Decreet en
uitvoeringsbesluit
vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid
Infovergadering nieuwe erkenningen

Infosessie 7 mei 2019

Agenda
Kennismaken met het decreet en informatie over erkenning
Basisvoorwaarden
Procedure en timing
PAUZE
Modules (werkgroepen per werksoort)
Samenstelling dossier?

Kennismaking met het decreet vernieuwd jeugd en
kinderrechtenbeleid
Waar vind je de regelgeving in het decreet?
 Decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en
kinderrechtenbeleid: artikel 12
 Besluit van de Vlaamse Regering van 14 september tot
uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een
vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid: artikel 2
Modules: decreet artikel 9 (LJW); artikel 10 (CE); artikel 11 (IP)
Handleidingen!

Subsidiëren verenigingen - structurele subsidies
Basis voor alle gesubsidieerde verenigingen = erkenning op basis
van aantonen realisatie van 6 modules tijdens referteperiode
Om de vier jaar erkenningsronde.
Eerstvolgende indiendatum 1/6/2020
Erkenning vanaf 1/1/2021
Erkenning: onbepaalde duur – Basisbedrag: € 80 000 (index)
Erkende verenigingen kunnen aanvullend variabele subsidies
aanvragen op basis van een beleidsnota
Om de vier jaar – eerstvolgende indiendatum 31/12/2020
Variabele subsidies 1/1/2022 – 31/12/2025

Werksoorten
LANDELIJK GEORGANISEERDE JEUGDVERENIGING


Aan jeugdwerk doen met deelnemers uit minstens 4 provincies van het
Nederlandse taalgebied of 3 provincies van het Nederlandse taalgebied en
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

CULTUUREDUCATIEVE VERENIGINGEN
 De artistieke creativiteit van de jeugd stimuleren;
 De jeugd de taal van de kunsten leren begrijpen en gebruiken.
VERENIGINGEN INFORMATIE EN PARTICIPATIE
 Een kwaliteitsvol informatieaanbod voor of over de jeugd of over het
rechten van het kind maken of overbrengen;
 Participatieprocessen van de jeugd in het beleid van overheden of
instellingen begeleiden, met als doel de jeugd te betrekken bij het opstellen,
uitvoeren en evalueren van het beleid van de overheden of instellingen;
 Mediaproductie door en over de jeugd begeleiden.

Basisvoorwaarden voor alle verenigingen
(Art 17. § 1)
VZW statuut hebben
In zijn werking de regels van de democratie aanvaarden, rechten van het Europees
verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden
onderschrijven en uitdragen.
Zetel in Nederlandse taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel -Hoofdstad
hebben.
Ervoor zorgen dat alle gegevens die verband houden met de erkennings- en
subsidiëringsvoorwaarden op de zetel voorhanden zijn in het Nederlands en die ter
beschikking stellen voor onderzoek door de administratie.
De bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de AV of aan de RvB niet overdragen
aan een derde.

Op zelfstandige wijze de financiën beheren en het eigen beleid bepalen, wat blijkt
uit het feit dat de vereniging:
Over eigen secretariaat beschikken dat duidelijk kan worden onderscheiden
van elke andere rechtspersoon; het secretariaat van de vereniging is
ondergebracht op de zetel van de vereniging.
Werkgever en opdrachtgever is van haar personeel en de programmering van
de vereniging bepalen en uitvoeren.
Over een eigen post- en bankrekening beschikken en activiteiten organiseren
of diensten verlenen in eigen naam
VANAF 2022 integriteitsbeleid voeren!

Erkenningsprocedure
1 mei 2019 tot
30 april 2020

31 mei 2020

1/6 – 30/6
2020

Referteperiode

Uiterste
indiendatum
dossier

15 dagen nazicht

15 dagen opvragen
en ontvangen
ontbrekende
stukken

31/8/2020
1/715/10/2020
31/10/2020
1/1131/12/2020

Melding
ontvankelijkheid

Inspectie(s): zetel
activiteit

Beslissing van
erkenning

Schriftelijk en
gemotiveerd
bezwaar 15 dagen

Voornemen niet
erkenning
(beroepsprocedure)

Eventuele melding
onontvankelijkheid
30/11/20

Definitieve uitspraak
31/12/2020

VRAGEN?

