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1 SITUERING 

De minister van Jeugd wenst op lokaal niveau via een projectoproep impulsen te geven voor 
bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk. Bedoeling is om een aantal organisaties of 
samenwerkingsverbanden van organisaties financieel te ondersteunen die werk maken van een 
jeugdwerkaanbod dat een betere afspiegeling is van de diversiteit in de samenleving, maar die via 
samenwerking ook bijdragen tot een grotere solidariteit en integratie in een diverse samenleving. 
 
Het project kadert in de doelstelling OD 2.1 Iedereen moet kunnen participeren in de Beleidsbrief Jeugd 2017, 
meer in het bijzonder de acties 2.1.1 Inzetten op het toegankelijk maken van het jeugdwerk voor 
maatschappelijk kwetsbaren en jongeren van vreemde origine, 2.1.2 We maken vrijetijdsbeleving 
toegankelijker voor kinderen en jongeren met een handicap, en 3.3.5 Het jeugdbeleid ondersteunt mee het 
Vlaams armoedebestrijdingsplan. 
 
In 2016 liep op initiatief van minister Gatz het Burgerkabinet “Geef mee kleur aan jeugd”. Een 
projectgroep ging aan de slag om een onlineplatform te creëren waarop jongeren vrijuit en laagdrempelig 
ideeën konden lanceren. Er was de mogelijkheid om zowel online als via verschillende georganiseerde 
groepsgesprekken input te geven over vrije tijd bij diverse jongeren. Op het slotevenement in het Vlaams 
Parlement daagden deelnemers uit alle uithoeken van Vlaanderen op om finaal doelstellingen te 
formuleren. Zowel inzake leeftijd, gender, woonplaats en achtergrond  was er een sterke diversiteit 
vertegenwoordigd. Meer info over wie werd bereikt en welke aanbevelingen werden geformuleerd vindt u 
op de website: burgerkabinet.be.  
 
Het voorbije jaar werkte de werkgroep Diversiteitsbeleid van de Commissie Jeugdwerk van de Vlaamse 
Jeugdraad anderzijds aan een visie op diversiteit in/en het jeugdwerk. Mede op basis van deze visienota 



 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// 

 
19.12.2016 Projectoproep Bruggenbouwers pagina 2 van 10 

werd een rondetafelgesprek met de jeugdwerksector georganiseerd. Het werd opgebouwd rond vier 
thema’s:  

- het theoretisch kader 
- het lokaal beleid 
- het integraal jeugdbeleid 
-  de uitdagingen voor het jeugdwerk zelf.  

De minister van jeugd ging er in gesprek met experten uit allerlei beleidsdomeinen en een 100-tal 
jeugdwerkers uit een breed palet van jeugd(werk)initiatieven. Hij volgt de twee doelstellingen van de 
visienota: ‘meer en meer gelijke mogelijkheden’ en ‘sociale integratie’. 
 
Het hele traject resulteerde in een set van beleidsaanbevelingen en van engagementen van de sector. 
Bedoeling is verder in te spelen op de aanwezige diversiteit via de genoemde doelstellingen, waarbij 
zowel op organisatieniveau als op sectorniveau moet worden ingezet:  voor ieder kind/iedere jongere die 
nood heeft aan of interesse heeft in jeugdwerk een plek voorzien en door ontmoeting moeten kinderen 
en jongeren mee vorm kunnen geven aan een solidaire samenleving.  
 
Deze projectoproep was voorwerp van overleg op het Beleidsnetwerk Diversiteit van 22 november 2016, 
een soort reflectiegroep waar jeugdwerkers samen met onderzoekers, experten en vertegenwoordigers 
van verschillende beleidsniveaus en – domeinen in gesprek gaan over de concrete vertaling van de 
geformuleerde beleidsaanbevelingen. 
 

2 BRUGGENBOUWERS?  

De projectoproep beoogt de realisatie van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 
Het centrale gegeven van de projectoproep is dat projecten de brug moeten slaan tussen bestaande 
jeugdwerkingen in de vrije tijd en/of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede 
diversiteit bereiken.  
 
Kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met migratieachtergrond, met handicap, in instellingen… zijn 
op zoek naar een aanbod in de vrije tijd. Het is voor hen niet altijd gemakkelijk om de weg te vinden. 
Welzijnsorganisaties en andere partners hebben soms een goed contact met deze doelgroepen, maar 
kunnen niet op (alle) vrijetijdsvragen ingaan. Jeugdwerkers staan wel open voor een nieuw doelpubliek, 
maar slagen er niet in de kinderen en jongeren warm te maken voor hun activiteiten.  
 
Een bruggenbouwer1 brengt de verschillende actoren met elkaar in contact en bouwt een netwerk uit.  
Bruggenbouwers leggen contacten met jongeren en/of gezinnen, aanbieders van vrije tijd en andere 
partnerorganisaties: ze informeren en sensibiliseren in beide richtingen, zorgen ervoor dat ze rechtstreeks 

                                              
1 Zie Verbinding in de vrije tijd. Netwerken tussen jeugdwerk en gezinnen in armoede, p.41 
http://www.sociaalcultureel.be/jeugd/publicaties/armoedeprojecten_verbinding_vrijetijd.pdf 
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aanspreekbaar blijven, starten individuele trajecten op, brengen drempels in kaart, detecteren lacunes… 
Anderzijds zorgen zij voor verbinding van jongeren en/of gezinnen, doordat ze naar het bestaande 
aanbod leiden, een bestaand aanbod naar de jongeren brengen, nieuw aanbod creëren samen met 
(rondhangende) jongeren, ontmoeting opzetten tussen (rondhangende) jongeren en andere jongeren, 
buurtbewoners, instanties.  
 
Een belangrijke aspect is het outreachend karakter van hun aanpak. Zij gaan naar de doelgroep toe en 
leren hen kennen. Op die manier gaan ze in de eerste plaats luisteren, om zo de noden van de omgeving 
goed te kunnen doorgronden.  
 
Ze nemen vaak ook een signaalfunctie op ten aanzien van beleid. Door een duurzame band met de 
doelgroep en inzicht in het beleidsmatig werken kunnen zij de stem van de bereikte achterban 
vertegenwoordigen en laten doorklinken.  
 
Een bruggenbouwer is niet noodzakelijk één persoon met een afgebakende taak. Bruggenbouwers kunnen 
professionals zijn maar ook vrijwilligers, vanuit een lokale overheidsinstelling of vanuit een 
middenveldorganisatie.  
 
Bruggen bouwen kan een welomschreven taak zijn, maar ook een rol die mensen aannemen. Hoe ze dit 
doen, moet lokaal met de nodige partners vorm worden gegeven. Zo kan men zowel bestaande werkingen 
toegankelijk maken, als aanbod naar de doelgroep toe brengen. Men kan ook aanbod aanpassen aan de 
noden van kinderen en jongeren van een bepaalde doelgroep (bv. jeugdwerk mét zorg). Of een mengvorm 
realiseren. Verschillende maatschappelijke contexten maken immers verschillende initiatieven 
noodzakelijk. Een aantal principes en randvoorwaarden voor subsidiëring worden toegelicht in de rubriek 
‘Aan welke criteria wordt het project getoetst?’. 
 
Er zijn al heel veel initiatieven in dit verband, maar de realiteit toont dat er nog lacunes zijn en ook 
goede ideeën die nu nog de nodige ondersteuning missen. De projectoproep wil opportuniteiten bieden 
om op lokaal/regionaal vlak knelpunten en blinde vlekken aan te pakken. Die lokale knelpunten kunnen 
verschillen, afhankelijk van de vraag, het bestaand aanbod, de mogelijkheden en bestaande lokale 
initiatieven en dynamieken, … .  
 
Hiermee investeert de minister van Jeugd in verschillende soorten van brugfiguren of -initiatieven die de 
communicatie moeten bevorderen en initiatieven van jongeren een draagvlak moeten geven. Met deze 
projectoproep gaat hij ook in op meerdere aanbevelingen uit het Burgerkabinet (waar werd gepleit voor 
stimulering van samenwerking; het ondersteunen van netwerken over de domeinen heen om de 
diversiteit te verhogen). De bruggenbouwers waarin hij met deze oproep wil investeren, moeten 
sleutelfiguren en vertrouwenspersonen worden voor een breder en diverser lokaal/regionaal aanbod. Ook 
dit speelt in op de aanbevelingen uit het Burgerkabinet (waar ervoor gepleit werd om o.m. te investeren 
in sleutelfiguren/vertrouwenspersonen).  
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3 WIE KAN EEN PROJECT INDIENEN? 

