecavoorzieningen;
• Software;
• Aankoop van een perceel grond of een gebouw;
• Energie- en waterkosten;
• Personeelskosten;
• Kosten voor de structurele werking;
• Btw die gerecupereerd wordt.

Welke werken komen niet in 
aanmerking?



Beschikkingsmacht: 

Eigenaar, huurder, erfpachter, gebruiker, recht van opstal, …

Minstens 20 jaar

> vanaf datum subsidiebeslissing (datum MB) OF
> vanaf datum dat aanvrager kan beschikken over de 
infrastructuur - indien de datum later valt dan 
datum subsidiebeslissing

Projectlocatie:
Nederlands taalgebied 
Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad

Algemene voorwaarden



BUDGET

Masterplan De Kalei II – Chirojeugd Limburg



Grootte van het subsidiebedrag:
Max 60% van de totale projectkost van werken die in 
aanmerking komen.

Min 40% projectkost gefinancierd door: 
> subsidies of inbreng in natura van andere overheid 
> en/of inbreng eigen middelen

Minimaal subsidiebedrag: € 50.000 
> meerdere focusgebieden? Minimaal € 25.000 per
focusgebied

Maximaal subsidiebedrag: € 250.000 per aanvraag

Budget



Budget - kunstintegratie

Kunst in Opdracht: 
zie Decreet 1 maart 2019 
platform Kunst in Opdracht

Minimaal te besteden bedrag:
zie berekeningstool DCJM
obv. bouwkosten excl. BTW

Welke projecten?
- Netto bouwkost 500 keuro
- Minimaal 30% subsidie VO
- Ingrijpende, structurele werken.

Circusplaneet _ Gent: kunstwerk Elly Van Eeghem

Raming_Financiering_aanvraagfase_investeringssubsidies_basisvoorziening_inrichting_jeugdinfrastructuur (1).xlsx


Uitbetaling

Uitbetaling op basis van subsidiepercentage
Percentage = de verhouding van het goedgekeurde 
subsidiebedrag ten opzichte van de raming van de 
projectkosten bij aanvraag. Maximaal 60%

Saldo 10 % tot einde van àlle werken
De laatste schijf van het subsidiebedrag van 10% wordt pas 
uitbetaald na voorlopige oplevering van alle werken en 
na de eindcontrole door DCJM, (incl. Kunst in Opdracht)



TIMING



Procedure aanvragen 2021

Wanneer? 
Uiterste indieningsdatum 1 december 2021

Waar?
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Hoe? 
Aanvragen kan enkel via de webapplicatie KIOSK

Beslissing ? 
Advisering door administratie (bouwtechnisch & inhoudelijk)
Beslissing door de minister van Jeugd – februari 2022



Procedure aanvragen 2022

Wanneer? 
Indienperiode: 1 maart 2022 – 15 juni 2022

Waar?
Departement Cultuur, Jeugd & Media

Hoe? 
Aanvragen kan enkel via de webapplicatie KIOSK

Beslissing ? 
Advisering door administratie (bouwtechnisch & inhoudelijk)
Beslissing door de minister van Jeugd – September 2022



INDIENEN VAN DE AANVRAAG



Samenstelling aanvraagdossier
• Identificatie van de aanvrager (rechtspersoonlijkheid)
• Adres projectlocatie
• Meest recente en goedgekeurde jaarrekening 
• Beschikkingsmacht min. 20 jaar
• Motivatie voor het project
• Duidelijke omschrijving van de werken 

(+ minimale schetsen/plannen opladen) 

• Duidelijke raming van de werken (incl. Kunst in Opdracht 
waar nodig volgens Decreet). 

• Financieringsplan van het project (btw aangeven!)

• In geval van jeugdwerkorganisatie: attest van erkenning 
door het lokaal bestuur







Inhoudelijke vragen

Beschrijf de werking die plaatsvindt of zal plaatsvinden in de 
infrastructuur en toon aan dat deze een bovenlokaal karakter heeft. 
Welke groepen en gebruikers kunnen gebruik maken van de 
infrastructuur en op welke manier wordt deze opengesteld/gedeeld?

Beoordeling:
• het gebruiksniveau dat verder reikt dan de normale werking van de 

betreffende jeugdorganisatie;
• het gegeven dat de aanvragende jeugdorganisatie deelnemers 

aantrekt uit andere gemeenten of in de steden uit diverse buurten 
of districten; 

• de jeugdorganisatie die zich richt op specifieke doelgroepen 
waarvan de werking de gemeente overstijgt. 



