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1 SITUERING VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 

In dit document worden antwoorden gegeven op de vragen over de projectlijn “Over Drempels”. 
Deze vragen werden verzameld enerzijds tijdens het webinar dat over de projectlijn werd 
georganiseerd op 26 januari 2022, anderzijds via vragen die telefonisch of per mail werden gesteld 
aan het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Opgroeien. 

 
Tip: Lees zeker vooraf de projectoproep en de handleiding. Beide documenten zijn terug te vinden 
op onze webpagina.  

2 VRAGEN EN ANTWOORDEN 

2.1 VRAGEN ROND INDIENER PROJECTDOSSIER 

2.1.1 Kan een school die werkt met jongeren met een beperking ook een project 
indienen om de vrije tijd te bevorderen van hun jongeren? 

Het kernpartnerschap bestaat uit minstens één lokaal bestuur, één organisatie die actief is in de 
vrije tijd van kinderen en jongeren en één actor uit de jeugdhulp. Dat is een voorwaarde om 
gesubsidieerd te worden. Een school kan op zoek gaan naar deze partners en samen met hen 
indienen in een kernpartnerschap. Een school kan geen hoofdindiener zijn.  

2.1.2 Wat als de jeugdwerkorganisatie een lokaal bestuur is? 

Het lokaal bestuur en de jeugdorganisatie kunnen niet één en dezelfde zijn. In die zin zal er nog een 
organisatie in de vrije tijd betrokken moeten worden binnen het kernpartnerschap.  

2.1.3 Moet de hoofdindiener een vzw zijn? 

Ja. De hoofdbegunstigde en hoofdindiener van het dossier is een vzw.  

2.1.4 Kan een Huis van het Kind indienen als hoofdindiener? 

We beschouwen het Huis van het Kind niet als een jeugdhulporganisatie, en dus niet als 
hoofdindiener.  Anderzijds zien we een grote mogelijkheid voor de Huizen van het Kind om in dit 
project als katalysator op te treden, en de verbinding te leggen tussen het lokale bestuur, 
jeugdhulporganisaties en vrijetijdsactoren. Een Huis van het kind kan dus zeker het initiatief nemen 
om deze partners aan te spreken, en hen met elkaar in verbinding te brengen. Bovendien kan een 
Huis van het Kind een kernpartner zijn in de uitvoering van het project, en in deze uitvoering ook 
de acties op zich nemen.  

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/vernieuwende-projecten
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2.2 VRAGEN ROND SAMENSTELLING EN WERKING NETWERK 

2.2.1 Mag een lokaal bestuur betrokken worden in meerdere projectaanvragen? 

Een lokaal bestuur kan slechts indienen in één kernpartnerschap, maar mag wel betrokken worden 
in meerdere bredere partnerschappen. Het kernpartnerschap moet uniek zijn. Dit geldt ook voor 
andere organisaties, m.u.v. diegenen die meerdere vestigingsplaatsen hebben.  

2.2.2 Is het Huis van het Kind een jeugdhulporganisatie? Ook wanneer Sociaal Huis 
de trekker is van deze organisatie? 

Zie antwoord 2.1.4.  

2.2.3 Wordt een jeugdbeweging die zich richt op kinderen met een beperking aanzien 
als een jeugdwerkorganisatie of jeugdhulporganisatie?  

Dat hangt er vanaf waar de organisatie erkend is. Aangezien er sprake is van een jeugdbeweging 
met focus op kinderen en jongeren met een beperking, lijkt het om een organisatie in de vrije tijd te 
gaan.  

2.2.4 Wordt Arktos aanzien als een organisatie in de vrije tijd?  

Ja.  

2.2.5 Kan er een uitzondering gemaakt worden op vlak van de regio? 

Dat kan, maar moet wel goed gemotiveerd worden in de aanvraag.  

