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WOORD VOORAF  
 
Voor u ligt de nieuwe beleidsnota 2018-2021. Net zoals bij het realiseren en uitschrijven van de 
voorgaande nota speelde de Denktank1 een grote rol en zorgden een ruime bevraging en analyses voor 
de nodige inbreng. Het resultaat mag er zijn. Het betreft een beleidsdocument dat duidelijk verder 
bouwt op de huidige nota 2014-2017. Tegelijk wordt er rekening gehouden met de concrete situatie 
van onze organisatie vandaag en spelen we in op nieuwe accenten, ingegeven vanuit de bevragingen en 
analyses. 
 
Een opvallend verschil tussen de huidige en de nieuwe nota is de keuze om het bestaand 
doelstellingenkader te vereenvoudigen. Dat wordt verder uitgelegd in de inleiding bij het nieuw 
doelstellingenkader (hfst 2). Die keuze zorgt voor een duidelijke vermindering in het aantal 
doelstellingen, zowel strategische als operationele. Dat wil echter niet zeggen dat er minder werk wordt 
verzet. De nieuwe nota toont duidelijk een verderzetting van wat bestaat, met tegelijk oog voor enkele 
nieuwe accenten. Hierbij moet ook de kanttekening gemaakt worden dat het personeelsbestand 
verminderd werd van 6,40 VTE naar 5,25 VTE. De reden hiervoor ligt bij de financieel krappe en 
moeilijke situatie van onze vereniging. Een moeilijke en niet evidente keuze. Het werd dan ook een 
stevige evenwichtsoefening om een beleidsnota neer te zetten die enerzijds zoveel mogelijk het 
bestaande werkingsvolume wil behouden, en anderzijds ruimte wil creëren voor nieuwe accenten. 
 
We raden de lezer aan om zowel het hoofdstuk voorafgaand aan het doelstellingenkader als de 
toelichtingen en extra informatie bij de doelstellingen zelf rustig door te nemen en die als één geheel te 
bekijken. Op die manier wordt het duidelijk welke richting we voor de periode 2018-2021 willen inslaan 
en wat wij willen realiseren. 
 
Met dank aan de inzet van zovele vrijwilligers en voor het vele werk en vergaderen van de Denktank.  
 
 
Veel leesplezier. 
 

  

                                                           
1
 De Denktank bestaat uit drie vrijwilligers en drie stafmedewerkers. Die groep staat in voor de realisatie van de beleidsnota, in 

nauw overleg met de raad van bestuur. 
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1. INLEIDEND HOOFDSTUK  
 

1.1. Ontstaansgeschiedenis, missie en visie, kerntaken  
 
1.1.1. Korte ontstaansgeschiedenis 
 
De voorloper van de huidige vereniging was Kaderschool Don Bosco, opgericht in 1959. De focus was 
gericht op de organisatie van een groot pakket aan (kader)vorming, zoals de naam al aangeeft, en 
daarnaast op de begeleiding van en dienstverlening aan speelpleinwerkingen. In de loop van de jaren 
1994-1995 kende die organisatie echter een sterke evolutie en ontwikkeling, onder impuls van de grote 
groep gemotiveerde en dynamische vrijwilligers. Daarbij werd de uitdaging aangegaan om de 
vereniging volledig te reorganiseren en te werken aan een erkenning als landelijk georganiseerd 
jeugdwerk. In 1996 zag de vernieuwde vereniging Jeugddienst Don Bosco vzw het levenslicht en op 1 
januari 1998 volgde de erkenning als landelijk georganiseerd jeugdwerk. Dat leidde ertoe dat de 
bestaande dynamiek binnen de vrijwilligersploeg meer speelruimte kon krijgen, samen met de 
mogelijkheid om nieuwe ideeën te ontwikkelen. 
 
In de loop van de daaropvolgende jaren werden de bestaande initiatieven kwalitatief verder 
uitgebouwd en er werden heel wat nieuwe activiteiten gelanceerd, de ene met meer succes dan de 
andere. Inspelend op de tendens tot internationalisering en een grotere aandacht voor het 
multiculturele aspect in de samenleving werden er heel wat internationale activiteiten georganiseerd. 
Eén van de gevolgen hiervan was de oprichting van het internationaal netwerk Don Bosco Youth-Net in 
2001. Eerst bestond dat binnen de schoot van onze vereniging, sinds 2005 is het een afzonderlijke 
juridische entiteit (ivzw).  
 
Belangrijk in de recentste geschiedenis van de organisatie was de keuze in 2014 om ons sterker te 
profileren als vormingsorganisatie, met twee kerntaken: enerzijds ‘vorming’ (zowel nationaal als 
internationaal) en anderzijds ‘netwerking en dienstverlening’. Tegelijk werd de keuze gemaakt om 
sterker werk te maken van samenwerkingsverbanden, ook met sectoren buiten het jeugdwerk.  
Uit de analyses en de bevraging in functie van deze nieuwe beleidsnota bleken die keuzes ook de juiste 
te zijn en worden ze naar de nieuwe beleidsperiode toe ook verdergezet. 
 
Afsluitend mogen we stellen dat de keuzes en accenten die gelegd worden binnen de nieuwe 
beleidsperiode 2018-2021 een organisatie laten zien die weet wat ze wil, met een duidelijke visie op 
lange termijn, met een zekere ambitie en met aandacht voor vernieuwing. 
 
 

1.1.2. Missie en visie 
 
1.1.2.1. Onze missie 
 
'Plezierig engagement', dat wil Jeugddienst Don Bosco zijn. We willen jongeren uitdagen tot 
vrijwilligerswerk en hen vormingsinitiatieven en andere zinvolle vormen van vrijetijdsbesteding 
aanbieden, om zo een bijdrage te leveren aan hun totale ontplooiing. Zo worden ze gevormd tot 
weerbare, sociaal geëngageerde jongeren, die hun plaats in de maatschappij durven innemen en daar 
mee vorm aan kunnen en willen geven. 
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1.1.2.2. Onze visie 
 
Als organisatie inspireren we ons op het opvoedingsproject2 van Don Bosco. Dat leidt tot een aantal 
uitgangspunten die aan de basis liggen van onze werking en die zich uiteindelijk vertalen in onze visie. 
 
