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Verslaggeving ‘post corona’

2020 en 2021: maatregelen die activiteiten beperkten
Subsidies gegarandeerd
Geen verslaggeving over modules
Geen gevolgen indien SO niet gerealiseerd

2022: geen maatregelen
Subsidies niet gegarandeerd
Wel verslaggeving over modules
Wel gevolgen indien SO niet gerealiseerd



Voor het eerst via KIOSK

Vanaf beleidsperiode 2022-2025
Geen instructiebrief

Berichten via KIOSK
Subsidiebedrag raadpleegbaar in KIOSK

Account vervangt deels identificatieformulier
Wel aantal specifieke vragen via velden in KIOSK: bv. VTE
Opladen van documenten

Modules
Toelichting bij modules
Excel-sjabloon realisaties SO
Excel-sjabloon financieel verslag
Verslag van revisor of extern accountant



Excelsjabloon realisaties SO

Nummer SD, OD, indicator
Beschrijving SD, OD, indicator
Beschrijving eigenlijke resultaat
Jaar
Status

Gerealiseerd
Gedeeltelijk gerealiseerd
Niet gerealiseerd

Motivatie



Excelsjabloon realisaties SO

Nummer Beschrijving SD, OD en indicator 

subsidieovereenkomst

Beschrijving eigenlijke resultaat Jaar Status Motivatie

SD 5

OD 5.1

5.1.1

5.1.2

5.1.3



Excelsjabloon financieel verslag

Gestandaardiseerd sjabloon
Indeling kan niet worden gewijzigd
Automatische sommen

Tabbladen
Voorblad met instructies
Activa
Passiva
Kosten
Opbrengsten
Reserve

Ondertekend door bestuurder en revisor of accountant



Excelsjabloon financieel verslag



Reserve



Reserve

Som van rekening 13 en rekening 14
Rekening 13: bestemde fondsen
Rekening 14: overgedragen resultaat
Groei: niet meer dan 20% van gemiddelde jaarlijkse kosten 

berekend over beleidsperiode



Modules Landelijk georganiseerd 
jeugdwerk

6 modules
Begeleiden van lokale jeugdwerkinitiatieven: max. 3
Activiteitenaanbod voor jeugd: max. 6
Vorming van jeugdwerkers: max. 6



Begeleiden van lokale 
jeugdwerkinitiatieven

Minstens 10 actieve lokale jeugdwerkinitiatieven
In minstens 4 provincies telkens minstens 2 initiatieven
Aanbod

Begeleiding en coaching op maat
Minstens 1 begeleider van 1 initiatief
Minstens 2u

Intervisietraject
Begeleiders van verschillende initiatieven
Traject van minstens 3 sessies van 2u

Dezelfde deelnemers, op dezelfde dag en plaats = 1 sessie
Publicatie voorwaarden lidmaatschap en aanbod
Betalen van eigen bijdrage door initiatieven



Bewijsstukken begeleiden van 
lokale jeugdwerkinitiatieven

Publicatie van voorwaarden lidmaatschap en aanbod
Lijst aangesloten lokale jeugdwerkinitiatieven

Datum waarop bijdrage (lidgeld) is betaald
Wijze waarop lokaal jeugdwerkinitiatief is begeleid

Begeleiding en coaching op maat
Intervisietraject

Per begeleiding en coaching op maat document met
Inhoud en doel
Namen deelnemers (jeugdwerkers)
Plaats, datum en begin- en einduur
Namen begeleiders



Bewijsstukken begeleiden van 
lokale jeugdwerkinitiatieven

Per intervisietraject document met
Overzicht sessies: datum en plaats
Opzet

Per sessie document met
Inhoud
Namen deelnemers (jeugdwerkers)
Waar en wanneer, begin- en einduur
Namen begeleiders
Schriftelijk verslag

Sjabloon module: downloaden van website



Sjabloon begeleiden van lokale 
jeugdwerkinitiatieven



Activiteitenaanbod voor jeugd

Minstens 1250 deelnemersuren per jaar 
Minstens 10 initiatieven
Minstens 2u en max. 10u per dag
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Deelnemers uit minstens 4 provincies
Minstens 175 deelnemersuren per provincie
Minstens 60 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Interactief aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers



Bewijsstukken activiteitenaanbod 
voor jeugd

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Aantal activiteitsuren o.b.v. programma
Namen begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Bewijsstukken activiteitenaanbod 
voor jeugd