De projectoproep is gericht naar alle verenigingen zonder winstoogmerk die voldoen aan de algemene 
subsidiëringsvoorwaarden uit het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en 
kinderrechtenbeleid (art. 17, §12), en die erkend zijn door een overheid. Het project wordt ingediend door 
één vereniging of door de trekker van een samenwerkingsverband of netwerk van organisaties.  
 
De projectoproep is gericht naar verenigingen die lokaal actief zijn in de vrije tijd van kinderen en jongeren, 
maar die desgevallend ook bruggen (willen) slaan naar andere beleidsdomeinen.  
 

4 AAN WELKE CRITERIA WORDT HET PROJECT GETOETST? 

4.1 ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIA 

 
De projecten worden in eerste instantie gescreend op ontvankelijkheid: 

4.1.1 Voldoet de indiener aan de voorwaarden in het decreet (zie voetnoot)? 

- Indiener is vzw; 
- Indiener is erkend door een overheid 
- Zetel in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 

4.1.2 Werd voldaan aan de formele voorwaarden? 

- Tijdig ingediend 
- Digitaal aanvraagformulier gebruikt 

 
 

                                              
2 § 1. Om te worden gesubsidieerd in het kader van dit decreet moet de begunstigde : 1° een vereniging zonder winstoogmerk zijn; 
2° in zijn werking de principes en de regels van de democratie aanvaarden en ook de rechten van het kind en het Europees 
Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden onderschrijven en uitdragen; 3° zijn zetel 
hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; 4° 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; 5° de bevoegdheden die wettelijk toekomen aan de algemene 
vergadering of aan de raad van bestuur, niet overdragen aan een derde; 6° op zelfstandige wijze de financiën beheren en het 
eigen beleid bepalen. 
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4.2 BEOORDELINGSCRITERIA 

 
Voor de selectie van de projecten die voor subsidiëring worden voorgesteld, worden in volgorde van 
gewicht onderstaande criteria gehanteerd.  
 
 

4.2.1 Een brug slaan tussen een organisatie met een link naar kwetsbare kinderen en 
jongeren en een jeugdwerkinitiatief  

 
De oproep richt zich tot organisaties die werken met kinderen en jongeren tot maximaal 30 jaar, met 
bijzondere aandacht voor kinderen en jongeren met een migratieachtergrond, kinderen en jongeren in 
armoede, in instellingen en/of kinderen en jongeren met een handicap. We richten ons in eerste instantie 
tot organisaties die rechtstreeks met de doelgroep werken. Maximaal één derde van de projectmiddelen 
kan gaan naar overkoepelende initiatieven.  
 
Hierbij wordt uitgegaan van hun noden en wat voor hen bruikbaar is. Het project voorziet een aanbod van 
jeugdwerk, door samenwerking met minstens één bestaande jeugdwerkorganisatie. Wat betekent dat een 
van de partners moet beantwoorden aan de definitie van  jeugdwerk  in het decreet van 20 januari 2012 
houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid (art. 2, 8°3). Een ruimer en meer verscheiden 
vrijetijdsaanbod is uiteraard een meerwaarde. 
 
Het project neemt initiatieven om het aanbod bekend te maken, actief kinderen en jongeren toe te leiden 
en hen duurzaam te bereiken. Samenwerking met andere initiatieven en organisaties in het lokaal netwerk 
kan hierin een belangrijke rol spelen. In elk geval wordt samengewerkt met minstens één organisatie die de 
doelgroep van kinderen in kwetsbare situaties al bereikt (armoedevereniging, werking voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en jongeren, school, OCMW met duidelijk bereik van deze groep, Huizen van het Kind, 
Rap op stap, jeugdwelzijnswerk…). 
 