Uitgangspunten 
 
Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Onderlinge communicatie en dialoog met 
volwassenen, samen met een kritische reflectie op de maatschappij, zijn hierbij belangrijke hefbomen. 
 
Vanuit Don Bosco's manier van denken en werken kiezen we ervoor om in functie van een integrale 
benadering jongeren vier ruimtes aan te bieden: 
- een 'eigen'plaats, waar jongeren zich thuis mogen voelen en waar ze de ruimte of mogelijkheid krijgen 
om zichzelf te zijn, waar ze hun gevoelens mogen uiten en hun eigen persoon gestalte kunnen geven; 
- een 'leer'plaats, waar jongeren de ruimte en mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden en kennis uit 
te breiden, waar ze leren verantwoordelijkheid op te nemen voor de hen omringende werkelijkheid, 
waar ze vaardig worden om op een participatieve en kritische manier deel te nemen aan de 
maatschappij; 
- een 'speel'plaats, waar jongeren leeftijdsgenoten mogen ontmoeten, in gesprek en discussie kunnen 
gaan, relaties leren leggen, verbondenheid kunnen toelaten, samen dingen kunnen beleven en 
organiseren; 
- een 'zin'plaats, waar jongeren ruimte en mogelijkheid vinden om op zoek te gaan naar de grond van 
hun bestaan, naar zingeving, naar de zin van hun leven. 
 
Visietekst 
Centraal in het denken en doen van Jeugddienst Don Bosco staan de jongeren en hun inzet voor 
kinderen en leeftijdgenoten. Vanuit het 'plezierig geëngageerd zijn' kiezen we ervoor om jongeren ten 
volle medeverantwoordelijk te laten zijn in de uitbouw en realisatie van onze werking. Dat engagement 
vindt zijn oorsprong in het vierluik vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving, 
geïnspireerd door een christelijke visie op mens en wereld. 
 
- Jongeren en vrijheid: 
Jongeren zijn dynamische mensen die zich ontwikkelen tot een integrale en unieke persoon. Dat 
veronderstelt een groei in persoonlijke vrijheid. Zelfs al hebben zij nog niet direct een ideaal voor ogen, 
toch willen zij vrijheid verwerven. Daartoe moeten jongeren de nodige ruimte en middelen krijgen. Dat 
staat echter nooit los van de maatschappij waarin zij staan. 
Dat omvat een dubbele uitdaging: enerzijds jongeren ondersteunen bij hun integratie in de 
maatschappij en anderzijds hen kritisch-opbouwend leren zijn ten opzicht van diezelfde maatschappij. 
- Jongeren en verantwoordelijkheid: 
Vrijheid die absoluut wordt, is de grootste onvrijheid. Verantwoordelijkheid zorgt voor het juiste 
evenwicht. Daarom moeten we jongeren de ruimte bieden om verantwoordelijkheid in te oefenen in 
zeer concrete situaties, aangepast aan hun leeftijd en de al verworven vaardigheden. 
Door verantwoordelijkheid op te nemen, worden jongeren uitgedaagd om de maatschappelijke context 
vorm te geven en tegelijkertijd op te komen tegen onrechtvaardige systemen, armoede en verdrukking. 
- Jongeren en verbondenheid: 
Jongeren staan niet alleen in het leven. Ze moeten de kans krijgen om verbondenheid te ervaren, zodat 
zij op hun beurt verbondenheid leren integreren in hun bestaan. Die verbondenheid mag niet beperkt 
blijven tot de eigen peergroup, maar moet opengetrokken worden naar de ruimere maatschappij. 
- Jongeren en zingeving: 
Heel wat jongeren zijn op zoek naar 'zin' in hun leven, naar wie zij kunnen zijn en wat zij kunnen 
betekenen voor de ruimere wereld waarin zij staan. Het is dan ook van fundamenteel belang jongeren 

                                                           
2 Colette Schaumont & Carlo Loots (red.) (2015), ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. Don Bosco Centrale vzw, Brussel. 
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te laten zoeken naar wat zij waardevol vinden in het leven, naar waar zij voor staan en hoe ze hun eigen 
leven zin geven. Het komt erop aan jongeren te bekwamen in het ontwikkelen van hun identiteit ten 
aanzien van sleutelproblemen van het leven en samenleven. 
 
We kiezen ervoor om die vier waarden via een speelse, creatieve en ervaringsgerichte aanpak gestalte 
te geven. 
 

1.1.3. Kerntaken 
Onze organisatie heeft twee kerntaken: 'vorming' en 'dienstverlening en netwerking'.  
 
Vorming is de eerste en voornaamste kerntaak. Ze heeft zowel een nationaal als een internationaal luik. 
In het nationale luik organiseren wij een groot pakket aan vormingsactiviteiten met een accent op 
kadervormingstrajecten en specialisaties, zoals een cursus Verdere Vorming en vorming op maat.  
Via het internationale luik willen we zowel het interculturele en mondiale vormingsaspect 
binnenbrengen in onze organisatie, als onze ervaring en kennis over (kader)vorming en 
speelpleinwerking ter beschikking stellen van organisaties in het buitenland. Daarbij worden zowel 
binnen als buiten Europa activiteiten ontplooid. Telkens staan vorming, speelpleinwerking en 
vrijwilligerswerk centraal. 
De tweede kerntaak is dienstverlening en netwerking. Daarbij staan de verschillende partners centraal 
met wie we gedurende de komende jaren ofwel de bestaande dienstverlening of netwerking behouden, 
ofwel die willen versterken. We bewaren ook de openheid om tot samenwerking of netwerking te 
komen met nieuwe partners. Centraal bij deze kerntaak staat het realiseren van concrete acties waarbij 
zowel de jongeren als de partnerorganisaties en wijzelf een win-winsituatie mogen ervaren. Een 
belangrijke keuze hierbij is het leggen van dwarsverbindingen tussen onze jeugdorganisatie en andere 
sectoren, zoals bijzondere jeugdzorg, het onderwijs en internaten. Tegelijk blijven we de keuze bewaren 
om via vertegenwoordigingswerk actief betrokken te blijven binnen het brede jeugdbeleid. 