Initiatief op vraag van derde: verklaring op eer
Naam en functie vertegenwoordiger
Datum initiatief
Aantal, leeftijd en domiciliegemeente van deelnemers
Ondertekend en gedateerd door vertegenwoordiger

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Activiteitenaanbod voor jeugd



Vorming van jeugdwerkers

Minstens 75 vormingsuren per jaarbasis
Minstens 10 initiatieven
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Minstens 2u en max. 10u per dag
Deelnemers uit minstens 4 provincies
Minstens 75 deelnemersuren per provincie
Minstens 25 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Interactief aanbod
Vormend karakter



Bewijsstukken vorming van 
jeugdwerkers

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Doelgroep
Aantal vormingsuren o.b.v. programma
Namen begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam en postcode/gemeente

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Vorming van jeugdwerkers



Modules informatie en 
participatie

6 modules
Informeren van jeugd in vrije tijd: max. 6
Buiten vrije tijd, over jeugd of kinderrechten: max. 3
Infoproducten voor of over jeugd of kinderrechten: max. 3
Vorming van jeugdwerkers of jeugdredacties: max. 3
Begeleiding van beleidsparticipatieprocessen: max. 3
Mediaproductie in vrije tijd door en over jeugd: max. 5
Beantwoorden van vragen: max. 3
Verplichte combinatie vorming van jeugdredactie en 

mediaproductie



Informeren van jeugd in vrije tijd

Minstens 1250 deelnemersuren per jaar
Minstens 10 initiatieven
Minstens 1u en max. 8u per dag
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Deelnemers uit minstens 3 provincies
Minstens 175 deelnemersuren per provincie
Minstens 60 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers



Bewijsstukken informeren van 
jeugd in vrije tijd

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Aantal activiteitsuren o.b.v. programma
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Bewijsstukken informeren van 
jeugd in vrije tijd

Initiatief op vraag van derde: verklaring op eer
Naam en functie vertegenwoordiger
Datum initiatief
Aantal, leeftijd en domiciliegemeente van deelnemers
Ondertekend en gedateerd door vertegenwoordiger
Reeks: per activiteit

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Informeren van jeugd buiten vrije 
tijd, over jeugd of kinderrechten

Minstens 1250 deelnemersuren per jaar
Minstens 10 initiatieven
Minstens 1u en max. 8u per dag
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Deelnemers uit minstens 3 provincies
Minstens 175 deelnemersuren per provincie
Minstens 60 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 25 

deelnemers



Bewijsstukken informeren van 
jeugd buiten vrije tijd, over jeugd 
of kinderrechten

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Aantal activiteitsuren o.b.v. programma
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Bewijsstukken informeren van 
jeugd buiten vrije tijd, over jeugd 
of kinderrechten

Initiatief op vraag van derde: verklaring op eer
Naam en functie vertegenwoordiger
Datum initiatief
Aantal, leeftijd en domiciliegemeente van deelnemers
Ondertekend en gedateerd door vertegenwoordiger
Reeks: per activiteit

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Aanmaken infoproducten voor of 
over jeugd of kinderrechten

Minstens 3 producten van max. 5 jaar oud
Of databank of website: min. 6 keer per jaar bijgewerkt
Publiek raadpleegbaar
Tot stand gekomen in samenwerking met doelgroep
Antwoord op vragen en infobehoeften van jeugd
In vorm die beantwoordt aan leefwereld van jeugd
Bewijs van participatieproces
250 keer verkocht, 500 keer aangevraagd, of 750 weergaves
50000 paginaweergaves



Bewijsstukken infoproducten 
voor of over jeugd of 
kinderrechtenPer product bewijsmateriaal van verspreiding

Verkoop: betalingsbewijzen
Aangevraagd: aantal vragen
Virtuele verspreiding: aantal weergaves
Paginaweergaves: regelmatige registratie en analyse

Participatieproces
Aanwezigheidslijst met naam deelnemers
Doelgroep: deelnemers en product

Bekendmaking
Promotiematerialen
Vermeldingen in pers



Vorming van jeugdwerkers of 
jeugdredacties

Minstens 75 vormingsuren per jaarbasis
Minstens 10 initiatieven
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Minstens 2u en max. 10u per dag
Deelnemers uit minstens 4 provincies
Minstens 75 deelnemersuren per provincie
Minstens 25 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Interactief aanbod
Vormend karakter