Modules: cultuureducatieve verenigingen
1.
2.
3.
4.
5.

Organiseren van een cultuureducatief activiteitenaanbod voor
de jeugd in de vrije tijd
Organiseren van een cultuureducatief activiteitenaanbod voor
de jeugd buiten de vrije tijd
Vorming van cultuureducatieve begeleiders
Begeleiden van jongeren naar een artistiek product
Begeleiden van lokale cultuureducatieve initiatieven voor de
jeugd

Organiseren cultuureducatief
activiteitenaanbod voor de jeugd in de VT
 Minstens 1.250 deelnemersuren (DNU) op jaarbasis en minstens 10

cultuureducatieve initiatieven
 Minstens 2u en max. 8u/dag (OPM voor kleuters min. 1u)
 Minstens 4 deelnemers (DN) per initiatief; DN komen uit ten minste

drie provincies. Van elk van die 3 provincies: minstens 175 DNU,
voor Brussel-hoofdstad volstaan 60 DNU
 Pedagogische doelstellingen + aanbod is gedifferentieerd
 Onder begeleiding: Per 15 DN: minstens 1 begeleider ≥16j



Meerdere keren realiseren: per keer 1250 DNU én geografische
spreiding. Het minimumaantal initiatieven blijft 10.
Samenwerking met vereniging uit het decreet: aantal DNU verdeeld
naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten.

Organiseren cultuureducatief activiteitenaanbod
voor de jeugd buiten VT
 Minstens 1.250 DNU op jaarbasis en minstens 10 cultuureducatieve

initiatieven
 Minstens 2u en max. 8u/dag (OPM voor kleuters min. 1u)
 Minstens 4 DN per initiatief; DN komen uit ten minste drie

provincies. Van elk van die 3 provincies: minstens 175 DNU,
voor Brussel-hoofdstad volstaan 60 DNU
 Pedagogische doelstellingen + aanbod is gedifferentieerd
 Onder begeleiding: Per 25 DN: minstens 1 begeleider ≥16j



Meerdere keren realiseren: per keer 1250 DNU én geografische
spreiding. Het minimumaantal initiatieven blijft 10.
Samenwerking met vereniging uit het decreet: aantal DNU verdeeld
naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten.

Vorming van cultuureducatieve begeleiders
 Minstens 75 vormingsuren (VU) en minstens 10 vormingsinitiatieven

voor jeugdwerkers of CE begeleiders
 Minstens 2u en max. 10u/dag
 Minstens 4 DN per initiatief; DN komen uit min. 4 provincies. Van elk

van die 4 provincies moeten minstens 75 DNU gerealiseerd worden.
Voor Brussel-Hoofdstad volstaan 25 DNU
 Pedagogische doelstellingen + aanbod is gedifferentieerd, duidelijk

vormend karakter en interactief
 Onder begeleiding: Per 15 DN: minstens 1 begeleider ≥16 jaar



Meerdere keren realiseren: per keer 75 vormingsuren én
geografische spreiding. Het minimumaantal initiatieven blijft 10.
Samenwerking met vereniging uit het decreet: aantal DNU &VU
verdeeld naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen
inzetten.

Begeleiden van jongeren naar een artistiek
product
 Realiseren van minimaal 4 trajecten in de VT


In totaal minstens 20 begeleidingsuren per traject, waarin het
toonmoment kan vervat zitten. Een traject eindigt met het
toonmoment



Elk traject bestaat uit minstens 3 contactmomenten met de
begeleider

 Deelnemers, tussen de 12 en 30 jaar, doorlopen het hele traject
 Elk traject leidt tot een artistiek product, gemaakt door jongeren en

met een publiek toonmoment
 Alleen de trajecten die afgelopen zijn in het jaar waarover

gerapporteerd wordt, worden in aanmerking genomen.

