Collegebesluit houdende het reglement voor de ondersteuning van
kadervorming in het jeugdwerk nr. 20132014-0208 van 19-12-2013
Reglement voor de ondersteuning van kadervorming in het jeugdwerk
HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen
Artikel 1.1.Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20 januari 2012 houdende het
ondersteunen van het vrijetijdsaanbod binnen het jeugdbeleid, hierna de verordening genoemd, en
bepaalt de voorwaarden voor de ondersteuning van kadervorming in het jeugdwerk.
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen, moeten de jeugdwerkinitiatieven en de aanvragers
voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de verordening.

Artikel 2.2.-

Begrippen

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
1° jeugdwerker: de (toekomstig) verantwoordelijke persoon vanaf 15 jaar die in het jeugdwerk
vrijwilligerswerk verricht en die tot het kader van een door de Vlaamse Gemeenschapscommissie of de
Vlaamse Gemeenschap erkend of georganiseerd jeugdwerkinitiatief behoort.
2° kadervorming: de samenhangende opleiding en begeleiding van de jeugdwerkers die bijdraagt tot
inzichten, vaardigheden, attitudes en competenties die de kwaliteit van het aanbod van het
jeugdwerkinitiatief ten goede komt en behoort tot het niet-formele leren.
3° leidinggevende: persoon die in opdracht van een jeugdwerkinitiatief instaat voor de aanmoediging,
opvolging en begeleiding van jeugdwerkers.
4° platform kadervorming: werkgroep van de Jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
waarin leidinggevenden samenwerken om de doelstellingen en resultaten van dit reglement te evalueren
en te optimaliseren.

Artikel 3.3.-

Doelstelling

Dit reglement reikt mogelijkheden aan opdat jongeren zouden worden aangezet om verantwoordelijkheid
op te nemen en zich hierin te bekwamen ten dienste van hun groepsverband, ten bate van het
jeugdwerkaanbod en van hun persoonlijke ontplooiing.

Artikel 4.4.-

Engagement

De onderstaande intenties worden nagestreefd:
1° De activiteiten zijn zowel relevant voor het jeugdwerk als voor de jeugdwerker zelf. De jeugdwerker die
actief is in twee of meer jeugdwerkinitiatieven bepaalt zelf voor welk jeugdwerkinitiatief de activiteit het
meest relevant is.
2° De jeugdwerker engageert zich om de verworven competenties in te zetten voor jeugdwerk.
3° De jeugdwerker is bereid de opgedane kennis en ervaring te delen met het Brusselse jeugdwerk.
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HOOFDSTUK 2: Ondersteuning
Artikel 5.5.-

Activiteiten

De volgende activiteiten van de jeugdwerker komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:
1° de deelname aan de kadervormingscursussen erkend door de Vlaamse Gemeenschap die leiden tot een
attest in het jeugdwerk;
2° de deelname aan de kadervorming door de Vlaamse Gemeenschap erkende vormingsinstellingen;
3° de deelname aan andere initiatieven die door de Vlaamse Gemeenschapscommissie erkend zijn als
kadervorming;

Artikel 6.6.-

Platform kadervorming

1° Elk jeugdwerkinitiatief dat in aanmerking komt voor financiële ondersteuning kan deel uitmaken van
het Platform kadervorming.
2° Jeugdwerkinitiatieven die bij overeenkomst met de Vlaamse Gemeenschapscommissie een opdracht
inzake de organisatie van (kader)vorming uitvoeren en / of een eigen vrijwilligersbeleid opzetten, zijn
actieve partners in het platform kadervorming. De subsidie voor kadervorming is begrepen in het bedrag
bepaald in de overeenkomst.
3° Nieuwe werkvormen en andere organisaties die (nog) niet erkend zijn als jeugdwerkinitiatief kunnen
deelnemen aan het Platform kadervorming voor zover zij aantonen aan de doelstellingen van dit
reglement te beantwoorden.

Artikel 7.7.-

Subsidie voor het jeugdwerkinitiatief

§1. Aan het jeugdwerkinitiatief wordt een werkingsubsidie toegekend als volgt:
1° Aan elke activiteit (zonder deelnamekosten) van ten minste één dagdeel wordt een basisbedrag
toegekend van ten minste 2 EUR. Meerdaagse of cyclische programma’s worden als één activiteit
beschouwd.
2° Indien aan een activiteit cursus- of inschrijvingsgeld verbonden is, wordt dit basisbedrag verhoogd
tot maximum 75% van de deelnamekosten. Persoonlijke uitgaven zoals verplaatsingen, facultatieve
aankopen en verbruik, kledij en materiaal komen niet in aanmerking.
3° Een bijkomende verhoging tot maximum 90% kan toegekend worden indien aangetoond wordt dat
de kansen van de jeugdwerker ernstig belemmerd zijn.
§2. Het jeugdwerkinitiatief zal deze werkingssubsidie als volgt aanwenden:
1° De financiële drempel voor de jeugdwerker verlagen, rekening houdend met elke individuele situatie
en de mogelijkheden die het gemeentebestuur, sommige ziekenfondsen en werkgevers bieden. Een
minimaal financieel engagement vanwege de jeugdwerker blijft aangewezen.
2° De gepaste middelen inzetten om de ontwikkeling van de jeugdwerkers op te volgen en hun de
begeleiding te verzekeren.
3° Initiatieven ontwikkelen of bevorderen die het vrijwilligerswerk in het Brusselse jeugdwerk
versterken.
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Artikel 8.8.-