Inhoudelijke vragen

Welke doelgroepen werden reeds betrokken bij het projectplan en 
welke participatietrajecten zijn er nog gepland?

Beoordeling:
• Betrekken van kinderen en jongeren, ouders, buurtbewoners, de 

lokale gemeenschap, …
• Methodiek en tijdslijn van het participatietraject.

Bespreek de projectstructuur en het beheer van de infrastructuur.  
Geef ook een timing waarop de werken plaatsvinden



Verantwoording 
– uitvoering van de werken

Toepassing wetgeving overheidsopdrachten 
Bij aanbesteding, gunning én uitvoering diensten en werken 
ALTIJD van toepassing

Een leidraad bij de te volgen procedure na goedkeuring van de 
investeringssubsidies: zie ‘Handleiding voor begunstigden’

Geeft aan welke documenten in de verschillende uitvoeringsfase 
ter goedkeuring moeten voorgelegd worden.
• ontwerp, plannen
• bestek, gedetailleerde raming (fase aanbesteding)
• Gunningsverslag (fase gunning)



Verantwoording 
– uitvoering van de werken

Aanvrager aanvaardt toezicht op de besteding van de subsidie
Goedkeuring = goedkeuring van het project, dus niet louter 

een subsidiebedrag. 

Uitbetaling
Op basis van facturen en goedgekeurde vorderingsstaten
Indienen uiterlijk in 2026!

Vervreemding of bestemmingswijziging 
De aanvrager verbindt zich tot de terugbetaling van de 
subsidie bij vervreemding OF bestemmingswijziging binnen 
de termijn van 20 j,  zonder voorafgaand akkoord DCJM. 



Verantwoording 
– inhoudelijke verantwoording

Vier criteria:

1. De mate waarin de jeugdinfrastructuur of publieke ruimte 
kwaliteitsvoller wordt;

2. De kwaliteit van het projectplan;
3. Het gedeelde, open of bovenlokale karakter;
4. Het participatietraject.

Per criterium: minstens de helft van de punten.



St
Aanvraag op KIOSK

www.kiosk.vlaanderen.be



Specifieke handleidingen via
www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk



Gebruikersbeheer en 

vertegenwoordigingen

• Digitale sleutels (eID, itsme, 
beveiligingscode va app/sms/token)
= toegangs- en gebruikersbeheer Vlaamse 
Overheid/Self Service Mandatenbeheer voor 
Vlaamse mandaten.

• Wettelijk vertegenwoordiger: bestuurder, 
vertegenwoordiger, … uit KBO
toevoegen van andere vertegenwoordigers kan
via de Self Service tool
Vertegenwoordigers voor organisaties met 
inrichtende macht loggen in via de 
hoofdorganisatie.

• Hulplijn eID: via 1700 (weekdagen 9u-19u)

• Vragen rond KIOSK-vertegenwoordiging:
Webinars en specifieke handleidingen op de 
website van CJM.
Via het contactformulier op KIOSK.



Investeringssubsidie jeugdinfrastructuur: kwaliteitsvolle basisvoorziening en inrichting







Vragen investeringssubsidies

Horecavoorzieningen worden niet meegenomen, maar wat met 
jeugdhuizen? Instuifruimtes, die vaak toch een barfunctie en/of 
kookgedeelte hebben?

Dit wordt niet beschouwd als horecavoorziening en komt in 
aanmerking, gezien het om niet-commerciële uitbating gaat.

Kunnen we als stad meerdere projecten indienen, al dan niet 
tijdens zelfde indienmoment? 

Je kan meerdere investeringssubsidies aanvragen tijdens 
hetzelfde indienmoment, maar niet voor hetzelfde project. Er is 
voor elk project een samenwerking nodig met een erkende 
jeugdorganisatie.



Vragen investeringssubsidies

Is deze oproep complementair met de andere oproepen van 
jullie departement

Eén maatregel kan maximaal tot 60% gesubsidieerd worden door 
het departement. Er kan dus niet gecumuleerd worden met een 
andere subsidie vanuit het departement.

Is dit enkel voor de koepel van het jeugdwerk of voor elke lokale 
afdeling.