 

1.2. Positionering en profilering 
De positionering en profilering van Jeugddienst Don Bosco wordt zichtbaar in de hele nota, en in het 
bijzonder via ons doelstellingenkader. We geven hier de voornaamste accenten weer. Zij vormen een 
unieke mix en versterken elkaar. 

1. Onze missie en visie. 
2. Het centraal plaatsen van onze vrijwilligers binnen onze organisatie. Dat wordt zichtbaar in 

de keuze voor inspraak en participatie via een hele resem aan stuw- en werkgroepen, de 
aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling (zowel competentie- als talentgericht), het 
vernieuwd organigram, het structureel inbouwen van een Dankjewel, enz. 

3. De keuze om ons te profileren als vormingsorganisatie, waarbij twee kerntaken centraal 
staan, namelijk 'vorming' en 'dienstverlening en netwerking'. 

4. De keuze om zingeving als een geïntegreerd onderdeel van onze werking te zien en daarbij 
het Don Boscokarakter (salesiaanse identiteit) uitdrukkelijker in de verf te zetten. 

5. De aanwezigheid van een sterke internationale werking, zowel binnen als buiten Europa. 
6. De keuze om samen te werken met anderen en dwarsverbindingen te leggen tussen 

jeugdwerk en jeugdhulp, onderwijs en internaten. 
7. De aandacht voor diversiteit binnen onze werking via concrete acties.  
8. Het belang van ervaringsgericht werken, met aandacht voor competentie- en talentgericht 

werken. 
9. De keuze om vertegenwoordigingswerk op te nemen binnen verschillende geledingen in het 

jeugdwerk, zoals jeugdbeleid (commissie Jeugdbeleid), zingeving (Netwerk voor Pastoraal 
met Jongeren) en internationaal (collega-groep Internationaal). 

10. Onze doelgroep omvat jongeren vanaf 15 jaar die zich als vrijwilliger willen inzetten in het 
jeugdwerk. Vorming, engagement, inspraak en participatie zijn daarbij de centrale 
hefbomen. 
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1.3. Organigram 

 
Vanuit de analyses in voorbereiding van deze nieuwe nota kwam de vraag naar boven om het 
bestaande organigram te ‘hertekenen’ vanuit het gezichtspunt van de vrijwilligers. Dat leidde tot het 
onderstaande resultaat. Het betreft een visuele voorstelling met daarin de voornaamste componenten 
van onze werking, eerder dan een traditioneel organigram. Het probeert zichtbaar te maken hoe 
vrijwilligers en personeel samen het geheel van de werking dragen.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4. Democratisch proces 
 
Ook deze beleidsnota kwam tot stand via de Denktank. Die bestaat uit drie vrijwilligers en drie 
stafmedewerkers. In december 2015 kwam de groep een eerste keer bijeen. Om de nodige input te 
verkrijgen, bewandelden we verschillende wegen. 
 
In de eerste plaats gebruikten we de al bestaande evaluatiekanalen. Bij elke activiteit en elk project 
houden we namelijk een evaluatiemoment, wat de nodige informatie oplevert om zowel op korte 
termijn dingen bij te sturen, als op lange termijn bepaalde lijnen uit te zetten.  
 
Een tweede weg was de SWOART-analyse, die we maakten via een bevraging van onze werk- en 
stuwgroepen, en van onze stakeholders.  
 
Een derde weg was de organisatie van twee verschillende inspraakmomenten met als doel om een zo 
breed mogelijke groep te bereiken. 

 
Ten slotte spoorden we ook tendensen op binnen de huidige maatschappelijke context en binnen het 
Vlaams en Europees jeugdbeleid. Daarbij maakten we enerzijds gebruik van teksten van de Ambrassade 
en anderzijds van documenten van zowel de Vlaamse overheid als van Europese instanties. 
 
Via deze wegen kreeg de Denktank heel wat materiaal aangereikt waarmee ze verder aan de slag ging 
en opties kon gaan formuleren. Dat leidde tot een set van twintig opties (zie hfst 2). Die opties, in 
combinatie met het huidige doelstellingenkader 2014-2017, dienden als inspiratiebron voor de 
doelstellingen en bijbehorende acties voor de periode 2018-2021. Die werden dan weer 
teruggekoppeld naar de verschillende deelgroepen en de raad van bestuur. Uiteindelijk werd deze nota 
op 17 december door de algemene vergadering goedgekeurd. 
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2. DOELSTELLINGENKADER  
 

INLEIDENDE TOELICHTING 
 
 
Wie de huidige beleidsnota 2014-2017 ter hand neemt en die naast de nieuwe legt, zal vaststellen dat 
er een grondige wijziging is in het aantal strategische en operationele doelstellingen. Bij het uitschrijven 
van de nieuwe nota kozen we er namelijk zo consequent mogelijk voor om het doelstellingenkader 
overzichtelijker te maken en te vereenvoudigen. Daarbij hielden we wel in het oog dat het totale 
werkingspakket bewaard bleef. Hierdoor werd het aantal strategische doelstellingen teruggebracht van 
23 naar 9 en het aantal operationele van 56 naar 40. 
 
Tegelijk maakten we de keuze om via het doelstellingenkader een zicht te geven op de totaliteit van 
onze organisatie en dus ook doelstellingen op te nemen over organisatiemanagement en 
communicatie. Dat sluit ook perfect aan bij de huidige nota 2014-2017, waar die doelstellingen al in 
opgenomen werden. 
 
Om de link te kunnen leggen met de huidige nota 2014-2017 zetten we bij elke operationele 
doelstelling een code. Code ‘A’ staat voor aanpassing, ‘B’ voor bewaring en ‘V’ voor een versterking van 
een bestaande doelstelling. Code ‘N’ staat voor een nieuwe doelstelling.  
Naast de gevraagde gegevens, zoals timing en acties, geven we onder de rubriek Aanpak extra info bij 
die acties waar dat ons opportuun leek. Hierdoor wordt ook een tipje van de sluier opgelicht over de 
inzet en tijdsinvestering van zowel vrijwilligers als stafmedewerkers. We verwijzen in dit verband ook 
zeer specifiek naar onze keuze om vrijwilligers volop in te schakelen in de totaliteit van onze werking. 
Dat heeft als consequentie dat dit heel wat energie en tijd vraagt van onze stafmedewerkers, die deze 
vrijwilligers mee begeleiden en ondersteunen. 
 
