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1. Situering in het participatiedecreet 

Het participatiedecreet (2008) werkt aanvullend aan de sectoren jeugdwerk, 
cultuur en sport. 

Het bevat een mix van: 
• Structurele & projectmatige ondersteuning
• Initiatieven gericht op breed publiek & specifieke aandacht voor kansengroepen
• Subsidies voor publieke & particuliere initiatieven
• Aandacht voor het verbreden en verdiepen van participatie 

Met participatie bedoelt het decreet: effectief en rechtstreeks deelnemen en/of 
deehebben aan een aanbod in de vrije tijd. 

Beleidsparticipatie op zich, educatie, applicaties of online toepassingen,… vallen 
grotendeels buiten de scope van dit decreet.





2. Basisinformatie over de projectoproep

• Het gaat om een project en geen werking (zie verder).
• Het project bevordert de participatie aan jeugdwerk, cultuur of sport
• Het project richt zich op een kansengroep uit het decreet: gedetineerden, 

personen met een handicap, personen met migratieachtergrond, personen in 
armoede en gezinnen met kinderen

• De indiener is een vzw. 
• Voor vzw’s die werkingsmiddelen ontvangen van Vlaamse overheid geldt een 

extra bepaling: zij moeten duiden hoe project(resultaten) op een duurzame 
manier opgenomen zullen worden in de werking (inhoudelijk en financieel) –
ls het project gericht is op gedetineerden, dan valt deze extra bepaling weg.

• Indienmomenten en looptijd:

Uiterste indiendatum Vroegste startdatum Max. duurtijd

1 februari 1 juli 12 maanden

1 augustus 1 januari 36 maanden



2. Basisinformatie over de projectoproep

Lokale besturen kunnen in principe niet indienen, tenzij via een gemeentelijke vzw
Toch zien we wel een rol weggelegd voor lokale overheden: 

• Lokale organisaties proactief informeren over de projectoproep en/of in contact 
brengen met Demos voor verdere ondersteuning

• Partners samenbrengen en samenwerking stimuleren
• Projectaanvraag nalezen en feedback geven
• (Onderdelen van) het project cofinancieren en/of ondersteunen (door 

materiaal, infrastructuur en/of personeel ter beschikking te stellen) 
• Het project mee uit te dragen of te promoten in de gemeentelijke 

communicatiekanalen, op evementen en activiteiten 
• (Onderdelen van) het project op termijn voorzien van duurzame, lokale 

financiering of minstens stappen in deze richting zetten

Sportfederaties en koepels kunnen in principe als vzw wel rechtstreeks indienen, 
maar zij kunnen ook een ondersteunende rol opnemen naar hun leden zoals 
hierboven beschreven.





3. Hoe indienen?

Indienen via de online applicatie KIOSK.
http://cjsm.be/kiosk

Zie ook onze handleiding over het indienen van je aanvraag in Kiosk: 
https://demos.be/blog/handleiding-voor-de-aanvraag-van-een-
participatieproject-in-kiosk

http://cjsm.be/kiosk
https://demos.be/blog/handleiding-voor-de-aanvraag-van-een-participatieproject-in-kiosk


3. Hoe indienen in KIOSK: stap 1: persoonlijk account



3. Hoe indienen in KIOSK: stap 2: vertegenwoordiging



3. Hoe indienen in KIOSK: stap 3: dossier aanmaken

Klik daarna op het scherm dossiers. U kunt nu uw dossier invullen door te klikken op de 
naam van de organisatie waarvoor u een project indient. 



3. Hoe indienen in KIOSK: stap 4: dossier invullen





4. Criteria

1° de wijze waarop het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de 
eigenheid van de kansengroep of vertrekt vanuit de kansengroep; 
2° de actieve participatie van de doelgroep in de totstandkoming van 
het project; 
3° de bijdrage van het project aan het wegwerken van 
participatiedrempels; 
4° de inbedding van het project in een netwerk of 
samenwerkingsverband met relevante actoren om de slaagkansen 
van het project te maximaliseren; 
5° de aandacht voor een meer inclusieve cultuur-, jeugdwerk- of 
sportpraktijk door actieve participatie van kansengroepen, 
participatie in gezinsverband of intergenerationele initiatieven. 



4. Criteria

1° de wijze waarop het project inspeelt op en tegemoetkomt aan de 
eigenheid van de kansengroep of vertrekt vanuit de kansengroep; 
2° de actieve participatie van de doelgroep in de totstandkoming van 
het project;

Veel projecten vertrekken vanuit het referentiekader van de organisator. De eerste 
twee criteria geven aan hoe belangrijk het is dat je voor het project van start gaat 
reeds voldoende feeling hebt met de eigenheid van de doelgroep en dat het project 
niet (alleen) voor hen maar ook samen met hen wordt uitgewerkt en uitgevoerd.  
Je geeft aan dat je begint met een zekere kennis van zaken en met een project dat 
voldoende is afgestemd op de mensen die wil bereiken. Zij zijn ook voldoende 
mede-eigenaar van het project.



4. Criteria

3° de bijdrage van het project aan het wegwerken van 
participatiedrempels

Het bekendste kader is dat van de vijf B’s en kijkt naar de begrijpbaarheid, 
beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid en bruikbaarheid van het aanbod 
of de dienst. Soms krijgen deze vijf B’s er nog twee bij: bekendheid en 
betrouwbaarheid.

Indien gewenst kunnen we jullie verschillende documenten bezorgen die een 
gedetailleerd beeld geven van wat al die drempels percies inhouden.

Een aandachtspunt voor laagdrempelige werkingen: sommige dingen zijn voor 
jullie zo evident dat je vergeet om ze te vermelden!



4. Criteria

4° de inbedding van het project in een netwerk of 
samenwerkingsverband met relevante actoren om de slaagkansen 
van het project te maximaliseren; 

Een dergelijk project kan je zelden op je eentje realiseren. Je hebt partners nodig: 
• die voldoende dicht staan bij de eindgebruiker en hen kunnen motiveren om 

deel te nemen aan het project
• die invloed hebben op het aanbod en/of dicht staan bij de vrijetijdsaanbieders
• die de kans op een duurzame toekomst kunnen verhogen, ook als het project is 

afgerond



4. Criteria

5° de aandacht voor een meer inclusieve cultuur-, jeugdwerk- of 
sportpraktijk door actieve participatie van kansengroepen, 
participatie in gezinsverband of intergenerationele initiatieven. 

Je kan dit criterium interpreteren op organisatieniveau. De organisatie brengt dan 
mensen van verschillende achtergronden samen binnen hetzelfde vrijetijdsaanbod.

Je kan dit criterium ook interpreteren op sectorniveau. Het project zorgt er dan 
voor dat het landschap/de sector (lokaal of Vlaams) een grotere diversiteit aan 
participatiekansen biedt en zo ook meer verschillende deelnemers de kans geeft 
om te participeren. Het geheel van de cultuur-, jeugdwerk-, of sportpraktijk wordt 
dan inclusiever voor mensen die tot een kansengroep worden gerekend.





5. Begroting

• Alle kosten en inkomsten specifiek voor het project

• Enkel kosten gemaakt tussen goedgekeurde start- en einddatum project

• Geen limiet op gevraagd subsidiebedrag

• MAAR: infrastructuurkosten (verbouwingen, inrichtingen …) en duurzame 
aankopen (pc’s, bureaus …) kunnen enkel gesubsidieerd worden indien ze 
specifiek voor het project zijn én tegen afschrijfwaarde





6. Procedure

Zakelijk advies door administratie

• subsidieaanvraag gerechtvaardigd binnen deze 
subsidieregeling?

• risico op dubbele subsidiëring
• inhoud van het project vertaald in de begroting?
• fouten in de begroting? 
• personeelskosten correct en relevant voor het project vermeld?
• investeringen (aankoop van goederen) correct aangerekend? 

waarderingsregels toegepast?
• overheadkosten aannemelijk?
• relevante partners betrokken bij het project?



6. Procedure

Inhoudelijk advies door een commissie

Commissie met expertise in participatie van kansengroepen in 
cultuur, jeugd, sport en media

Toetsen: 
• Past de aanvraag binnen het doel van de projectoproep?
• Voldoet het aan de formele criteria?
• Op maat van de kansengroep?
• Gaat het om projectmatig werken?
• Klopt de begroting?



6. Procedure

Na advies: 

• Advies administratie en commissie wordt voor 1 april/1 oktober 
voorgelegd aan minister

• Minister beslist voor 1 mei/1 november
• Beslissing van de minister wordt ter goedkeuring voorgelegd 

aan de Inspectie van Financiën (IF)
• Na goedkeuring van IF krijg je bericht of je project al dan niet 

gesubsidieerd zal worden (+- midden juni/december)



6. Procedure

Niet goedgekeurd?

• Lees aandachtig de opmerkingen in het advies van de commissie en 
de administratie

• Aangepaste dossiers kunnen ingediend worden in de volgende 
indienronde

Goedgekeurd?

• Voorschot van 80%: direct uitbetaald

• Saldo van 20%: na goedkeuring van de afrekening

• Hou rekening met een eventueel lager goedgekeurd subsidiebedrag 
dan gevraagd





7. Inhoudelijke accenten van Demos

Onderscheid tussen twee types van aanbieders: 

Van aanbod > publiek 
De organisatie vertrekt vanuit een aanbod in de vrije tijd wil de kansengroep 
betrekken bij het bestaande aanbod en/of samen een (ver)nieuw(d) aanbod 
ontwikkelen (vnl. vrijetijdsactoren binnen cultuur, sport en jeugdwerk)
Bijvoorbeeld:  Buffalo Dance Academy, Women's Sport Kortrijk, G-Klimmen, …

Van publiek > aanbod
De organisatie bereikt reeds de kansengroep, maar wil voor hen een 
vrijetijdsaanbod ontwikkelen en/of de brug slaan naar het bestaande aanbod
(vnl. zelforganisaties, armoedeverenigingen, welzijnsorganisaties, jeugdzorg,…)
Bijvoorbeeld: Aspirant Initiator (Beerschot Atletiek), Stap je mee (Psylos), Betonne 
Jeugd Vecht

https://demos.be/kenniscentrum/praktijk/buffalo-dance-academy
https://demos.be/kenniscentrum/praktijk/womens-sport-kortrijk
https://demos.be/kenniscentrum/praktijk/seven-summits-g-klimmen-de-natuurvrienden-atb-antwerpen
https://demos.be/kenniscentrum/praktijk/aspirant-initiator-atletiek-een-syllabus-op-maat
https://demos.be/kenniscentrum/praktijk/stap-je-mee-psylos-leuven
https://demos.be/blog/verslag-van-het-p-kaffee-bij-deburen-over-een-subsidieaanvraag-voor-een-participatieproject


7. Inhoudelijke accenten van Demos

Organisaties die van publiek > aanbod werken…
… staan erg dicht bij de doelgroep en schrijven van daaruit sterke inhoudelijke 
projecten. Demos ondersteunt vooral op vlak van organisatie-ontwikkeling en 
helpt organisaties om hun eigenheid onder woorden te brengen, dossiertaal te 
beheersen, het partnernetwerk uit te breiden, legimiteit te versterken, 
zichtbaarheid te vergroten… Nu vooral ad hoc, maar in de toekomst met meer 
systematisch onder de noemer ‘ruimte claimen’.

Organisaties van aanbod > publiek…
… ondersteunt Demos onder de noemer ‘ruimte maken’ op vlak van: 
• Eigenheid van projectmatig werken
• Verruimen van het perspectief op ‘participatie’
• Aanreiken van een brede waaier aan vormen van participatief werken
• Aandacht voor de input en betrokkenheid van de eindgebruiker bij het 

ontwikkelen van het project
• Verduurzaming



7. Inhoudelijke accenten van Demos

Projectmatig werken

Projectmatig werken heeft zijn eigen wetmatigheden: 

- begin- en einddatum
- duidelijk omschreven doelstelling
- vooraf bepaald resultaat
- anders dan de werking, uniek
- projectplan: stappenplan, timing, doelen
- binnen bepaald budget

Houdt het midden tussen 'routinematig’ werken en ‘improviseren’ 
Het is op zich iets ‘vreemd’. Enerzijds nieuwe en onzekere dingen doen, 
anderzijds bepaalde resultaten op voorhand vastleggen.



7. Inhoudelijke accenten van Demos

Input en betrokkenheid van de eindgebruiker bij het ontwikkelen 
van het project: de LCD toolkit

LCD is een methode om op een geplande en 
participatieve manier een project te bedenken, te 

ontwikkelen en uit te voeren.

LCD bestaat uit drie fases: luisteren, creëren en doen. 
Elke fase wordt opnieuw verdeeld in kleinere stappen. 
Per stap zijn er verschillende werkvormen waar je uit 
kunt kiezen. Het resultaat is een stevig projectplan.









8. Wat kan Dēmos voor je doen? 

We helpen je graag op weg. 
- Let wel: Demos kent zelf geen subsidies toe
- We maken tijd voor jouw vragen

We inspireren
- Kom naar onze P-Kaffees waarop collega's ervaringen delen
- Ga gerust eens grasduinen op onze website
- Ga aan de slag met concrete methodieken en werkvormen

We adviseren
- Over hoe je het project vertaalt naar de subsidieaanvraag
- Over de wenselijkheid, haalbaarheid en verduurzaming van je project
- Over de optimale fasering en looptijd van je project
- Over mogelijke interessante (netwerk)partners binnen je project
- Over de procesvoorwaarden en mogelijke valkuilen van je project

www.demos.be/agenda
www.demos.be/programmas/participatieprojecten
www.demos.be/LCD

telefoon: 02 204 07 00
e-mail: info@demos.be

Feedback cyclus
-1- We maken een afspraak.

-2- Je bereidt de ontmoeting voor
-3- We ontmoeten elkaar

-4- Je stuurt ons een draft van je aanvraag
-5- We bezorgen je onze feedback

-6- We lezen je definitieve aanvraag na

↓
Je project is goed- of afgekeurd?

We zoeken opnieuw contact. 

WAT NU? 
Past je project in deze subsidie? 
> neem contact met ons op en download de tutorial 'Projectvoorstel schrijven’

Past je project niet in deze subsidie? 
> download onze mini subsidiewijzer en neem contact met ons op

http://www.demos.be/programmas/participatieprojecten
http://www.demos.be/programmas/participatieprojecten
http://www.demos.be/LCD
mailto:info@demos.be

