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Bel'J programma - Evaluatie
Bel’J is een programma dat in 2009 werd opgericht voor jongeren tussen 14 en 25 jaar
en zich richt op ontmoeting tussen jongeren uit de andere Gemeenschappen. Dit
gezamenlijk programma stelt twee mogelijkheden voor activiteiten in de vrije tijd
beschikbaar.
Ten eerste geeft het aan jongeren de mogelijkheid om zich alleen of maximum met drie,
gedurende twee weken tot drie maanden als vrijwilliger in een organisatie uit de andere
Gemeenschap te engageren. Zo kunnen ze de werking van de organisatie leren kennen
of er een creatief project lanceren.
Een tweede mogelijkheid is er voor groepen van acht tot zestig jongeren uit de drie
Gemeenschappen om gedurende vijf tot vijftien dagen samen te leven en dingen te
ondernemen.
In beide gevallen maken de jongeren kennis met het dagelijkse leven wat hen de kans
geeft om elkaars cultuur te leren kennen en misschien duurzame banden aan te knopen
met de andere Gemeenschappen. Er wordt een financiële tegemoetkoming toegekend
aan de vrijwilligers na goedkeuring van hun aanvraag en volgens voorafbepaalde
voorwaarden. Ook groepsuitwisselingen kunnen na goedkeuring een financiële bijdrage
krijgen.
Elke Gemeenschap stelde een agentschap aan dat met de uitvoering van het programma
belast is. Het is de taak van het agentschap om informatie over het programma te
verspreiden, het contact met de betrokken organisaties te onderhouden, de jongeren te
ondersteunen en de administratieve en financiële formaliteiten af te handelen. Voor de
Vlaamse Gemeenschap is JINT vzw belast met de uitvoering van het Bel’J programma.
In de Beleidsnota Jeugd 2014-2019 geeft de minister aan dat het programma zal worden
geëvalueerd: “Ik evalueer het Bel’J programma dat de bedoeling heeft om jongeren via
projecten kansen te geven de andere gemeenschappen te ontdekken.”
1.

Heeft de evaluatie van het Bel’J programma reeds plaatsgevonden?
Zo ja, door wie werd de evaluatie uitgevoerd, welke actoren werden betrokken en
wat waren de bevindingen? Noopt de evaluatie tot bijsturingen van het Bel’J
programma?

Zo neen, wanneer zal het Bel’J programma dan precies geëvalueerd worden? Welke
actoren zullen worden betrokken bij deze evaluatie en door wie zal de evaluatie
uitgevoerd worden?
2.

Hoeveel bedragen de financiële tegemoetkomingen die vrijwilligers in 2013 en 2014
hebben gekregen na goedkeuring van hun aanvraag?

3.

In de jaarverslagen van JINT vzw staat te lezen dat in 2013 24 Vlaamse jongeren en
5 Vlaamse begeleiders hebben deelgenomen aan een Bel’J activiteit. In 2014 stegen
deze cijfers naar 61 jongeren en 13 begeleiders.
Hoe kan deze opmerkelijke, positieve stijging verklaard worden?

4.

Welke bestaande acties worden momenteel ondernomen om het Bel’J programma
bekend te maken en te promoten bij de Vlaamse jeugd?
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1. De evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden. Die is gepland voor 2016. De evaluatie
zal uitgevoerd worden door de stuurgroep van Bel’J waar de betrokken ministeries en
agentschappen uit de drie gemeenschappen in zetelen. Bij de evaluatie zullen ook de
gebruikers van het programma, jongeren en jeugdorganisaties betrokken worden.
Hoe de evaluatie concreet zal opgezet worden, zal in een volgende
stuurgroepvergadering bekeken worden.
Er vindt ondertussen een permanente vorm van monitoring en bijsturing plaats van
het programma. Dit gebeurt ook in de stuurgroep waar de betrokken administraties
en agentschappen van de drie gemeenschappen bijeen zitten. Deze stuurgroep komt
tweemaal per jaar bijeen.
Zowel in 2011 als zeer recent in 2015 is er een bijsturing van het programma
gebeurd. Bij deze laatste bijsturing werd een derde actie aan het programma
toegevoegd (mobiliteit van jeugdwerkers, naar analogie met het Erasmus+/Youth in
Action programma) en de leeftijdsvoorwaarden in de verschillende acties worden
geactualiseerd.
2.

Na goedkeuring van hun aanvraag ontvingen de vrijwilligers in 2013 en 2014 een
bedrag van 125 euro per week. De gemiddelde vrijwilliger ging tussen de een en drie
weken aan de slag.

3.

In 2013 namen 24 Vlaamse jongeren en 5 Vlaamse begeleiders deel aan een Bel’J
activiteit. In 2014 stegen deze cijfers naar 61 jongeren en 13 begeleiders. De reden
hiervoor
was
dat
er
in
2014
meer
ondersteuningsaanvragen
voor
groepsuitwisselingen werden ingediend en goedgekeurd.

4.

Er werden twee informatiefolders aangemaakt: een ervan is gericht tot individuele
jongeren (vrijwilligerswerk), de andere is bestemd voor organisaties (ifv
groepsuitwisselingen en gastproject worden om een vrijwilliger uit een andere
gemeenschap te ontvangen).
Deze folders werden verspreid via gemeentelijke jeugddiensten, landelijk
georganiseerd jeugdwerk, jeugdhuizen, werkingen voor maatschappelijk kwetsbare
kinderen en jongeren, jongerenadviescentra, hoger secundair onderwijs (bestemd
voor de leerkrachten Frans en Duits of de internationaal verantwoordelijken van de
scholen), bibliotheken, centra voor leerlingbegeleiding, hogescholen, kunstonderwijs.
Verder bestaat ook de website http://www.bel-j.be/bel-j/index.php/nl/ die door JINT
vzw wordt onderhouden. Daarop staan o.a. “good practice” verhalen.
Daarnaast wordt ook promotie gemaakt via de eigen kanalen van JINT vzw, namelijk
via de site van Go Strange en de JINT-site. Ook verschijnen op geregelde tijdstippen
artikels, oproepen of getuigenissen in de e-zines van Go Strange en JINT.
Op alle infosessies voor het luik Europees Vrijwilligerswerk (deel van Erasmus +)
wordt ook het programma Bel ‘J voorgesteld voor die geïnteresseerde jongeren. Op

de algemene infosessies Erasmus+:Youth In Action wordt ook steeds Bel ‘J vermeld
en worden de flyers uitgedeeld.
Op de tweejaarlijkse Go Strange beurs heeft Bel ‘J een eigen stand, waar men
persoonlijk informatie op maat kan krijgen.
Tenslotte worden er op geregelde en goedgekozen momenten (enkele maanden voor
vakantieperiodes) Google add words ingeschakeld.