Bij de meeste doelstellingen wordt ook een uitgangssituatie weergegeven. Als er een uitgangssituatie 
onder een strategische doelstelling staat, dan is de inhoud ervan ook van toepassing voor alle 
operationele doelstellingen die er deel van uitmaken. Waar nodig wordt er nog extra info toegevoegd 
onder een operationele doelstelling.  
 
We raden aan om bij het doornemen van het doelstellingenkader de indicatoren en de bijbehorende 
acties (en eventueel ‘aanpak’) als één geheel te bekijken. Zij vullen elkaar aan en geven zo een goed 
beeld van wat we willen bereiken. 
 
We verwijzen ook naar onze zoektocht om sterker werk te maken van diversiteit. We maakten daarbij 
de keuze om onze werking van binnenuit – via concrete acties – op dat punt te versterken, eerder dan 
te werken met specifieke doelstellingen. Voor de invulling van het begrip ‘diversiteit’ hanteren we de 
begripsafbakening zoals die te vinden is in de visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ (Demos, 
Ambrassade) op pagina 3.  
 
Zoals al werd aangehaald op de voorgaande pagina (zie hoofdstuk 1.4) resulteerden onze hele 
bevraging en de analyses in functie van deze nieuwe nota in een opdeling in twintig grotere opties. Het 
zijn die opties, in combinatie met belangrijke accenten die zichtbaar werden vanuit onze bevraging en 
met het bestaande doelstellingenkader 2014-2017, die de nodige inspiratie boden voor het nieuwe 
doelstellingenkader 2018-2021.  
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We geven de opties hier kort weer. 
 

 Inzetten op competentie- en talentontwikkeling van jongeren, onze vrijwilligers en staf 

 Flexibel kunnen inspelen op spontane ideeën van jongeren 

 Onze stem laten horen binnen het maatschappelijk debat – inspraak in beleid 
(vertegenwoordiging) 

 Inspraak van vrijwilligers in onze werking 

 Sterker investeren in het Don Bosconetwerk (= geheel van Don Bosco-organisaties in 
Vlaanderen en Europa) 

 Kiezen voor jongeren in armoede via eigen Don Bosconetwerk én daarbuiten 
(samenwerking) 

 Internationaal: visieontwikkeling (op alle aspecten) 

 Investeren in, versterken, verbreden en vernieuwen van ons bestaand vormingsaanbod 
(nationaal en internationaal) 

 Werk maken van concrete methodieken en vormingsaanbod rond jongerenpastoraal 

 Het ‘nieuw’ pedagogisch project vertalen/aanbieden (vorming geven) aan onze vrijwilligers 
en staf 

 Speelplein Raccoon als modelvoorbeeld beschouwen voor andere scholen in een stedelijke 
context 

 De langdurige betrokkenheid van onze vrijwilligers bij JDB verdedigen, in combinatie met 
een aanbod op maat 

 Jongeren uit ‘kansarme problematiek’ proberen te bereiken – diversiteit in onze werking 
versterken 

 Bezorgdheid en spanningsveld: te groot en te versnipperd aanbod + tegelijk gaat het om 
een nieuw aanbod gedragen door de vrijwilligers (cfr. optie 2) 

 Op zoek gaan naar manieren waarop de salesiaanse identiteit uitgedragen kan worden door 
vrijwilligers en staf 

 Onze rol definiëren naar de Don Boscospeelpleinen toe 

 Ons externe communicatiebeleid personaliseren 

 Werken rond kennis- en informatiemanagement tussen mensen 

 Binnen de raad van bestuur een groeipad uitwerken van een personeelslid  

 Werk maken van alternatieve financiering (ook op lokaal niveau) 
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1. KERNTAAK VORMING 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 1  

Ons aanbod aan nationale en internationale vormingsprojecten verder uitbouwen 
 

Uitgangssituatie 
- Deze strategische doelstelling omvat zowel het nationaal als het internationaal vormingsaanbod. 
- Wegens de nieuwe regelgeving op kadervorming worden de bestaande doelstellingen (nota 2014-

2017) rond het nationaal vormingsaanbod anders onderverdeeld en/of samengevoegd. Dat 
resulteert in de eerste drie operationele doelstellingen (OD 1.1 t.e.m. 1.3). De vier daaropvolgende 
doelstellingen (OD 1.4 t.e.m. 1.7) omvatten het internationaal speelplein- en vormingsaanbod.  

- Het onderstaand pakket aan doelstellingen toont een eerste kerntaak van onze organisatie. Het 
internationale aanbod blijft er fundamenteel deel van uitmaken. Dit alles speelt in op de keuzes die 
voortkomen uit onze analyse, zoals het inzetten op competentie- en talentontwikkeling van 
jongeren en het investeren en verbreden van ons vormingsaanbod.  

 

 
OD 1.1: Jaarlijks kadervormingstrajecten opzetten voor minstens tweehonderdvijftig 

(toekomstige) jeugdwerkers. 
 
Uitgangssituatie 
- Deze doelstelling omvat enkel die vormingsactiviteiten die leiden tot een attest.   
- Na een grondige evaluatie werd de keuze gemaakt om de cursus Bob’l (in samenwerking met het 

MPC Sint-Franciscus in Roosdaal) niet langer te organiseren. In de plaats hiervan kwam een 
samenwerking met Het Balanske vzw, waarbij een kadervormingstraject voor animatoren werd 
opgezet met een accent op omgaan met kinderen met een beperking. Vanuit onze keuze rond 
diversiteit wordt dit traject ook verdergezet en opgenomen binnen de nieuwe beleidsnota. 