2.3 VRAGEN ROND DOELGROEP EN PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN 

JONGEREN 

2.3.1 Kunnen enkel kinderen en jongeren in de jeugdhulp bereikt worden met de 
projectoproep? Of kan dit opengetrokken worden naar kinderen en jongeren in 
een maatschappelijk kwetsbare situatie? 

Er kan uiteraard inclusief gewerkt worden, maar dat neemt niet weg dat er een specifieke focus 
moet liggen op de doelgroep die benoemd wordt in de projectoproep.  

2.4 VRAGEN ROND BEGROTING 

2.4.1 Welke projectmiddelen komen in aanmerking?  

Dat is terug te vinden op p. 10 en p. 11 van de projectoproep. 

  

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-01/20220110_Projectoproep%20Over%20Drempels.pdf
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2.5 ALGEMENE VRAGEN  

2.5.1 Komt er een nieuwe projectoproep in 2023? 

Helaas kunnen we nog geen beloftes doen over een nieuwe projectoproep in 2023. Wat wel vast 
staat is dat het thema jeugdhulp en vrije tijd hoog op de agenda staat zowel bij het departement 
Jeugd als bij Welzijn. Het departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Opgroeien 
werken nauw samen en werken doorheen 2022 verder aan de uitbouw van de huidige en 
mogelijke toekomstige acties. Of hier projectmiddelen zullen aan gekoppeld worden, is op dit 
moment nog onduidelijk.  

2.5.2 Kunnen jullie enkele voorbeelden geven van organisaties die actief zijn in de 
vrije tijd? 

Dat kan gaan over jeugdwerkorganisaties, werkingen met kinderen en jongeren in kwetsbare 
situaties, sociaal-sportieve praktijken, socio-culturele organisaties, organisaties die op Vlaams en/of 
lokaal niveau gesubsidieerd worden voor het realiseren van vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en 
jongeren.  
Vrijetijdsactiviteiten zijn activiteiten waarbij er rechtstreeks wordt gewerkt met kinderen en 
jongeren in de tijd dat ze geen school lopen en/of niet werken.  

2.5.3 Is het mogelijk om de deelnemers per ELZ mee te geven? 

Via deze website kun je zien binnen welke eerstelijnszone jouw stad of gemeente ligt. Via het 
kaartoverzicht JH van jeugdhulp.be kun je de verschillende jeugdhulpvoorzieningen binnen jouw 
regio terugvinden.  

2.5.4 Moeten alle schakels uit de toolbox doorlopen worden? 

Neen. De toolbox kan aangezien worden als een stappenplan of keuzemenu. De toolbox geeft je de 
mogelijkheid om van A tot Z een traject te doorlopen of gericht een methodiek te kiezen die past bij 
jouw noden. De schakels uit de toolbox kunnen volgens de eigen context gepland en vormgegeven 
worden. 

 
Voor meer informatie over Maak Samen Tijd Vrij en de toolbox verwijzen we je door naar:  
− Bert Delville (Bataljong)  
− Lore Van Dongen (De Ambrassade)  

 
2.5.5. Welke focus wordt er het beste gelegd?  
Vergroten we de mogelijkheden in regio’s waar we al sterk actief zijn? Om ideeën/verdergaande 
samenwerkingen die al leven nu werkelijk mogelijk te maken. Of is het interessanter om regio’s met 
kleinere bestaande samenwerkingen met dit project uit te bouwen tot een krachtig en breder verhaal? 
 
Dat is veelal afhankelijk van de lokale noden en de actoren op het veld. Hier is geen juist of fout 
antwoord in. Het is belangrijk dat er gekeken wordt naar wat er nodig is en hoe het project daarop wil 
inspelen?  
 

https://www.eerstelijnszone.be/home
https://kaart.dev-1.jeugdhulp.be/
https://sites.google.com/view/maak-samen-tijd-vrij/Toolbox?authuser=0
mailto:bert.delville@bataljong.be
mailto:lore.vandongen@ambrassade.be