Bewijsstukken vorming van 
jeugdwerkers of jeugdredacties

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Doelgroep
Aantal vormingsuren o.b.v. programma
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam en postcode/gemeente
Reeks: per activiteit

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Begeleiding van 
beleidsparticipatieprocessen

Minstens 5 afgeronde processen per jaar
Proces = minstens 3 activiteiten in max. 12 maanden
Minstens 2u en maximaal 8u per activiteit
Minstens 6 deelnemers per activiteit
Deelnemers uit minstens 4 provincies
Minstens 36 deelnemersuren per provincie
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers



Bewijsstukken begeleiding van 
beleidsparticipatieprocessen

Per proces document met
Aantal activiteiten, begin- en einddatum proces
Bewijs van opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid, 
o.b.v. behoeften van jeugd, in overleg met overheid of 
instelling

Per activiteit document met
Inhoud en doel
Plaats, datum, begin- en einduur
Namen en geboortedata begeleiders

Voor elke activiteit
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Mediaproductie in vrije tijd door 
en over jeugd

50 persteksten per jaar
Of 30 radioreportages per jaar
Of 15 audiovisuele reportages per jaar
Productieproces in handen van jeugd
Correcte beeldvorming over jeugd
Begeleiding van jeugdredacties

Min. 8 leden van max. 30 jaar
Min. 10 keer samenkomen per jaar
Pedagogische doelstellingen
Minstens 1 begeleider van 16 jaar per 15 deelnemers

Ruime publieke verspreiding



Bewijsstukken mediaproductie in 
vrije tijd door en over jeugd

Lijst met
Artikels, radioreportages en audiovisuele reportages
Namen jonge journalisten
Redactieraad waarop product is besproken
Verspreidingskanaal

Per samenkomst jeugdredactie document met
Inhoud en doel
Plaats, datum, begin- en einduur
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol



Mediaproductie in vrije tijd door 
en over jeugd

Per samenkomst jeugdredactie document met
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers

Publieke verspreiding: lijst met mediakanalen en hun bereik
Wijze waarop jeugdredacties zijn gevormd: cf. module



Beantwoorden van vragen

Registreren van 1250 beantwoorde vragen
Niet over werking, producten, DVL of evenementen
Interne strategie voor kwaliteitsbewaking
Ruime publieke bekendmaking van aanbod
Gericht op Nederlandse taalgebied en tweetalig gebied B-H



Bewijsstukken beantwoorden van 
vragen

Aantal beantwoorde vragen
Vragen van jeugd
Vragen over jeugd
Vragen over kinderrechten

Registratiesysteem raadpleegbaar op zetel
Aantonen dat vraagstellers jonger dan 31 jaar zijn
Document met interne strategie kwaliteitsbewaking

Aantonen dat strategie wordt toegepast



Modules cultuureducatie

Cultuureducatief aanbod voor jeugd in vrije tijd: max. 6
Cultuureducatief aanbod voor jeugd buiten vrije tijd: max. 3
Vorming van cultuureducatieve begeleiders
Begeleiden van jongeren naar artistiek product: max. 2
Begeleiden van lokale cultuureducatieve initiatieven voor jeugd

Max. 6 in vrije tijd
Max. 3 buiten vrije tijd 



Organiseren van cultuureducatief
aanbod voor jeugd in vrije tijd

Minstens 1250 deelnemersuren per jaar
Minstens 10 initiatieven
Minstens 2u en max. 8u per dag (kleuters: minstens 1u)
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Deelnemers uit minstens 3 provincies
Minstens 175 deelnemersuren per provincie
Minstens 60 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers



Bewijsstukken organiseren van 
cultuureducatief aanbod voor 
jeugd in vrije tijd

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Aantal activiteitsuren o.b.v. programma
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Bewijsstukken organiseren van 
cultuureducatief aanbod voor 
jeugd in vrije tijd

Initiatief op vraag van derde: verklaring op eer
Naam en functie vertegenwoordiger
Datum initiatief
Aantal, leeftijd en domiciliegemeente van deelnemers
Ondertekend en gedateerd door vertegenwoordiger
Reeks: per activiteit

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Organiseren cultuureducatief
aanbod buiten vrije tijd