 
Acties 

Actie 1:  Kadervormingstrajecten opzetten voor 250 jongeren. 
Actie 2: Zes cursussen ‘Animator in het Jeugdwerk’ organiseren. 
Actie 3: Twee cursussen ‘Hoofdanimator in het Jeugdwerk’ organiseren. 
Actie 4: Een cursus ‘Instructeur in het Jeugdwerk’ organiseren. 
Actie 5: Vijf evaluatiemomenten organiseren. 

V 

Indicatoren Timing 

- 250 kadervormingstrajecten  
- Realisatie van zes  animatorcursussen, twee hoofdanimatorcursussen en één  
instructeurscursus  
- Realisatie van vijf evaluatiemomenten 
- Deelnemerslijsten 

Jaarlijks 
 

Aanpak  

- De stafmedewerker Vorming draagt de verantwoordelijkheid voor het opzetten van de 250 
trajecten, de aanvragen bij de overheid en de volledige opvolging ervan (o.a. mijnkadervorming.be, 
stageplaatsen, enz.). 
- Hij stelt voor elke cursus een instructorenploeg samen. Elke instructorenploeg komt gemiddeld twee 
tot drie keer samen in voltallige groep, en daarnaast nog in kleinere deelgroepjes verbonden aan 
specifieke sessies. Tijdens en na de cursus wordt zowel de cursus als het functioneren van de 
instructoren en de instructorenploeg geëvalueerd. De stafmedewerker Vorming schakelt zich als 
instructeur in in verschillende van deze cursussen. De andere pedagogische stafmedewerkers kunnen 
zich als instructor inschakelen in een of meerdere cursussen. De stafmedewerker Vorming zorgt voor 
de realisatie van de vijf evaluatiemomenten, verspreid over Vlaanderen. 
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OD 1.2 : Jaarlijks twaalf vormingsactiviteiten begeleiden of organiseren voor in totaal 200 

deelnemers. 
 
Uitgangssituatie 
In de loop van de voorbije jaren hebben we verschillende vormingssessies uitgewerkt, meestal op vraag 
van jeugdorganisaties. Dat resulteerde in een uitgebreid aanbod aan vormingssessies waar 
jeugdorganisaties een beroep op kunnen doen. Naast dat al bestaande aanbod willen we aandacht 
besteden aan nieuwe vragen en noden vanuit het jeugdwerk (accent op vraaggestuurd werken). Dat 
biedt de kans om de ervaring en kennis van onze instructoren in te zetten en zo tot nieuwe 
vormingsactiviteiten te komen, die we nadien ook ter beschikking kunnen stellen voor andere 
jeugdorganisaties. Via de cursus Verdere Vorming bieden we specialisatiesessies aan. 
 
 
Acties 

Actie 1: Tien vormingssessies begeleiden, waarvan minstens één gericht op 
speelpleinverantwoordelijken. 

Actie 2: Een cursus Verdere Vorming organiseren. 
Actie 3: Een vormingsactiviteit uitwerken en organiseren over een of meerdere specifieke 

thema's. Een vormingsactiviteit kan zowel bestaan uit één sessie als uit een dagdeel 
met verschillende sessies, of een meerdaags aanbod. 

 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 48750 Verplaatsingskost 2500 60 % VTE 

  Huur lokalen 9500  

  Huur materiaal 500  

  Aankoop materiaal 2500  

  Verblijfskost - voeding 30000  

  Vergoeding aan derden 750  

     

B 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van tien vormingssessies 
- Realisatie van een cursus Verdere Vorming 
- Realisatie van een vormingsactiviteit 
- Deelnemerslijsten 

Jaarlijks 
 

Aanpak  

- Wat betreft tien vormingssessies. De stafmedewerker Vorming is verantwoordelijk voor de 
realisatie en opvolging van deze actie. Daarbij doet hij een beroep op de meer ervaren instructoren 
binnen onze organisatie. 
- Wat betreft de cursus Verdere Vorming. De stafmedewerker Vorming stelt een instructorenploeg 
samen. Die ploeg komt gemiddeld twee tot drie keer samen in voltallige groep, en daarnaast nog in 
kleinere deelgroepjes verbonden aan specifieke sessies. Tijdens en na de cursus wordt zowel de 
cursus als het functioneren van de instructoren en de instructorenploeg geëvalueerd. 
- Wat betreft de vormingsactiviteit. Via het Overlegforum en de contacten met de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco wordt gepolst naar vormingsnoden. Eens het thema bepaald is, 
stelt de stafmedewerker Vorming een werkgroep samen. Die werkgroep staat in voor de verdere 
uitwerking en realisatie. 
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OD 1.3: Tijdens de beleidsperiode 2018-2021 twee nieuwe vormingsactiviteiten met een 

maatschappelijke focus uitwerken voor in totaal minstens dertig deelnemers. 
 
Uitgangssituatie 
Als vormingsorganisatie vormen we jongeren als vanzelfsprekend in verschillende (maatschappelijke) 
thema’s. Toch willen we in de komende beleidsperiode nog meer inspelen op maatschappelijke 
tendensen. Daarom willen we twee nieuwe vormingsactiviteiten uitwerken die hierop inspelen. Door te 
verwijzen naar maatschappelijke focus willen we de openheid bewaren om te kunnen inspelen op 
maatschappelijke uitdagingen die zich in de loop van de beleidsperiode 2018-2021 gaan voordoen.  
 
Acties 

Actie 1: Twee nieuwe vormingsactiviteiten met een maatschappelijke focus ontwikkelen en 
begeleiden. Een  vormingsactiviteit kan zowel bestaan uit één specifieke sessie als uit een 
dagdeel met verschillende sessies, of een meerdaags aanbod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 5850 Verplaatsingskost 450 10 % VTE 

Vergoeding derden 1500 Huur lokalen 1750  

  Huur materiaal 150  

  Aankoop materiaal 500  

  Verblijfskost - voeding 3750  

     

N 

Indicatoren Timing 

- Twee nieuwe vormingsactiviteiten ontwikkelen en begeleiden 
- Deelnemerslijst 

In de loop van 2018-2021 

Aanpak  

- Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de stafmedewerker Vorming om de vinger aan de pols 
te houden betreffende deze doelstelling en actie. Zodra er zich een opportuniteit voordoet, wordt dit 
ter sprake gebracht binnen de stuwgroep Vorming. Eens van daaruit groen licht komt, wordt een 
werkgroep opgestart om dit verder concreet op te volgen en te realiseren. Een evaluatie op het einde 
van de rit maakt hier deel van uit. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 850 Verplaatsingskost 150 2 % VTE/jaar 

  Huur lokalen 400  

  Huur materiaal 100  

  Aankoop materiaal 150  

  Verblijfskost - voeding 50  
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OD 1.4 : Jaarlijks vanuit onze expertise minstens drie jeugdwerkingen ondersteunen in het 
buitenland. 