Begeleiden van lokale cultuureducatieve
initiatieven voor de jeugd


Begeleiding van minstens 10 actieve lokale cultuureducatieve initiatieven
o In ten minste 4 provincies telkens ten minste 2 actieve lokale CE

initiatieven


Een begeleiding bestaat per kalenderjaar en per lokale werking minimaal
uit een van volgende vormen:
o Begeleiding en coaching op maat: begeleider uit een lokaal

initiatief: minstens 2u
o Intervisietraject: begeleiders uit verschil. lokale initiatieven

volgen traject van minstens 3 sessies van 2u


Een aanbod met dezelfde deelnemers, op dezelfde dag en op dezelfde
plaats wordt beschouwd als één sessie.

Begeleiden van lokale cultuureducatieve
initiatieven voor de jeugd (2)


Publicatie voorwaarden lidmaatschap: Minstens betalen van eigen
bijdrage aan de CE vereniging



Publicatie van het aanbod voor de lokale initiatieven.



Meerdere keren realiseren: aantal begeleide lokale initiatieven in
evenredige mate vermenigvuldigd. De provinciale spreiding wordt
aangetoond per keer dat de module gerealiseerd wordt.

Combinatiemogelijkheden
modules CE
Maximumaantal VT
M1: activiteiten VT

Maximumaantal buiten
VT

6

NVT

NVT

3

M3: vorming

6

3

M4: artistiek product

2

NVT

M5: lokale initiatieven

6

3

M2: activiteiten BVT

Let op: minstens 3 modules dienen in de vrije tijd gerealiseerd
te worden.

Modules Informatie en Participatie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informeren van de jeugd in de VT
Informeren van jeugd buiten VT, informeren over jeugd of
over de RvhK
Aanmaken van infoproducten voor of over de jeugd of
over de RvhK
Vorming van jeugdwerkers of jeugdredacties
Begeleiding van beleidsparticipatieprocessen
Mediaproductie in de vrije tijd door en over de jeugd
Beantwoorden van vragen

1. Informeren van de jeugd in de VT






Min. 1 250 DNU op jaarbasis
Min. 10 vormende of informatieve initiatieven in de vrije tijd
Min. 1u en max. 8u/dag
Min. 4 deelnemers/initiatief
Deelnemers komen uit min. 3 provincies
 Voor elke provincie minstens 175 DNU realiseren - in het tweetalige

gebied Brussel Hoofdstad zijn dat 60 DNU

 Pedagogische doelstellingen (en aanpak) + gedifferentieerd aanbod
 Onder begeleiding: per 15 deelnemers  1 begeleider ≥16 jaar
 Meerdere keren realiseren: per keer 1 250 DNU én geografische spreiding.

Het minimumaantal initiatieven blijft 10.
 Samenwerking met vereniging uit het decreet: aantal DNU en VU verdeeld
naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten.

2. Informeren van jeugd buiten de VT,
informeren over jeugd of over de RvhK






Min. 1 250 DNU op jaarbasis
Min. 10 vormende initiatieven in de vrije tijd
Min. 1u en max. 8u/dag
Min. 4 deelnemers/initiatief
Deelnemers komen uit min. 3 provincies
 Voor elke provincie minstens 175 DNU realiseren - in het tweetalige

gebied Brussel Hoofdstad zijn dat 60 DNU

 Pedagogische doelstellingen (en aanpak) + gedifferentieerd aanbod


Onder begeleiding: per 25 deelnemers  1 begeleiders ≥16 jaar



Meerdere keren realiseren: per keer 1 250 DNU én geografische spreiding.
Het minimumaantal initiatieven blijft 10.



Samenwerking met vereniging uit het decreet: aantal DNU en VU verdeeld
naar rato van het aantal begeleiders dat de verenigingen inzetten.

