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Toelichting regelgeving

Wetgevend kader
- Decreet bovenlokaal jeugdbeleid

- Ontvankelijkheidsvoorwaarden

Uitbetaling en 
verantwoording

- Uitbetaling

- Verantwoording





Uitbetaling

In het eerste, tweede, vierde en vijfde jaar van de zesjaarlijkse periode: 
per kwartaal 25% van het toegezegde subsidiebedrag

In het derde en het zesde jaar van de zesjaarlijkse periode:
per kwartaal 20% van het toegezegde subsidiebedrag.
Saldo van 20% wordt uitbetaald voor 1 juli van het jaar dat volgt op 

het werkjaar.



Verantwoording

• Vierde jaar van de beleidsperiode (2021-2026)
• Uiterlijk 31 maart 2024
• Voortgangsrapport

• Financieel en inhoudelijk verslag van voorbije 3 jaar
• Concrete inhoudelijke en financiële planning voor jaar 4, 5 en 6

• Na zesde jaar van de beleidsperiode (2021-2026)
• Uiterlijk 31 maart 2027
• Werkingsverslag

• Financieel en inhoudelijk verslag van voorbije 3 jaar
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Praktisch

1. Inloggen via KIOSK

2. Werkwijze voortgangsrapportering
1. Algemeen
2. Vragen in KIOSK
3. Inhoudelijk sjabloon
4. Financieel sjabloon



1. Inloggen via Kiosk
• Sinds 27 april 2021 vernieuwde versie > enkel met eID en niet langer login en pw

• info over de nieuwe inlogprocedure is te vinden op onze website: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/vernieuwde-versie-kiosk

• Vraag je lokale beheerder om rechten voor dossier toe te kennen

• Technische vragen m.b.t. Kiosk?

• Raadpleeg de beschikbare webinars en handleidingen via de website,

• bel gratis naar 1700, de infolijn van de Vlaamse overheid,

• of gebruik het contactformulier via de website

• … en vermeld in je communicatie steeds je Kiosk-dossiernummer.

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/kiosk/vernieuwde-versie-kiosk




2.1. Algemeen
• Nodig: toegang tot KIOSK, inhoudelijk sjabloon (KIOSK map jaardossier 2023) 

en financieel sjabloon (website), leidraad

• Dynamisch document: tussentijds bewerken en opslaan van het inhoudelijk 
en financieel sjabloon

• Finaal op 31 maart 2024 twee documenten indienen in KIOSK: een definitief 
inhoudelijk document met evaluatie van het eerste deel beleidsperiode en 
vooruitblik/ planning 2de deel beleidsperiode samen met het financieel 
verslag en planning.

• TIP: start tijdig!

2.2. Vragen in KIOSK
2.3. Inhoudelijk sjabloon
2.4. Financieel sjabloon

2. Werkwijze 
voortgangsrapportering



2.2. Vragen in KIOSK (1)

In de KIOSK-module zelf beantwoordt u 

- in hoeverre algemene subsidievoorwaarden gelden (afvinkvakjes)
- 7 inhoudelijke vragen over:

• meerwaarde brug- en signaalwerking voor basiswerking
• bereikte doelgroep
• personeelsinzet voorbije 3 jaar en komende 3 jaar
• positieve punten, werkpunten en uitdagingen

Wees beknopt, to the point en volledig in uw antwoord.

> Laad ook het ingevulde inhoudelijk en financieel sjabloon op als bijlage via 
het daarvoor voorziene veld in KIOSK

Bewerken / Opslaan / Indienen (uiterlijk op 31/03/2024)



2.2. Vragen in KIOSK (2)

Welke meerwaarde heeft het werken aan de brug- en signaalfunctie voor de basiswerking van jouw organisatie?

Welke doelgroep bereikte je de voorbije drie jaar bij het opnemen van de brug- en signaalfunctie?  

(Denk hierbij aan het aantal deelnemers, hun leeftijd, deelname van specifieke doelgroepen, geografische spreiding en/of gender-verhouding.)

Hoeveel voltijdse equivalenten verspreid over hoeveel personen heb je ingezet voor het werken aan de brug- en signaalfunctie in 2021, 2022 

en 2023?

Welke positieve punten neem je mee voor de komende drie jaar? Welke werkpunten neem je mee voor de komende drie jaar?

Welke doelgroep wil je de komende drie jaar bereiken bij het opnemen van de brug- en signaalfunctie? 

(Denk hierbij aan het aantal deelnemers, hun leeftijd, deelname van specifieke doelgroepen, geografische spreiding, gender-verhouding).

Hoeveel voltijdse equivalenten verspreid over hoeveel personen wil je in 2024, 2025 en 2026 inzetten voor het werken aan de brug- en 

signaalfunctie?

Als je eind 2026 het beleidsplan hebt uitgevoerd, waar liggen dan de kansen en bedreigingen voor de toekomst?



2.3. Inhoudelijk sjabloon (1)
Het beleidsplan 2021-2026 is opgeslagen in een sjabloon en beschikbaar in 
KIOSK (map jaardossier 2023)

één document voor verslag en planning:
• Terugblik: realisaties (gerealiseerd, in uitvoering, uitgesteld, geschrapt)
• Vooruitblik met toelichting: planning, bestaande en eventueel nieuwe 

doelstellingen met acties

Dynamisch document: tussentijdse realisaties, wijzigingen en planning 
registreren, bewerken en opslaan (evt. per jaar).
> Tip: vermijd dat info verloren gaat en start tijdig met rapportage!