 
Uitgangssituatie 
- Met deze doelstelling spelen we in op onze keuze om ook internationaal actief te zijn. Dat werd als 
zeer waardevol aangehaald binnen onze analyse. Het typeert ook onze werking. Deze doelstelling is een 
herformulering van OD 5.1 en OD 5.2 van de huidige beleidsnota 2014-2017. Het aantal projecten 
wordt op die manier teruggebracht van vier naar drie. We maakten die keuze wegens het al 
aangehaalde punt betreffende de daling van het aantal VTE’s: van 6,40 naar 5,25 VTE. 
- In deze nota wordt niet langer verwezen naar het Zuiden, maar wel naar het buitenland. Dat heeft 
alles te maken met de keuze dat we zowel binnen als buiten Europa jeugdwerkingen willen 
ondersteunen. Tegelijkertijd lijkt het ons niet wenselijk, en zelfs ondoenbaar, om ons nu al vast te 
pinnen op een of ander land of continent voor de periode 2018-2021.  
- Centraal in deze projecten staan vorming geven aan de lokale vrijwilligers en speelpleinwerking mee 
ondersteunen. Dat doen we in samenwerking met lokale partners zowel binnen als buiten Europa.  
 
 
Acties 

Actie 1:  Contacten met buitenlandse partners – keuze en vastleggen van de drie projecten 
Actie 2: Deelnemers zoeken, voorbereidings- en vormingstraject doorlopen, opvolging 
Actie 3: Concrete realisatie van de ondersteuning van drie jeugdwerkingen in het buitenland 
Actie 4: Evaluatie van de drie projecten (proces en product) 
 

 
 
 
OD 1.5: Jaarlijks minstens drie jongeren de mogelijkheid bieden tot individueel 

vrijwilligerswerk met kwetsbare kinderen en jongeren in het buitenland.  
 
Uitgangssituatie 
- Via deze doelstelling willen we jongeren de kans geven om zich als individuele vrijwilliger in te 
schakelen in een jeugdorganisatie, zowel binnen als buiten Europa. Tegelijkertijd spelen we in op onze 
keuze om jongeren kansen te bieden om aan hun competenties en talenten te werken.  
- Door specifiek te verwijzen naar ‘kwetsbare kinderen en jongeren’ maken we werk van de optie om 
sterker in te zetten op diversiteit.  
 

A 

Indicatoren Timing 

- Ondersteuning van drie jeugdwerkingen in het buitenland 
- Per project zijn drie tot vijf Vlaamse vrijwilligers als begeleider actief betrokken 

Jaarlijks 
 

Aanpak  

- De stafmedeweker Internationaal is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van elk project.  
- Elk project omvat: een voorbereidings- en vormingstraject, opvolging van de deelnemers, contacten 
en overleg met de partner in het buitenland, de concrete realisatie in het buitenland, evaluatie bij 
terugkeer, enz. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 14850 Verplaatsingskost 10400 30 % VTE 

Droomfonds DB 3650 Huur lokalen 1500  

  Aankoop materiaal 2000  

  Verblijfskost - voeding 4600  

     

A 
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Acties 
Actie 1: Drie individuele jongeren begeleiden om zich voor minstens drie maanden in te 

schakelen in een Don Bosco-initiatief voor kwetsbare kinderen en jongeren in het 
buitenland. 

 
 
OD 1.6: Jaarlijks nemen minstens veertien buitenlandse animatoren deel aan een 

Summer Exchange of Animators in Vlaanderen. 
 
Uitgangssituatie 
- Onze organisatie stond aan de wieg van het project Summer Exchange of Animators, dat nu mee 
gepromoot wordt binnen het Europees netwerk Don Bosco Youth-Net (DBYN). Het betreft een 
uitwisseling van animatoren tussen verschillende Europese jeugdwerkingen tijdens de zomervakantie.  
- Voor de ontvangst van de buitenlandse animatoren in Vlaanderen (twee weken eerste helft juli) wordt 
gebruik gemaakt van Europese subsidies. 
 
Acties 

Actie 1: Organisatie van een Summer Exchange of Animators in Vlaanderen voor minstens 
veertien buitenlandse animatoren. 

 

Indicatoren Timing 

- Drie jongeren als individuele vrijwilliger actief in het buitenland. Jaarlijks 

Aanpak  

- De stafmedewerker Internationaal is verantwoordelijk voor deze doelstelling  
- Hij is verantwoordelijk voor de nodige contacten met partnerorganisaties in het buitenland. 
- Elke deelnemer doorloopt een voorbereidings- en vormingstraject.  
- De stafmedewerker volgt de deelnemers op, zorgt voor feedback, evaluatie bij terugkeer, enz.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 450 Verplaatsingskost 150 8 % VTE 

  Huur lokalen 150  

  Aankoop materiaal 75  
  Verblijfkost - voeding 75  
     

V 

Indicatoren Timing 

- Veertien buitenlandse animatoren actief op Vlaamse speelpleinwerkingen. Jaarlijks 

Aanpak  

De stafmedewerker Internationaal is verantwoordelijk voor deze doelstelling. Hij werkt hiervoor 
samen met de werkgroep Europa. Dat omvat: promotiemateriaal ontwikkelen en verspreiden, 
veertien buitenlandse deelnemers zoeken via DBYN, geïnteresseerde speelpleinwerkingen zoeken, de 
deelnemers opvolgen en hen feedback laten geven eens ze in Vlaanderen zijn, inschakeling van deze 
jongeren op de speelpleinwerkingen voor een periode van minstens twee weken, organisatie en 
realisatie van drie weekends, evaluatie van het project. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies EU 12000 Verplaatsingskost 4900 10 % VTE 

  Huur lokalen 1600  

  Verblijfskosten - voeding 3700  
  Zakgeld  1100  
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OD 1.7: Jaarlijks nemen minstens vijf Vlaamse jongeren deel aan een Summer Exchange 
of Animators in Europa.  