Subsidie individuele jongere

De individuele jongere die (nog) niet geniet van de begeleiding door een jeugdwerkinitiatief zoals bedoeld
in artikel 7, kan maximum 2/3 terugbetaald krijgen van de deelnamekosten onder de volgende
voorwaarden:
1° de jongere woont in het Brussels hoofdstedelijk gewest of heeft een aantoonbare band met een
organisatie waarvoor de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd is;
2° de jongere heeft geen mogelijkheid een subsidie voor kadervorming te ontvangen van zijn of haar
gemeentebestuur;
3° de jongere geeft aan voor welk initiatief of vereniging de opgedane competentie zal worden ingezet.

HOOFDSTUK 3: Administratieve bepalingen
Artikel 9.9.-

Procedure

§1. Voor het jeugdwerkinitiatief
1° Het jeugdwerkinitiatief ontwikkelt een permanent overzicht van de activiteiten vanaf 1 januari
2014 in de vorm van een lijst. De lijsten die door de landelijke jeugdverenigingen worden aangelegd
voor de afdeling Jeugd van de Vlaamse Gemeenschap gelden als model.
2° De activiteiten die tot op 31 december van het kalenderjaar aan alle voorwaarden voldoen, komen
voor subsidie in aanmerking. Het jeugdwerkinitiatief doet ten laatste op 31 maart van het volgende
kalenderjaar aangifte van de volledige lijst van deze activiteiten.
3° De leidinggevende is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.
§2. Voor de individuele jongere
De individuele jongere zoals bedoeld in artikel 8, die een subsidie voor kadervorming wenst, ontvangt een
aanvraagformulier waarop alle voorwaarden en verplichtingen worden weergegeven. De aanvraag voor
subsidies wordt vergezeld van de nodige bewijsstukken:
a) een bewijs van betaling;
b) een bewijs van deelname;
c) een attest waaruit blijkt dat de kadervorming met vrucht werd gevolgd;
d) een verklaring op erewoord dat de gemeente waar de jongere woont geen subsidie voor
kadervorming toekent.
§3. De administratie verzamelt de aangiftes, berekent de subsidies, adviseert de bedragen en legt ze ter
besluitvorming voor.

Artikel 10.10.-

Begroting

Het recht op deze subsidie ontstaat voor prestaties vanaf 1 januari 2014 en is niet aan
begrotingstermijnen gebonden.
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Artikel 11.11.-

Verplichtingen

§1. De subsidie wordt betaald door overschrijving op de post- of bankrekening van het jeugdwerkinitiatief
of de individuele jongere.
§2. In alle vormen van communicatie van het jeugdwerkinitiatief wordt de Vlaamse
Gemeenschapscommissie vermeld als subsidiërende overheid, conform de richtlijnen van de huisstijl van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie zoals beschreven in het stijlhandboek op
http://stijlhandboek.vgc.be.

Artikel
Artikel 12.12.-

Controle

§1. Alle gevraagde bescheiden en inlichtingen die noodzakelijk geacht worden voor de berekening van de
subsidie en/of de financiële controle moeten aan de administratie van het College verstrekt worden.
§2. Indien blijkt dat onjuiste gegevens zijn verstrekt of indien de voorwaarden niet vervuld zijn, kan het
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de toegekende subsidie geheel of gedeeltelijk
terugvorderen en de initiatiefnemer eventueel tijdelijk van verdere subsidiëring uitsluiten, ongeacht de
toepassing van de wettelijke bepalingen betreffende het afleggen van onjuiste verklaringen.

HOOFDSTUK 4: Slotbepalingen
Artikel 13
13.Het collegebesluit nr. 99/011 van 22 januari 1999 houdende de algemene voorwaarden voor de
subsidiëring van kadervorming in het jeugdwerk wordt opgeheven.

Artikel 14
14.Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014.

Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende het reglement voor de ondersteuning
van kadervorming in het jeugdwerk nr. 20132014-0208 van 19-12-2013

De collegeleden,

Bruno DE LILLE

Brigitte GROUWELS

Guy VANHENGEL
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