3. Aanmaken van infoproducten voor of over
de jeugd of over de RvhK (1/2)
 Min. 3 up-to-date infoproducten ter beschikking stellen die max. 5 jaar

oud zijn
EN/OF
Gespecialiseerde en actueel gehouden databank of interactieve website
met specifieke info, die min. 6 keer/jaar wordt bijgewerkt
 Ze voldoen aan volgende voorwaarden:


Ze zijn publiek raadpleegbaar



In samenwerking met doelgroep tot stand gekomen qua inhoud en vorm



Beantwoorden aan vragen en infobehoeften van de jeugd, en worden
aangeboden in een vorm die beantwoordt aan de leefwereld van de jeugd

3. Aanmaken van infoproducten voor of over
de jeugd of over de RvhK (2/2)
 De vereniging levert het bewijs van het participatieproces met de

doelgroep voor wie de informatieproducten, interactieve website of
databank bedoeld zijn, bij de totstandkoming ervan.
 De vereniging bewijst dat elk product op jaarbasis minstens 250 keer is

verkocht, 500 keer door individuele burgers is aangevraagd of 750
weergaves heeft.
 Voor een website en databank bewijst de vereniging op jaarbasis 50 000

paginaweergaves.
 Meerdere keren realiseren: aantal producten, databanken of websites

alsook aantal afnames en weergaves wordt evenredig vermeerderd.

4. Vorming van jeugdwerkers of jeugdredacties
 Min. 75 VU aan jeugdwerkers of jeugdredacties op jaarbasis
 Min. 10 initiatieven
 Min. 4 deelnemers/initiatief
 Min. 2u en max. 10u/dag
 Deelnemers komen uit min. 4 provincies


Voor elk van deze provincies moeten er 75 DNU gerealiseerd worden. Voor
Brussel Hoofdstad is 25 DNU voldoende.

 Pedagogische doelstellingen (en aanpak) + gedifferentieerd aanbod +

vormend karakter + interactief
 Onder begeleiding: per 15 deelnemers  1 begeleider ≥16 jaar
 Meerdere keren realiseren: per keer 75 VU én geografische spreiding.

Het minimumaantal initiatieven blijft 10.

5. Begeleiding van beleidsparticipatieprocessen
 Begeleiden van jeugd bij opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid van

overheden of instellingen o.b.v. behoeften en wensen van jeugd, in overleg
met betrokken overheid of instelling
 Min. 5 processen per jaar: enkel processen afgerond in het jaar waarover

wordt gerapporteerd, komen in aanmerking.
 Proces bestaat uit min. 3 activiteiten, over een periode van max. 12

maanden, min. 2u en max. 8u per activiteit
 Min. 6 deelnemers/activiteit


Deelnemers komen uit min. 4 provincies: per provincie moeten min. 36 DNU
gerealiseerd worden

 Pedagogische doelstellingen (en aanpak) + gedifferentieerd aanbod
 Onder begeleiding: per 15 deelnemers  1 begeleider ≥16 jaar
 Meerdere keren realiseren: per keer 5 processen én geografische spreiding.

6. Mediaproductie in de VT door en over de jeugd
 Op jaarbasis publicatie van 50 verschillende geschreven persteksten, 30

verschillende radioreportages of 15 verschillende audiovisuele reportages


Productieproces ligt in handen van jeugd



Inhoud versterkt de correcte beeldvorming van en over jeugd

 Begeleiding van een of meer jeugdredacties van min. 8 actieve leden van

max. 30 jaar, die min. 10 keer samenkomen op jaarbasis


Pedagogische doelstellingen (en aanpak) + gedifferentieerd aanbod



Pedagogische begeleiding: per 15 deelnemers  1 begeleider ≥16 jaar



Met een ruime publieke verspreiding



Deze module moet minstens 1 keer worden gecombineerd met module 4
(vorming van jeugdredacties of jeugdwerkers) waarbij enkel initiatieven in
aanmerking komen waarbij jeugdredacties worden gevormd.



Meerdere keren realiseren: per keer 50 artikels, 30 radio- of 15 audiovisuele
reportages.