 
Uitgangssituatie 
- Dit is 'de andere richting' van de doelstelling OD 1.6: het zijn hier Vlaamse jongeren die naar een 
Europees Don Boscoproject trekken. Dat verloopt zonder Europese subsidies. 
 
Acties 

Actie 1: Deelname van minstens vijf Vlaamse jongeren aan een Summer Exchange of 
Animators, georganiseerd in Europa. 

 

 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 2 
 Tijdens de beleidsperiode 2018-2021 onze vrijwilligers aanzetten tot het   
 uitdragen van onze visie op salesiaans geïnspireerd jeugdwerk 
 
Uitgangssituatie 
- Net zoals bij de analyses in functie van het uitschrijven van de huidige nota 2014-2017 tonen de 
nieuwe analyses aan dat onze vrijwilligers het unieke Don Boscokarakter van onze organisatie niet 
alleen willen behouden maar het ook sterker willen uitdragen. Dat leidde tot de keuze om te zoeken 
naar manieren om onze salesiaanse identiteit sterker te laten uitdragen door onze vrijwilligers. 
- Tegelijkertijd raakt dit een van de kernpunten aan van de unieke positie die wij als organisatie in het 
jeugdwerk innemen. Die kan maar behouden of versterkt worden als we rond dit punt ook effectief aan 
de slag gaan.  
- We stellen ook vast dat jongeren via deelname aan ons vormingsaanbod of aan andere projecten 
kennismaken met onze visie op salesiaans geïnspireerd jeugdwerk. Door specifieke doelstellingen en 
bijbehorende acties rond dit topic kan dit verder geëxpliciteerd en versterkt worden. 
 
 

OD 2.1: Jaarlijks aan onze vrijwilligers een didactisch hulpmiddel aanreiken over 
salesiaans geïnspireerd jeugdwerk.  

 
 
Uitgangssituatie 
- Met een didactisch hulpmiddel willen we onze vrijwilligers ondersteunen om dit salesiaans 
geïnspireerd jeugdwerk uit te dragen. Dat kan onder verschillende vormen, zolang het hen maar 
versterkt en aanzet tot het uitdragen van onze visie.  
 

B 

Indicatoren Timing 

- Vijf Vlaamse jongeren als animatoren actief op een Europese jeugdwerking 
- Deelnemerslijst 

Jaarlijks 

Aanpak  

De stafmedewerker Internationaal is verantwoordelijk voor deze doelstelling. Hij werkt hiervoor 
samen met de werkgroep Europa. Dat omvat: promotiemateriaal ontwikkelen en verspreiden, vijf 
Vlaamse deelnemers zoeken, geïnteresseerde buitenlande jeugdwerkingen zoeken via DBYN, 
inschakeling van die jongeren op de buitenlandse jeugdwerkingen, de deelnemers opvolgen en hen 
feedback laten geven, en evaluatie van het project. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 1375 Verplaatsingskost 1375 5 % VTE 

     

N 
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Acties 
 Actie 1: Realisatie van een didactisch hulpmiddel. 
 Actie 2: Dit hulpmiddel voorstellen aan minstens twintig van onze vrijwilligers. 

 
 
OD 2.2: Jaarlijks met minstens 25 jongeren terugkeren naar de roots van Don Bosco. 
 
Uitgangssituatie 
Het is een gewaardeerde traditie binnen onze werking om met jongeren naar de bakermat van Don 
Bosco terug te keren. Centraal in zo’n tocht staan een diepere kennismaking met de figuur van Don 
Bosco, zijn leefwereld (historische achtergronden), toelichtingen bij zijn keuzes, kennismaking met 
lokale Don Boscojeugdorganisaties, enz. Die tocht biedt ook de kans om vroegere deelnemers als gids 
mee te laten gaan. 
 
Acties 

 Actie 1:  Jongeren vormen om als gids mee te gaan en hen betrekken bij de organisatie van de 
Turijntocht.  

 Actie 2:  De organisatie van een Turijntocht voor minstens 25 deelnemers.  

Indicatoren Timing 

- Realisatie van een didactisch hulpmiddel 
- Voorstellen van een didactisch hulpmiddel 
- Deelnemerslijst 

Jaarlijks 

Aanpak  

- Een stafmedewerker is, samen met enkele vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie van het 
hulpmiddel. Dat omvat: op het spoor komen van welke noden er bestaan op dit vlak, inspelen op die 
nood door een hulpmiddel uit te werken, het hulpmiddel uittesten, definitieve realisatie en promotie 
ervan. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Droomfonds DB 1400 Verplaatsingskost 200 5 % VTE 

  Aankoop materiaal 200  

  Aanmaak - ontwikkeling 1000  

     

A 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van een Turijntocht (Roots van Don Bosco) 
- Deelnemerslijst 
- Namenlijst gidsen 

Jaarlijks 

Aanpak  

- Een stafmedewerker is, samen met enkele vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie en 
inhoudelijke uitwerking van de reis, de praktische omkadering en de bekendmaking ervan.  
- Dat omvat: zoeken van deelnemers en de nodige begeleiding (gidsen, kookploeg, enz.), een 
voorbereidings- en vormingsmoment voor de gidsen, een infoavond met inhoudelijk moment voor de 
deelnemers, realisatie van de reis, een terugkommoment met evaluatie.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 10550 Verplaatsingskost 7000 7 % VTE 

  Huur lokalen 2000  

  Aankoop materiaal 50  

  Verblijfskost - voeding 1500  
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OD 2.3: In de loop van de beleidsperiode 2018-2021 deelnemen aan twee internationale 

Don Bosco-jongerenontmoetingen rond zingeving. 
 