Minstens 1250 deelnemersuren per jaar
Minstens 10 initiatieven
Minstens 1u en max. 8u per dag (kleuters: minstens 1u)
Minstens 4 deelnemers per initiatief
Deelnemers uit minstens 3 provincies
Minstens 175 deelnemersuren per provincie
Minstens 60 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 25 

deelnemers



Bewijsstukken organiseren 
cultuureducatief aanbod buiten 
vrije tijd

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Aantal activiteitsuren o.b.v. programma
Namen en geboortedata begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam, postcode/gemeente en geboortedatum/leeftijd 
van deelnemers



Bewijsstukken organiseren 
cultuureducatief aanbod buiten 
vrije tijd

Initiatief op vraag van derde: verklaring op eer
Naam en functie vertegenwoordiger
Datum initiatief
Aantal, leeftijd en domiciliegemeente van deelnemers
Ondertekend en gedateerd door vertegenwoordiger
Reeks: per activiteit

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Vorming van cultuureducatieve
begeleiders

Minstens 75 vormingsuren per jaarbasis
Minstens 10 initiatieven
Minstens 4 deelnemers per initiatief 
Minstens 2u en max. 10u per dag
Deelnemers uit minstens 4 provincies
Minstens 75 deelnemersuren per provincie
Minstens 25 deelnemersuren in Brussel-Hoofdstad
Minstens 1 begeleider van minstens 16 jaar per 15 deelnemers
Pedagogische doelstellingen
Gedifferentieerd aanbod
Interactief aanbod
Vormend karakter



Bewijsstukken vorming van 
cultuureducatieve begeleiders

Voor elk initiatief document met
Inhoud en doel
Plaats, datum en begin- en einduur
Doelgroep
Aantal vormingsuren o.b.v. programma
Namen begeleiders en pedagogische rol

Voor elk initiatief
Aanwezigheidslijst
Naam en postcode/gemeente

Samenwerking: deelnemersuren verdeeld o.b.v. begeleiders
Sjabloon module: downloaden van website



Begeleiden van jongeren naar 
artistiek product

Minstens 4 afgeronde trajecten in de vrije tijd
Minstens 20 begeleidingsuren per traject m.i.v. toonmoment
Minstens 3 contactmomenten met begeleider per traject
Deelnemers tussen 12 en 30 jaar doorlopen hele traject
Leiden tot artistiek product door jongeren
Met publiek toonmoment



Bewijsstukken begeleiden van 
jongeren naar artistiek product

Per traject document met
Plaats, datum, begin- en einduur contactmomenten
Plaats, datum, begin- en einduur toonmoment
Aantal contacturen o.b.v. programma
Deelnemers: naam, geboortedatum of leeftijd
Realisaties tijdens contactmomenten

Per traject
Begeleider
Beschrijving deskundigheid en rol van begeleider

Per traject
Inspanningen om toonmoment publiek bekend te maken



Begeleiden van lokale 
cultuureducatieve initiatieven

Minstens 10 actieve lokale jeugdwerkinitiatieven
In minstens 4 provincies telkens minstens 2 initiatieven
Aanbod

Begeleiding en coaching op maat
Minstens 1 begeleider van 1 initiatief
Minstens 2u

Intervisietraject
Begeleiders van verschillende initiatieven
Traject van minstens 3 sessies van 2u

Dezelfde deelnemers, op dezelfde dag en plaats = 1 sessie
Publicatie voorwaarden lidmaatschap en aanbod
Betalen van eigen bijdrage door initiatieven



Begeleiden van lokale 
cultuureducatieve initiatieven

Publicatie van voorwaarden lidmaatschap en aanbod
Lijst aangesloten lokale jeugdwerkinitiatieven

Datum waarop bijdrage (lidgeld) is betaald
Wijze waarop lokaal jeugdwerkinitiatief is begeleid

Begeleiding en coaching op maat
Intervisietraject

Per begeleiding en coaching op maat document met
Inhoud en doel
Namen deelnemers (jeugdwerkers)
Plaats, datum en begin- en einduur
Namen begeleiders



Bewijsstukken begeleiden van 
lokale cultuureducatieve
initiatieven

Per intervisietraject document met
Overzicht sessies: datum en plaats
Opzet

Per sessie document met
Inhoud
Namen deelnemers (jeugdwerkers)
Waar en wanneer, begin- en einduur
Namen begeleiders
Schriftelijk verslag

Sjabloon module: downloaden van website



Webinar aanvaard in geval van

Vorming van jeugdwerkers
Vorming van jeugdwerkers of jeugdredacties
Vorming van cultuureducatieve begeleiders



Vragen?


