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Team Jeugd
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Formaat

MissieMissieMissieMissie

“Formaat creëert ruimte voor jongeren en hun initiatieven door open jeugdwerk te 

stimuleren, te ontwikkelen en te verbinden. Met meer en sterker open jeugdwerk 

dragen we bij aan een meer duurzame samenleving die haar diversiteit inzet als een 

sterkte.”



8 bouwstenen voor open jeugdwerk8 bouwstenen voor open jeugdwerk8 bouwstenen voor open jeugdwerk8 bouwstenen voor open jeugdwerk

Openheid als grondvoorwaardeOpenheid als grondvoorwaardeOpenheid als grondvoorwaardeOpenheid als grondvoorwaarde

Toegankelijk en gelijkwaardigToegankelijk en gelijkwaardigToegankelijk en gelijkwaardigToegankelijk en gelijkwaardig

PolitiseringPolitiseringPolitiseringPolitisering

Buurtgericht werkenBuurtgericht werkenBuurtgericht werkenBuurtgericht werken

Democratisering en dialoogDemocratisering en dialoogDemocratisering en dialoogDemocratisering en dialoog

Jongeren CentraalJongeren CentraalJongeren CentraalJongeren Centraal

OntOntOntOnt----moetingmoetingmoetingmoeting

GroepswerkGroepswerkGroepswerkGroepswerk

LeerplekLeerplekLeerplekLeerplek



Formaat





















Decreet bovenlokaal 
jeugdwerk



Decreet bovenlokaal jeugdwerk
Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 

jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

 Sinds 1 januari 2018 mogen provinciebesturen geen persoonsgebonden bevoegdheden 
uitoefenen, waaronder dus ook jeugd. Kan o.a. niet meer:

• het voeren van een inclusief beleid voor kinderen en jongeren die omwille van 
hun afkomst, hun thuissituatie, hun fysieke of mentale situatie of hun statuut 
een groter risico lopen op achterstelling of uitsluiting op een of meerdere 
levensdomeinen.

 wkjh’s: vooral via het provinciale niveau ondersteund en gestimuleerd.
 wmkj’s: vooral op lokaal niveau (was verankerd in decreten lokaal jeugdbeleid)

• het coachen, stimuleren van netwerken en vorming van gemeentebesturen, 
intergemeentelijke projectverenigingen.



Decreet bovenlokaal jeugdwerk
Decreet van 22 december 2017 houdende de subsidiëring van bovenlokaal jeugdwerk, 

jeugdhuizen en jeugdwerk voor bijzondere doelgroepen

 Jeugdhuizen en de DAC-regeling:

• De subsidieregeling voor geprofessionaliseerde jeugdhuizen vloeit voort uit de 
regelgeving m.b.t. de herverdeling van de middelen die eertijds binnen de 
jeugdsector beschikbaar waren voor het Derde Arbeidscircuit (DAC).

 het decreet van 7 mei 2004 houdende aanvullende subsidies voor 
tewerkstelling in de culturele sector

 decreet gewijzigd op 13 maart 2013 voor de gemeentelijke jeugdwerksector en 
bepaald dat gedeelte bij herverdeling  DAC-middelen moest worden 
aangewend voor de ondersteuning van het jeugdhuiswerk

 Vanaf 2014 projectsubsidies voor jeugdhuizen met subsidiëring 
personeelskracht (besluit Vlaamse Regering van 5 juli 2013)



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

GeprofessionaliseerdeGeprofessionaliseerdeGeprofessionaliseerdeGeprofessionaliseerde
JeugdhuizenJeugdhuizenJeugdhuizenJeugdhuizen

Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd 
jeugdwerk met jeugdwerk met jeugdwerk met jeugdwerk met 
maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk 
kwetsbare jeugdkwetsbare jeugdkwetsbare jeugdkwetsbare jeugd

Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor 
jeugd met een jeugd met een jeugd met een jeugd met een 
handicap handicap handicap handicap 

InterInterInterInter----
gemeentelijke gemeentelijke gemeentelijke gemeentelijke 
samenwerkingssamenwerkingssamenwerkingssamenwerkings----
verbandenverbandenverbandenverbanden
jeugdjeugdjeugdjeugd

Structurele WerkingssubsidieStructurele WerkingssubsidieStructurele WerkingssubsidieStructurele Werkingssubsidie

ProjectsubsidieProjectsubsidieProjectsubsidieProjectsubsidie

Experimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidies

(via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd 

jeugdjeugdjeugdjeugd---- en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Geprofessionaliseerde Geprofessionaliseerde Geprofessionaliseerde Geprofessionaliseerde 
jeugdhuizenjeugdhuizenjeugdhuizenjeugdhuizen

Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)

 Geprofessionaliseerde werkingen (vzw’s)

 Werkingsmiddelen o.b.v. beleidsplan

 Huidige beleidsperiode 2020-2023

 3 prioriteiten: artistieke expressie / ondernemerszin / sociale cohesie

 Maximum subsidiebedrag: 100.000 euro per jaar (niet-geïndexeerd)

 48 jeugdhuizen voor een bedrag van jaarlijks 4 miljoen euro



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor Jeugdwerk voor 
jeugd met een jeugd met een jeugd met een jeugd met een 
handicaphandicaphandicaphandicap

Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)Structurele Werkingssubsidie (4 jaar)

 Geprofessionaliseerde werkingen (vzw’s)

 Werkingsmiddelen o.b.v. beleidsplan

 Huidige beleidsperiode 2020-2023

 Bovenlokaal jeugdwerkaanbod (prioritair)

 Signaal en/of brugfunctie (indien aanwezig)

 14 verenigingen voor een bedrag van jaarlijks 1,4 miljoen euro



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd Geprofessionaliseerd 
jeugdwerk met jeugdwerk met jeugdwerk met jeugdwerk met 
maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk maatschappelijk 
kwetsbare jeugdkwetsbare jeugdkwetsbare jeugdkwetsbare jeugd

Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)

 Geprofessionaliseerde werkingen (vzw’s)

 Werkingsmiddelen op basis van beleidsplan

 Huidige beleidsperiode 2021-2026

 Brugfunctie (participatie stimuleren, aansluiting vinden)

 Eerstelijnsaanbod (zowel tijdens schooljaar als schoolvakanties

 Signaalfunctie (sensibiliseren op basis van de eigen 

praktijkervaring)

 7 verenigingen voor een bedrag van jaarlijks 1,5 miljoen euro



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

IntergemeentelijkeIntergemeentelijkeIntergemeentelijkeIntergemeentelijke
SamenwerkingsSamenwerkingsSamenwerkingsSamenwerkings----

verbandenverbandenverbandenverbanden

Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)Structurele Werkingssubsidie (6 jaar)

 Projectverenigingen

 Werkingsmiddelen op basis van beleidsplan

 Huidige beleidsperiode 2021-2026

 De samenwerking en de netwerking stimuleren tussen de lokale 

besturen en het jeugdwerk binnen hun werkingsgebied

 5 projectverenigingen voor een bedrag van jaarlijks 144.000 euro



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Jeugdwerk voor jeugd met een handicapJeugdwerk voor jeugd met een handicapJeugdwerk voor jeugd met een handicapJeugdwerk voor jeugd met een handicap

ProjectsubsidieProjectsubsidieProjectsubsidieProjectsubsidie
(jaarlijks)(jaarlijks)(jaarlijks)(jaarlijks)

 Vzw of feitelijke vereniging

 Vrijwilligerswerking (geen personeelsleden)

 1 indiendatum per jaar: 1 februari

 Vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren met een handicap

 Max. 1 project voor max. 5.000 euro per jaar voor extra werkingskosten (bv. nieuw 

aanbod, speciaal spel- of verblijfsmateriaal, speciale accommodatie…)

 In 2022: 14 verenigingen voor een bedrag van 47.000 euro



Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Experimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidiesExperimentele projectsubsidies

(via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd (via decreet houdende een vernieuwd 

jeugdjeugdjeugdjeugd---- en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)en kinderrechtenbeleid)

 Vernieuwende projecten voor werkingen met maatschappelijke kwetsbare kinderen en 

jongeren en werkingen met kinderen en jongeren met een handicap

 Vzw’s en feitelijke verenigingen

 Ondergebracht bij decreet houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 

(artikel 16, experimentele projecten)

 Bovenlokale relevantie

 Jaarlijkse indiendatum: 1 september

 Start projecten: 1 januari na indiening

 Maximumbedrag van 51.000 euro per project



Vooruitblik nieuw 
jeugddecreet



Stroomlijnen ondersteuning

Erkenning vereist voor werkingssubsidies

Minister door administratie en commissies geadviseerd

Toezicht wordt vereenvoudigd

Algemene subsidievoorwaarden en beoordelingscriteria

Beleidsperiode gelijkgesteld op vijf jaar

Geregulariseerde DAC-middelen aan toegevoegd



4 types werkingssubsidies

Intermediaire organisaties

LJW, IP en CE

Jeugdwerk met bijzondere doelgroepen

Jeugdwerk met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare 
positie

Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een handicap

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden



4 types projectsubsidies

Experimentele projecten

Projecten ter uitvoering van het Vlaamse JKP

Open jeugdwerkingen

Vrijwillig jeugdwerk met kinderen en jongeren met handicap



Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap
Werkingssubsidie = jaarlijkse subsidie + variabele subsidie