De vereniging toont aan dat ze kennis heeft van de jeugdsector en van samenleven in diversiteit. Indien ze 
hier niet zelf over beschikt, betrekt ze experten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie.  
 
In de projectaanvraag moet aangegeven worden hoe de bruggenbouwers outreachend aan de slag zullen 
gaan. Hoe zoeken ze de beoogde doelgroep op via verschillende intermediairen actief in hun omgeving 
(contacten leggen), hoe zullen ze  contacten onderhouden, hoe werken ze vraaggestuurd en krijgen ze 
zicht op hun situatie, zodat ze er rekening mee kunnen houden bij het zoeken naar een activiteit. 
 

                                              
3 Jeugdwerk: sociaal-cultureel werk op basis van niet-commerciële doelen voor of door de jeugd van drie tot en met dertig jaar, 
in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en ter bevordering van de algemene en integrale ontwikkeling van de jeugd die 
daaraan deelneemt op vrijwillige basis 
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Competenties van (professionele en vrijwillige) medewerkers zijn belangrijk om kinderen en jongeren in 
kwetsbare situaties te kunnen bereiken met jeugdwerk. Hoe vinden ze aansluiting bij de leefwereld van 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties? Hoe gaan ze om met hun noden, die vaak verder gaan dan 
louter de activiteit op zich? Het project zorgt ervoor dat competenties om met deze doelgroep te werken 
versterkt worden bij de betrokken organisatie(s), door vorming, coaching, samenwerking, … 
 

4.2.2 De planmatige en doelgerichte aanpak van het project en de geboden garanties 
voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het project  

 
Voor de beoordeling van dit criterium zal de volgende checklist worden gehanteerd:  
 
De mate waarin de maatschappelijke nood werd aangetoond. Er wordt nagegaan of het project een 
antwoord biedt op een reële nood. Indien het gaat om een lokale werking moet worden aangetoond dat 
er lokaal een nood is vastgesteld door de organisatie of samenwerkende partners, om hierrond te werken. 
 
Degelijke uitwerking van het project: op basis van voldoende informatie kan een goed inhoudelijk advies 
gegeven worden. Beschrijf hierbij ook de beginsituatie van het project.  
 
Het project heeft een duidelijk vastgesteld doel. Daarbij is het belangrijk te bepalen wanneer u wat wilt 
bereiken. U stelt daarvoor tussendoelen vast en u handelt daarnaar in de verschillende fasen van het project. 
 
Het project is van bepaalde duur en heeft een begin- en einddatum.   
Het project is realiseerbaar binnen de beschikbare tijd (maximaal 18 maanden). Het project heeft een 

realistische timing en is praktisch uitvoerbaar. 

 
Er wordt nagegaan of de gevraagde middelen in verhouding zijn met de beoogde resultaten. De link tussen 
de gevraagde middelen en de inhoud van het project moet aantoonbaar zijn. Geef duidelijk aan wat de 
precieze kosten zijn voor de uitvoering van het project.  
De projectoproep laat veel ruimte aan de lokale partners om in te zetten op de lokale situatie en 
doelstellingen op maat te formuleren. De subsidie van maximum 50.000 euro kan ingezet worden 
naargelang die beoogde doelstellingen en al bestaande (financiële en personele) mogelijkheden. Uiteraard 
wordt beoordeeld of de begroting realistisch is in dit kader en of er indien nodig in cofinanciering (bv. ook 
de inzet van eigen personeel of werkingsbudget) voorzien wordt. 

 

4.2.3 Innovatief en creatief  

 
Een innovatieve en creatieve aanpak van het project kan tot grotere resultaten leiden. Dit kan gerealiseerd 
worden op (een combinatie van) verschillende aspecten van de oproep, zoals methodieken inzake toeleiding, 
bijzondere doelgroepen, samenwerking met lokale partners, duurzame financiering, verderzetting na afloop 
van de projectperiode,… Het project moet voorzien in iets wat er in de eigen context nog niet is. 
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Het project moet een meerwaarde bieden voor de reguliere werking. De projectsubsidie mag niet worden 
aangewend voor een loutere uitbreiding van de reguliere werking van de organisatie. Als de vereniging al 
subsidies van een overheid (lokaal, provinciaal, Vlaams, Europees) krijgt voor haar werking of deelaspecten 
ervan, moet dit duidelijk zichtbaar zijn - zowel in het inhoudelijke voorstel als in de begroting - waar dit 
project zich onderscheidt van de reguliere werking of andere projecten waarvoor de vereniging subsidies 
ontvangt. 
 