Doelstellingenkader en financieel kader liggen wél vast, cf. goedgekeurd 
beleidsplan voor 6 jaar > bestaande doelstellingen kunnen niet gewijzigd 
worden.



2.3. Inhoudelijk sjabloon (2)
Nieuwe doelstellingen toevoegen met acties, beoogde resultaat, periode van 
realisatie,
of aan een bestaande doelstelling acties, beoogde resultaat en periode van 
realisatie wijzigen of toevoegen.

• Aandachtspunt: gebruik de functie 'knippen' niet, gebruik bij het kopiëren 
en plakken steeds de functie ‘Waarde plakken’ zodat de opmaak van de 
cel behouden blijft

• Geen bijlagen mogelijk. Voeg eventueel link naar extra achtergrondinfo 
toe.

• Het blad 'samenvatting' toont een overzicht van de status van elk 
werkblad. Document indienen als er geen fout meldingen meer 
gesignaleerd worden (een fout wordt gemarkeerd met een ꭗ in kolom A).



Inhoudelijk sjabloon bestaat uit 4 tabbladen:

- Vooraf: met handleiding en instructies

- Doelstellingen

- Evaluatie en planning: met acties, doelstellingen, beoogde resultaat en 
de planning voor de komende drie jaar op 31/12/2023.

- Samenvatting: overzicht van de status van elk werkblad; foutenrapport.



2.4. Financieel sjabloon (1)
Download het formulier voor je het invult en laad de ingevulde versie op via Kiosk
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-
04/20220331_Sjabloon_BOLOJWMKJ_fin_tussentijdse_rapportering_2021-2026.xlsx

Tabbladen: 
• Vooraf (instructies)
• Resultatenrekening (eerste drie jaar)
• Toelichting resultaat
• Begroting (laatste drie jaar)
• Toelichting begroting
• Samenvatting (overzicht van de status van elk werkblad; foutenrapport)

> Geen fouten gesignaleerd -> indienen in KIOSK

https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2022-04/20220331_Sjabloon_BOLOJWMKJ_fin_tussentijdse_rapportering_2021-2026.xlsx


2.4. Financieel sjabloon (2)
• Basis = financieel meerjarenplan 2021-2026
• Geen rechtstreekse relatie tussen acties en budget bij beoordeling, budget 

verschuiven tussen doelstellingen en acties kan.
• Gegevens invullen op het meest gedetailleerde niveau = witte velden.
• Enkel getallen zijn toegelaten, bij invoer van andere tekens volgt een foutmelding.
• Voor zolang er geen bedrag aan de opbrengstenkant noch aan de kostenkant

wordt ingevoerd voor elk boekjaar in kolommen ‘N’, ‘O’ en ‘P’, blijft het blad de 
foutmelding ‘Vul het blad in’ weergeven.

• Aandacht voor reservevorming (toelichting via verslag): jaarlijks mag 
maximum 20% van het op jaarbasis toegekende subsidiebedrag aan reserve 
worden opgebouwd. De aanwending van de reserve is enkel mogelijk voor de 
doelstelling waarvoor de initiële subsidie werd toegekend. De invulling van deze 
doelstelling wordt bepaald binnen de ingediende subsidieaanvraag of eventueel 
tussentijds goedgekeurde aanpassing van dit beleidsplan

• Alle uitgaven en eventuele wijzigingen op de uitvoering van het inhoudelijke 
beleidsplan moeten in de (tussentijdse) rapportering worden gemotiveerd.

Aandachtspunt: gebruik de functie 'knippen' niet, gebruik bij het kopiëren en plakken 
steeds de functie ‘Waarde plakken’ zodat de opmaak van de cel behouden blijft



Vragen?

Feedback?

Hou je mailbox in de gaten want we bezorgen je nog een handige leidraad met 
alle nodige info i.v.m. voortgangsrapportage (WMKJ)!



Contact

• Technische vragen:

• kiosk@vlaanderen.be

• contactformulier op de website

• infolijn van de Vlaamse overheid via gratis nummer 1700.

• Inhoudelijke ondersteuning: Uit de Marge, info@uitdemarge.be

• Vragen over je dossier:

• Rembert Debergh, dossierbehandelaar DCJM, via 
rembert.debergh@vlaanderen.be

• Contactformulier via de website: 
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/contactformulier

Vermeld in je communicatie steeds je Kiosk-dossiernummer en dat het een werkingssubsidie 
voor ‘Geprofessionaliseerd jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jeugd’ (WMKJ) betreft.

mailto:kiosk@vlaanderen.be
mailto:info@uitdemarge.be
mailto:rembert.debergh@vlaanderen.be
https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/contactformulier


Overzicht

• Intro
• Kennismaking
• Toelichting regelgeving

• Wetgevend kader

• Uitbetaling en verantwoording

• Praktisch
• Inloggen via KIOSK

• Werkwijze voortgangsrapportering
• Algemeen

• Vragen in KIOSK

• Inhoudelijk sjabloon

• Financieel sjabloon

• Q&A

• Outro



https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/geprofessionaliseerd-jeugdwerk-
met-maatschappelijk-kwetsbare-jeugd

Bedankt 
voor uw 
aandacht!

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/jeugd/subsidies/geprofessionaliseerd-jeugdwerk-met-maatschappelijk-kwetsbare-jeugd