7. Beantwoorden van vragen van de jeugd,
over de jeugd of over RvhK
 Registreren van 1 250 beantwoorde vragen van de jeugd of over de jeugd

of de RvhK
 Enkel vragen die niet gaan over de werking, producten, dienstverlening of

evenementen van de vereniging komen in aanmerking
 Aantonen van interne strategie voor kwaliteitsbewaking m.b.t. het

beantwoorden van vragen
 Ruime publieke bekendmaking van haar aanbod
 Richt zich op het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-

Hoofdstad
 Meerdere keren realiseren: per keer 1 250 beantwoorde vragen.

Combinatiemogelijkheden modules
Informatie en Participatie
Maximum aantal
Module 1

6

Module 2

3

Module 3

3

Module 4

3

Module 5

3

Module 6

5

Module 7

3

Verplicht te
combineren met …

Minstens 1 keer
module 4 ‘vorming
van jeugdredacties’

Modules: landelijk georganiseerd jeugdwerk
1. Begeleiden van lokale jeugdwerkinitiatieven


Begeleiding van minstens 10 actieve lokale jeugdwerkinitiatieven
o In ten minste 4 provincies telkens ten minste 2 actieve lokale jeugdwerkinitiatieven



Een begeleiding bestaat per kalenderjaar en per lokale werking minimaal uit een van volgende vormen:
o Begeleiding en coaching op maat: min. 1 begeleider vanuit 1 lokaal initiatief: min. 2u
o Intervisietraject: begeleiders uit verschillende lokale jeugdwerkinitiatieven volgen traject van min. 3 sessies van 2u



Een aanbod met dezelfde deelnemers, op dezelfde dag en op dezelfde plaats wordt beschouwd als één sessie.



Publicatie voorwaarden lidmaatschap + publicatie van het aanbod voor de lokale initiatieven.



Min. betalen van eigen bijdrage door lokale jeugdwerkinitiatieven aan de vereniging

2. Activiteitenaanbod voor de jeugd


Min. 1.250 deelnemersuren op jaarbasis en min. 10 vormende, ontspannende of informatieve initiatieven



Min. 2u en max. 10u/dag en min.4 dln/initiatief



Deelnemers komen uit min. 4 provincies + voor elk van die 4 provincies geldt dat inwoners uit die provincie samen ten
minste 175 deelnemersuren realiseren. Voor Brussel-Hoofdstad volstaan 60 deelnemersuren.



Pedagogische doelstellingen + aanbod gedifferentieerd + interactief



Onder begeleiding: per 15 dln’ers: min 1 begeleider ≥16 jaar

3. Vorming van jeugdwerkers


Min. 75 vormingsuren aan jeugdwerkers op jaarbasis + min. 10 initiatieven + min. 4 dln/initiatief



Min. 2u en max. 10u/dag + deelnemers komen min. 4 provincies



Voor elk van deze provincies moeten er 75 deelnemersuren gerealiseerd worden. Voor Brussel
hoofdstad is 25 deelnemersuren voldoende.



Pedagogische doelstellingen + aanbod is gedifferentieerd + vormend karakter + interactief



Onder begeleiding: Per 15 dln’ers: 1 begeleider die gelijk of ouder dan 16 jaar is

4. Overzicht van combinatiemogelijkheden landelijk georganiseerde
jeugdverenigingen:
Maximum aantal
Module 1 (lokale initiatieven)

3

Module 2 (activiteiten)

6

Module 3 (vorming)

6

Handleidingen
Een handleiding per type vereniging
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/landelijk_indiendata.aspx
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/cultuureducatie_indiendata.asp
x
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/participatie_indiendata.asp
Handleidingen bevatten:

per module een overzicht van alle elementen uit het decreet en
besluit

een omschrijving van de modules

hoe u de realisatie van de modules aantoont

Samenstelling dossier
Aanvraagformulier (algemene gegevens vereniging)
Aanvraagdossier
Algemeen deel
Aantonen 6 modules tijdens de referentieperiode
cultuureducatieve vereniging
vereniging informatie en participatie
landelijk georganiseerd jeugdvereniging.

Samen met de aanvraag een activiteitenkalender bezorgen voor de
maanden juni en juli 2020.
Begroting 2020