4.2.4 De mate waarin samengewerkt wordt met lokale besturen en andere partners op 
het terrein  

 
In vele gevallen is het essentieel voor het welslagen van het project dat er wordt samengewerkt met andere 
organisaties en sectoren (bijvoorbeeld om voldoende kennis te vergaren of om het bereikte publiek te 
diversifiëren).  
Heel wat organisaties zijn lokaal actief met het oog op een grotere solidariteit in onze superdiverse 
samenleving. Een integraal beleid vraagt samenwerking en afstemming tussen deze initiatieven, zodat een 
lokaal netwerk ontstaat waarbinnen een integrale ondersteuning van kinderen en jongeren gerealiseerd 
kan worden. Een toegankelijk vrijetijdsaanbod is één element binnen dit netwerk.  
 
De indieners moeten in de projectaanvraag aantonen dat ze voorafgaandelijk overleg hebben gehad met 
het bestuur van de gemeente waar men het project zal uitvoeren.  
Ook bovengemeentelijke samenwerking is mogelijk. In dat geval moet worden aangetoond dat minstens één 
van de gemeenten zijn medewerking heeft toegezegd. 
 
Gezien de specifieke Brusselse realiteit wordt voor Brusselse projecten de betrokkenheid van een Brussels 
lokaal bestuur of van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in aanmerking genomen. 
 
 

4.2.5 Stuurgroep en participatie van de doelgroep in ontwikkeling, uitvoering en 
evaluatie  

 
Het project wordt best begeleid door een stuurgroep. Er dient vermeld wie ervan deel zal uitmaken.  

 
Om een aanbod en werkwijze te realiseren die echte impact heeft, is het cruciaal te vertrekken vanuit de 
concrete ervaringen en noden van de doelgroep. Zij kunnen best aangeven wat voor hen het verschil maakt 
tussen wel of niet ingaan op een aanbod, tussen wel of niet de stap zetten naar verdere ondersteuning. De 
participatie van de kinderen, jongeren en ouders in kwetsbare situaties verdient dus bijzondere aandacht. 
Deze kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, binnen de lokale context.  
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Deze participatieve aanpak is belangrijk in de hele projectplanning van bij de ontwikkeling (uitschrijven 
van de projectaanvraag), over de uitvoering tot de evaluatie van een project. In het projectvoorstel moet 
de vereniging de plaats van jongeren in de voorbereiding, uitvoering, opvolging en evaluatie van het project 
verduidelijken. 
 
 

4.2.6 Duurzaam en overdraagbaar: verderzetting na de projectperiode  

 
De projectmiddelen zijn eenmalig en maximaal verspreid over 18 maanden. Daarom dienen de 
initiatiefnemers aan te tonen op welke manier en onder welke voorwaarden het project zou kunnen worden 
verder gezet, ook na het stopzetten van de projectmiddelen. Producten (eventueel ontwikkelde 
methodieken of materialen) moeten ontsloten worden en ter beschikking worden gesteld van derden. De 
vereniging moet ook bereid zijn om zijn expertise te delen op bijvoorbeeld studiedagen. Daarom ook het 
belang van een begeleidende stuurgroep. 
 
Er worden initiatieven beoogd waarvan de resultaten na de projectperiode duurzaam verankerd kunnen 
worden. Hoe dit gebeurt, hangt af van de projectinhoud: verderzetting met andere middelen, inbedding in 
(aangepast) regulier beleid of aanbod, omkaderende maatregelen… Hiervoor kan samenwerking met 
andere organisaties, het lokale bestuur en andere financiers onderzocht worden. Dit moet doorheen de 
projectperiode voldoende aandacht krijgen zodat het niet bij intenties blijft.  
 

5 PROCEDURE 

Het projectvoorstel wordt ten laatste op 1 maart 2017 via e-mail ingediend 
(gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be) aan de hand van het aanvraagformulier in de bijlage. De datum van 
het e-mailbericht geldt als indiendatum. 

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit ambtenaren en een externe deskundige die 
door de minister van jeugd wordt aangeduid. 

Uiterlijk op 30 april 2017 neemt de minister van Jeugd een beslissing op basis van het advies van de jury.  

De administratie brengt de aanvrager met een brief op de hoogte van de beslissing van de minister en 
(eventueel) van de toegekende subsidie. 

Het project kan starten tussen 1 juni en 1 november 2017 en moet uiterlijk op 30 november 2018 afgerond 
worden. 
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6 BESCHIKBAAR BUDGET 

Er wordt een budget voorzien van 500 000 euro. Het maximaal toe te kennen bedrag is 50 000 euro per 
project.  

Bij een positieve beslissing van de minister van Jeugd wordt het subsidiebedrag als volgt ter beschikking 
gesteld: een voorschot van 80 procent van de subsidie wordt uitbetaald na de ondertekening van het 
subsidiebesluit. Het saldo van maximaal 20 procent wordt uitbetaald nadat de administratie heeft 
vastgesteld dat de voorwaarden waaronder de subsidie werd toegekend, nageleefd werden en dat de 
subsidie werd aangewend voor de doeleinden waarvoor ze werd verleend. Dat moet blijken uit het 
inhoudelijk en financieel verslag, dat uiterlijk op 1 december 2018 aan de administratie wordt bezorgd.  

Let op: alleen kosten die gemaakt zijn na de toekenning van de subsidie en voor het einde van het project 
komen in aanmerking. Als de netto kosten (dat zijn de aangetoonde kosten verminderd met de inkomsten 
die voortvloeien uit de realisatie van het project) minder bedragen dan de ontvangen subsidie, dan wordt 
het verschil teruggevorderd. 

 
In rubriek ‘Financiële informatie’ geeft u een duidelijke, gedetailleerde en verantwoorde begrotingsraming 
van opbrengsten en kosten die betrekking hebben op de realisatie van het ingediende project. Zowel 
personeels- als werkingskosten komen in aanmerking.  
 
Verdere aandachtspunten: 
- geef in het aanvraagformulier beknopt weer waarvoor de middelen ingezet worden (bv. takenpakket 

personeel, aankoop soort materiaal, welke werkingskosten); 
- Kosten voor tijdelijke medewerkers (zoals vrijwilligersvergoeding) vallen onder werkingskosten; 
- als u voor dit project personeel inzet, kunnen algemene kosten zoals huur, telefoonkosten… aan het 

project worden toegerekend aan de hand van een verdeelsleutel per voltijds equivalent personeelslid 
(bij voorkeur) of per vierkante meter (indien onmogelijk per VTE), maar overheadkosten worden voor 
maximum 10% aanvaard. 

- afschrijvingen mogen worden ingebracht voor de looptijd van het project; 
 
Worden niet aanvaard voor subsidiëring: 

 werkingskosten en vaste kosten zonder duidelijk verband met het project;  
 interne huuraanrekening (verhuur aan zichzelf – als eigenaar – voor het gebruik van lokalen of 

andere infrastructuur),  
 afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur,  
 reiskosten naar en verblijf in het buitenland  
 investeringskosten  

 
As u ook elders subsidies hebt aangevraagd of reeds ontvangt voor dit project, dient u dit duidelijk aan te 
geven in uw begroting. 
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7 OPVOLGING EN EVALUATIE 

De geselecteerde projecten zullen worden opgevolgd en geëvalueerd. De praktijken zullen i.s.m. het 
Beleidsnetwerk Diversiteit worden gebundeld en ontsloten voor andere organisaties. De geselecteerde 
projecten dienen hieraan mee te werken. 
 

8 AANVRAAGFORMULIER 

 

 
Het aanvraagformulier vindt u op www.jeugdbeleid.be . 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met Gerda Van Roelen van de afdeling Jeugd 
van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel (tel. 02 
553 41 41 - gerda.vanroelen@cjsm.vlaanderen.be). 

 
 

http://www.jeugdbeleid.be/