Enkel eerstelijnswerking kan een aanvraag indienen, dus lokale 
afdelingen zijn de eerste doelgroep.



Vragen investeringssubsidies

Is dit toe te passen in de omgevingsaanleg van een nieuw 
jeugdlokaal/skate-ontmoetingsplaats?

Buitenaanleg komt in aanmerking voor focusgebied 3, in zoverre 
dit specifieke kosten zijn voor de inrichting ikv jeugd, kinderen 
en jongeren.

Mag de overheidsopdracht ook een Design Built- formule zijn, 
met andere woorden het bedrijf dat de opdracht binnen haalt 
ontwerpt en bouwt op basis van een plan van eisen dat in het 
lastenboek is vermeld ?

Elke vorm van aanbesteding komt in aanmerking, zolang deze 
volgens wetgeving overheidsopdrachten gebeurt.



Vragen investeringssubsidies

Is een combinatie mogelijk van deze subsidie met de subsidie in 
het kader van Toerisme voor allen?

Decreet Toerisme Voor Allen:
“De subsidies mogen niet gecumuleerd worden met andere 
middelen van de Vlaamse overheid.”

Reglement kwaliteitsvolle basisvoorzieningen en inrichting:
“De investeringssubsidie van de Vlaamse Gemeenschap bedraagt 
nooit meer dan 60% van de projectkosten.”



Andere ondersteuningsmogelijkheden 
voor jeugdinfrastructuur

Momenteel kan je ook een aanvraag indienen voor:
- Energielening Cultuur & Jeugd

Toekomstige beleidsinstrumenten:
- Investeringssubsidies sectorale prioriteiten vanaf 2022
- Energiescans en Quick Wins voor jeugdinfrastructuur



Vragen investeringssubsidies

1 _ Zie alle info op de website van het departement

2 _ handleiding voor begunstigden

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/cultuur-en-jeugdinfrastructuur/investeringssubsidies-voor-kwaliteitsvolle-basisvoorzieningen-en-inrichting-van-jeugdinfrastructuur
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2021-01/Handleiding_investeringssubsidies.pdf


Kindgerichte publieke ruimte – Kind en Samenleving vzw

Focusgebied 1:
Digitaal jeugdwerk, inspirerende voorbeelden – Ambrassade vzw

Digital Inclusion – Salto Youth

Focusgebied 2:
bachelorproef studenten Vives Vrijplaatsen voor en door kinderen en 
jongeren

Demos: creatief ondernemerschap in vrijhavens

Inspirerende voorbeelden

https://k-s.be/kindgerichte-publieke-ruimte
https://ambrassade.be/nl/kennis/artikel/digitaal-jeugdwerk-inspirerende-voorbeelden-van-jeugdorganisaties
https://digitalinclusion.salto-youth.net/
https://www.youtube.com/watch?v=fraauQmU0FI
https://demos.be/tussen-ruimte-kunst-en-kapers


Focusgebied 2:

Concept en inrichting OverKopHuizen

Samenspeelnetwerken in Nederland

Toegankelijke jeugdhuizen

Focusgebied 3:
Publicatie “Kijk eens zo doen zij dat” – dep. CJM 2018

MOEV: inrichting van kindvriendelijke en avontuurlijke 
schoolspeelplaatsen

K&S: beweegvriendelijke buitenruimte

Inspirerende voorbeelden

https://overkop.be/huizen
https://samenspeelnetwerk.nl/richtlijnen/de-basis-inrichting-en-ontwerp-van-een-samenspeelplek-samen-spelen
https://www.formaat.be/thema/toegankelijkheid
https://www.vlaanderen.be/publicaties/kijk-eens-zo-doen-zij-dat
https://www.moev.be/beweeg-mee/aanbod-tussen-de-lessen/speelplaats/inrichting-speelplaats
https://k-s.be/medialibrary/purl/nl/3609850/Quickscan%20beweegvriendelijke%20buitenruimte.pdf


Vragen investeringssubsidies

Vragen over KIOSK: contactformulier op cjsm.be/KIOSK

vragen over procedure:

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD & MEDIA
Team Infrastructuur en Instellingen
02/ 553 42 83 
cultuurenjeugdinfrastructuur@vlaanderen.be

mailto:Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be
mailto:Fondscultureleinfrastructuur@vlaanderen.be

