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Projectoproep rond het versterken van het recht op vrije tijd 
voor kinderen en jongeren in de jeugdhulp

DREMPELS

OVER

Meer weten over het Vlaams Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan? 
Jkp.Vlaanderen

https://jkp.vlaanderen/


Wat vooraf ging… 

Onderzoek 'vrije tijd van jongeren in residentiële voorzieningen: persoonlijke ruimte of

hulpverleningsruimte?’ (2016, AP Hogeschool)

‘Maak tijd vrij’ (2018-2019)

• Lokaal bestuur als verbinder 

• Bewust worden van het belang van, het recht op en de meerwaarde van vrijetijdsbesteding 
van jongeren die in voorzieningen verblijven.

‘Maak samen tijd vrij’ (2020-2021)

• Link met toolbox

Onderzoeksproject ‘Op het randje’ (2021, Arteveldehogeschool Gent)

https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/20586
https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/20586
https://ambrassade.be/nl/maak-tijd-vrij/lokaal-bestuur/verbinden
https://sites.google.com/view/maak-samen-tijd-vrij/home
https://www.arteveldehogeschool.be/projecten/op-het-randje


Doelstellingen

➢ Recht op vrije tijd van kinderen en jongeren in de jeugdhulp waarborgen; 

➢ Vrijetijdsbesteding op maat, zowel online als offline (dus niet enkel toeleiding tot vrije 

tijdsaanbod);

➢ Een duurzame brug tussen jeugdhulp, jeugdwerk en lokale besturen;

➢ Lokale noden en gedetecteerde drempels bepalen de doelstelling van het samenwerkingsverband;

➢ Expertise jeugdwerk en vrijetijdsactoren verknopen met de expertise jeugdhulp; 

➢ Kinderen en jongeren zijn volwaardige actoren.



Doelgroep 

➢ Kinderen en jongeren van 0 tot 25 jaar uit de brede jeugdhulp

➢ We stimuleren om in te zetten op specifieke doelgroepen zoals jongeren in de 
gemeenschapsinstellingen, ROMA-kinderen, niet-begeleide minderjarigen, 
kinderen en jongeren met een handicap,…



Wat zijn de randvoorwaarden?

➢ Het kernpartnerschap bestaat minstens uit:

➢ Een lokaal bestuur;

➢ een organisatie die actief is in de vrije tijd van kinderen en jongeren;

➢ een jeugdhulporganisatie;

➢ Het samenwerkingsverband werkt minstens samen binnen een eerstelijnszone; 

➢ Het bredere samenwerkingsverband kan fluctueren, afhankelijk van de lokale nood;

➢ Zowel bestaande als nieuwe samenwerkingsverbanden komen in aanmerking;

➢ Samenwerkingsverbanden werken samen met het oog op verduurzaming;

➢ Participatie van kinderen en jongeren gedurende de gans de looptijd van het project 
wordt gegarandeerd.



➢ Opzetten een vrijwilligerspoule;

➢ In kaart brengen van lokale actoren en deze ontsluiten;

➢ Buddy-werking;

➢ Opzetten van structureel overleg of dit verankeren in een 

bestaand platform;

➢ Wegwerken van praktische drempels (op vlak van mobiliteit, …)

➢ Outreachend werken;

➢ Vrijetijdsaanbod faciliteren in gemeenschapsinstellingen;

➢ Toeleiding naar een vrijetijdsaanbod op maat;

➢ Nieuw of aangepast aanbod dat tegemoet komt aan de noden van 

de doelgroep (in vraag stellen van het eigen aanbod);

➢ Het jeugdwerk en vrijetijdsaanbod ontsluiten naar voorzieningen;

➢ Stimuleren dat jongeren uit de jeugdhulp kunnen deelnemen aan 

grootschalige vrijetijdsactiviteiten in de gemeente.

➢ ….

Waarvoor kan een 
samenwerkingsverband subsidie krijgen? 



Beoordelingscriteria

Omgevingsanalyse (score: 10) 

Projectaanpak (score: 10) 

Samenwerkingsverband (score: 10) 

Co-creatief en participatief werken (score: 10) 

Verduurzaming (score: 5) 

Verhouding van de gevraagde middelen tot de beoogde resultaten (maximum 
40.000 euro per project) (score: 5) 



Hoe project indienen?

Indienen kan tot en met 7 maart 2022, 12u 

Via e-mail bezorgen aan jkp@vlaanderen.be

Aanvraagformulier:  
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten

mailto:jkp@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten

