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Let op: dit document is enkel ter voorbereiding van het e-formulier  

1. Duid aan wie ondersteuning aanvraagt. 

☐ een vzw |Ga naar vraag 3. 

☐ een samenwerkingsverband tussen organisaties (hoofdaanvrager moet een vzw zijn) |Ga naar vraag 2. 

2. Geef aan met welke organisaties je een samenwerkingsverband bent aangegaan en de rol die 
elke organisatie zal opnemen in deze samenwerking. 

3. Kies voor welke categorie je een dossier wilt indienen.  

☐ 1A – mobiel jeugdwelzijnswerk  

☐ 1B – extra jeugdwelzijnswerkers  

☐ 2A – versterken zelforganisaties (enkel voor vzw)  

☐ 2B – professionaliseren jeugdwerkorganisaties (enkel voor vzw)  

☐ 3 – extra vrijetijdsaanbod  

☐ 4A – bruggenbouwer mentaal welzijn 

☐ 4B – bruggenbouwer bijzondere jeugdzorg 

Wil je je aanvraag liever voorstellen via een filmpje?  

☐ ja |Voeg filmpje toe met antwoord op alle of een deel van onderstaande vragen of stuur het naar jeugdwerk@stad.gent 

      met vermelding van de naam van je organisatie en de categorie waarvoor je indient.        
☐ nee |Ga naar vraag 2. 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 1A – mobiel jeugdwelzijnswerk 

4. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

☐ Rooigem/Malem  

☐ Moscou - Vogelhoek  

☐ Rabot  

☐ Bloemekenswijk  

☐ Sluizeken – Tolhuis - Ham  

☐ stadsbreed 
 
 
 
 

 Informatie in verband met de aanvraag 

 Informatie in verband met categorie 1A 

Vragenoverzicht aanvraag open 
call jeugd(welzijns)werk 
 

mailto:jeugdwerk@stad.gent
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5. Is je organisatie al actief in de wijk/stad? Zo ja, heb je al specifiek contact met de tieners en/of 
jongeren en verduidelijk? 

6. Hoe speel je in of zal je inspelen op de dynamieken in de wijk/stad? 

7. Heeft je organisatie al minstens 1 jaar ervaring in het werken met jongeren in kwetsbare 
situaties en zo ja, beschrijf kort? (max. 3 zinnen)  

8. Specifieer je doelgroep en geef aan hoe je deze gaat bereiken.  

9. Waarom wil je als organisatie inzetten op de methodiek van mobiel jeugdwelzijnswerk?  

10.  Op welke manier ga je de 4 functies van het jeugdwelzijnswerk invullen?   

11.  Beschrijf het pakket van de mobiele jeugdwelzijnswerker.  

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

12. Hoe zie je de coaching en ondersteuning binnen de eigen organisatie, de koepelorganisatie en 
de jeugddienst?  

13.  Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 1B – extra jeugdwelzijnswerkers 

14. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

☐ Brugse Poort  

☐ Rabot  

☐ Zuid  

☐ Scheldeoord  

☐ Oud-Gentbrugge  

15. Waarom wil je inzetten op jeugdwelzijnswerk in deze wijk of sector? 

16. Is je organisatie al actief in de wijk en zo ja, heb je al contact met de kinderen, tieners en/of 
jongeren en verduidelijk?   

17. Hoe speel je in of zal je inspelen op de dynamieken in de wijk? 

18. Heeft je organisatie al minstens 1 jaar ervaring in het werken met jongeren in kwetsbare 
situaties en zo ja, beschrijf kort? (max. 3 zinnen)  

19. Specifieer je doelgroep en geef aan hoe je deze gaat bereiken.  

20. Op welke manier ga je de 4 functies van het jeugdwelzijnswerk invullen?   

21.  Beschrijf het pakket van de jeugdwelzijnswerker.  

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

22. Hoe zie je de coaching en ondersteuning binnen de eigen organisatie, de koepelorganisatie en 
de jeugddienst? 

23.  Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

 Informatie in verband met categorie 1B 
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24. Beschrijf het aanbod, de frequentie, het bereik (aantal kinderen en/of jongeren) en/of 
openingsuren. 

 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 2A – versterken zelforganisaties 

25. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

26. Is je organisatie al actief in de wijk en zo ja, heb je al specifiek contact met de jongeren en  
verduidelijk?   

27. Heeft je organisatie al minstens 1 jaar ervaring in het werken met jongeren in kwetsbare 
situaties en zo ja, beschrijf kort? (max. 3 zinnen)  

28. Specifieer je doelgroep en geef aan hoe je deze gaat bereiken.  

29. Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

30. Geef aan welke doelstellingen jullie willen verwezenlijken de komende 3 jaar. 

31. Beschrijf je huidige werking.  

32. Heb je nu al een beroepskracht in dienst? Zo ja, hoeveel? 

33. Beschrijf het aanbod, de frequentie, het bereik (aantal kinderen en/of jongeren) en/of 
openingsuren. 

34. Beschrijf het takenpakket van de jeugdwerker (enkel bij aanwerving beroepskracht) 

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, …) 

 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 2B – professionaliseren 

jeugdwerkorganisaties 

35. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

36. Is je organisatie al actief in de wijk?   

☐ ja 

☐ nee  

37. Specifieer je doelgroep en geef aan hoe je deze gaat bereiken.  

38. Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

39. Geef aan welke doelstellingen jullie verwezenlijken de komende 3 jaar. 

40. Beschrijf je huidige werking. 

41. Heb je nu al een beroepskracht in dienst? Zo ja, hoeveel? 

42. Beschrijf het takenpakket van de jeugdwerker.  

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

 Informatie in verband met categorie 2A 

 Informatie in verband met categorie 2B 



  

 Vragenoverzicht open call jeugd(welzijns)werk | versie van 11 september 2020  – p.4 van 5 

43. Ben je van plan om bijkomende subsidies aan te vragen bij bijvoorbeeld Vlaanderen de 
komende 3 jaar? Zo ja, verduidelijk dit. 

 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 3 – extra vrijetijdsaanbod 

44. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

45. Is je organisatie al actief in de wijk?   

☐ ja 

☐ nee  

46. Specifieer je doelgroep en geef aan hoe je deze gaat bereiken.  

47. Heb je al contact met de jongeren in de wijk en zo ja verduidelijk? 

48. Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

49. Geef aan welke doelstellingen jullie verwezenlijken de komende 3 jaar. 

50. Beschrijf huidige werking, hoelang je actief bent als organisatie en/of organisatie al ervaring 
heeft in het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 

51. Beschrijf het aanbod, de frequentie, het bereik (aantal kinderen en/of jongeren) en/of 
openingsuren.   

52. Beschrijf het takenpakket van de jeugdwerker (enkel bij aanwerving beroepskracht). 

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 4A – bruggenbouwer mentaal welzijn 

53. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

54. Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

55. Beschrijf het takenpakket van de jeugdwerker.  

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

56. Hoe bereik je je doelgroep? 

57. Waarom wil je inzetten als organisatie op dit project? 

58. Omschrijf je plan van aanpak. 

59. Geef een korte omschrijving van eerdere kennis en expertise in geestelijke gezondheid van 
kinderen en jongeren. 

60. Beschrijf de duurzame contacten met eerstelijns hulpverlening rond geestelijke gezondheid 
van kinderen en jongeren die je organisatie heeft uitgebouwd.  

 

 

 

 Informatie in verband met categorie 3 

 Informatie in verband met categorie 4A 
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|Enkel in te vullen als je bij vraag 3 gekozen hebt voor de optie 4B – bruggenbouwer bijzondere 

jeugdzorg 

61. Duid aan waar in Gent je aanbod zal plaatsvinden. 

62. Ga je samenwerken met andere partners? Zo ja, beschrijf de rol die ze opnemen.  

63. Beschrijf het takenpakket van de jeugdwerker.  

|Voorbeeld: percentage contacturen met de doelgroep, … 

64. Hoe bereik je je doelgroep? 

65. Waarom wil je inzetten als organisatie op dit project? 

66. Omschrijf je plan van aanpak. 

67. Geef een korte omschrijving van eerdere kennis en expertise in geestelijke gezondheid van 
kinderen en jongeren. 

68.  Vul de naam van de vzw in (bij samenwerkingsverband is dit de hoofdaanvrager). 

69. Vul het adres van je maatschappelijke zetel in.  

70. Vul je ondernemingsnummer in. 

71. Vul je website in |Indien van toepassing 

72. Vul in hoe wij je als contactpersoon kunnen bereiken. 

voornaam contactpersoon 

achternaam contactpersoon 

telefoon of gsm 

e-mailadres 

73.  Voeg de onderstaande bijlage(n) bij dit formulier.  

 ☐ een begroting (overzicht van de uitgaven en eventuele inkomsten) 

 ☐ de jaarrekening van het laatste jaar 

 ☐ eventueel bijkomende info (bijlages, foto’s eerdere projecten) 

 

 Informatie in verband met categorie 4B 

 Informatie over de aanvrager  

 Bijlagen (voor alle categorieën) 