Erkenning is vereist voor jaarlijkse subsidie

Eenmalige erkenningsaanvraag om de 5 jaar

Eerste aanvraag in 2025

Erkenningsinspectie door administratie

Erkenning vanaf 2026

Jaarlijkse subsidie van € 90.000 vanaf 2027



Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap
Aanvraag variabele subsidie

Subsidieaanvraag om de 5 jaar

Eerste aanvraag in 2026

Door middel van beleidsnota

Advies aan minister door
Beoordelingscommissie

Administratie

Variabele subsidie voor 2027-2031



Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap
Overgang

Jaarlijkse subsidie + variabele subsidie 2027-2031 = minstens 75% van subsidie 
2024-2027

Geen erkenning: subsidie 2024-2027 gegarandeerd

Huidige Huidige Huidige Huidige 

periodeperiodeperiodeperiode

Volgende Volgende Volgende Volgende 

periodeperiodeperiodeperiode

Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag 

erkenningerkenningerkenningerkenning

Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag 

variabele variabele variabele variabele 

subsidiesubsidiesubsidiesubsidie

Jaarlijkse Jaarlijkse Jaarlijkse Jaarlijkse 

subsidiesubsidiesubsidiesubsidie

Variabele Variabele Variabele Variabele 

subsidiesubsidiesubsidiesubsidie

Erkend 2020-2023 2024-2027 2025 2026 2027 2027-2031

Niet 

erkend

2020-2023 2024-2027



Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap
Algemene erkenningsvoorwaarden (art. 19 en 20)

Vereniging

Kinderrechten onderschrijven en uitdragen

Zetel in Nederlandse taalgebied of Brussel-Hoofdstad

Alle gegevens op zetel in Nederlands

Bevoegdheden van bestuur niet overdragen aan derden

Zelfstandig financiën beheren en eigen beleid bepalen

Jaarlijks werkingsverslag

Belang van Nederlands erkennen

Integriteitsbeleid voeren

API organiseren

Integriteitsbeleid en API bekendmaken



Jeugdwerk met kinderen en jongeren met een 
handicap
Specifieke erkenningsvoorwaarden (art. 34)

Geprofessionaliseerd

Bovenlokaal

Gericht op kinderen en jongeren met een handicap

Samenwerken met verschillende partners

Minstens 3 VTE met inhoudelijke taakstelling

Jaarlijks minstens 3 keer een van volgende modules realiseren
Activiteitenaanbod voor de jeugd

Vorming van jeugdwerkers



Open jeugdwerkingen

Open jeugdwerking

Jeugdwerk
SCW op basis van niet-commerciële doelen

Voor of door jeugd

In de vrije tijd

Onder educatieve begeleiding

Ter bevordering van algemene en integrale ontwikkeling

Deelname op vrijwillige basis

Vormgegeven door en voor jongeren van 14 t.e.m. 30 jaar

Activiteiten op publiek toegankelijke plaatsen, m.i.v. plaatsen die afgesloten en 
overdekt zijn



Open jeugdwerking

Memorie van Toelichting

Jeugdorganisaties die jeugdhuismethodiek gebruiken
Jeugdhuizen

Jeugdcentra

Jeugdclubs

Jongerenwerkingen

Open ontmoeting

Minder stringente vorm van lidmaatschap

Basiswerking wordt niet gesubsidieerd, wel project



Open jeugdwerkingen

Meerjarige projectsubsidie

Subsidieaanvraag om de 3 jaar

Inspelen op prioriteiten van het JKP

Eerste aanvraag in 2027

Huidige Huidige Huidige Huidige 

periodeperiodeperiodeperiode

Volgende Volgende Volgende Volgende 

periodeperiodeperiodeperiode

Aanvraag Aanvraag Aanvraag Aanvraag 

subsidiesubsidiesubsidiesubsidie

Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe 

periodeperiodeperiodeperiode

2020-2023 2024-2027 2027 2028-2030



Open jeugdwerkingen

Voorwaarden

Minstens 0,5 VTE met inhoudelijke taakstelling (basiswerking)

Minstens helft stemgerechtigde leden AV jonger dan 31 jaar

Projectplan indienen voor 3 jaar

Wekelijks en minstens in het weekend een gedifferentieerd aanbod wat blijkt 
uit programma

Maximaal 4 weken per jaar gesloten