Uitgangssituatie 
- Het betreft hier een aanpassing van OD 6.2 uit de huidige beleidsnota 2014-2017. 
- Met deze doelstelling komen we tegemoet aan de keuzes om sterker te investeren in het Don 
Bosconetwerk en om te werken rond onze salesiaanse identiteit. 
- Het betreft internationale uitwisselingen tussen jongeren afkomstig uit jeugdorganisaties van Don 
Bosco. Centraal staan ontmoeting, gesprekken en sessies over Don Bosco en het aspect zingeving. 
Geregeld worden dergelijke ontmoetingen georganiseerd tussen verschillende landen.  
- Op Europees niveau worden dergelijke uitwisselingen georganiseerd vanuit Salesian Youth Movement 
(SYM). Dat is een overlegplatform van Europese Don Bosco-organisaties die actief zijn op het terrein 
van zingeving.  
 
Acties 
 Actie 1: Met minstens tien jongeren deelnemen aan twee internationale Don Bosco-

jongerenontmoetingen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan twee jongerenontmoetingen  
- Deelnemerslijst 

In de loop van 
2018-2021 

Aanpak  

- Een stafmedewerker is, samen met enkele vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie van deze 
doelstelling. Indien nodig neemt de stafmedewerker, samen met een vrijwilliger, deel aan de 
internationale meeting van SYM. 
- Dat omvat: via onze internationale contacten de vinger aan de pols houden wat betreft de organisatie 
van dergelijke uitwisselingen (waar en wanneer), de deelnemersgroep zoeken en samenstellen, een 
voorbereidingstraject  doorlopen (minstens drie samenkomsten), deelnemen aan de uitwisseling, 
evaluatie na terugkeer. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 4850 Verplaatsingskost 2750 5 % VTE 

  Verblijfskost - voeding 2100  
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2. NETWERKING EN DIENSTVERLENING 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 3 

 Tijdens de beleidsperiode 2018-2021 investeren in intra- en intersectorale   
 samenwerkingsverbanden 
 
Uitgangssituatie 
Het onderstaande pakket aan doelstellingen hoort bij de tweede kerntaak van onze organisatie. Daarbij 
staan netwerking, samenwerking en dienstverlening centraal. Een van de belangrijke partners hierbij 
zijn de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. Daarnaast kijken we over de grens van de 
eigen sector door samenwerkingen aan te gaan met bijzondere jeugdzorg, scholen en internaten.  
 
 

 OD 3.1: We spelen in op de noden en verwachtingen van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco. 

 
Uitgangssituatie 
- Vanuit de analyses werd de wil zichtbaar om de bestaande relatie met de verschillende speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco verder uit te diepen. Daarbij is het belangrijk om op het spoor te 
komen van hun concrete noden en vragen, maar ook van hun verwachtingen naar ons toe. 
- De meeste van de onderstaande acties zijn al te vinden in de huidige nota 2014-2017, onder 
strategische doelstelling 7 (OD 7.1 en 7.3). 
 
Acties 
 Actie 1: Overleg organiseren voor het bepalen van de vormingsnoden (Overlegforum). 
 Actie 2: De werkingen bezoeken tijdens hun activiteiten. 
 Actie 3: Overleg organiseren met de verantwoordelijken van de speelplein- en 

vakantiewerkingen van Don Bosco rond de bestaande samenwerking. 
 Actie 4: We verwerken de input uit de overlegmomenten in onze samenwerking met de 

speelplein- en vakantiewerkingen. 
 Actie 5: We werken met ambassadeurs of peter-en-meterschappen.  

 
 
 

A 

Indicatoren Timing 

- Organisatie van minstens twee overlegmomenten 
- Overzichtslijst van de bezoeken aan de werkingen 
- Rapport over de noden en verwachtingen van de speelplein- en vakantiewerkingen. 
- Overzichtslijst van de peters/meters en ambassadeurs van de verschillende Don 
Boscowerkingen. 

Jaarlijks 

Aanpak 

- Een stafmedewerker is, samen met een groep vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie en 
opvolging van de verschillende acties. 
- Ook de andere stafmedewerkers worden betrokken bij het bezoek aan de werkingen, om de band 
met die werkingen te bewaren of waar nodig te versterken.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 275 Verplaatsingskost 750 10 % VTE 

Subsidies 780 Aankoop materiaal 175  

  Verblijfskost - voeding 100  
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OD 3.2: In 2019 en 2021 in samenwerking met minstens zes van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco een gezamenlijk weekend organiseren voor 
minstens 300 deelnemers. 

 
Uitgangssituatie 
- Dit weekend kent al een lange traditie. Het biedt de unieke kans om op een leuke manier die 
werkingen samen te brengen en om een goede band op te bouwen met en tussen hen.  
- Die werkingen zijn voor onze organisatie van zeer groot belang. De hoofdreden is het gegeven dat vele 
van hun hoofdanimatoren en pleinleiders en pleinleidsters ook als vrijwilliger actief zijn binnen onze 
werking. Daarnaast leveren zij een zeer groot aantal cursisten. 
- Door het versterken van deze doelstelling spelen we ook in op de keuze om sterker te investeren in 
het Don Bosconetwerk. 
 
Acties 

Actie 1: Organisatie van Sjoefoemi in 2019 en 2021. Het betreft een treffen tussen de 
animatoren, hoofdanimatoren en pleinleiding van de verschillende speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco. Dat treffen bestaat uit een weekend, gevuld met 
spel, ontmoeting en wederzijdse kennismaking. 

 
 
 
OD 3.3: In 2018 en 2020 op minstens vijf van de speelplein- en vakantiewerkingen van 

Don Bosco een creatieve impuls geven aan in totaal minstens 125 deelnemers. 
 
Uitgangssituatie 
In de huidige nota 2014-2017 is er sprake van 'een thematisch project' in samenwerking met 
verschillende werkingen. Die doelstelling werd herschreven in deze nieuwe nota. De nood daaraan 
bleek uit de analyses en de daarbij horende keuze dat we flexibel willen inspelen op spontane ideeën of 
noden van jongeren. Daarom maakten we ook de keuze om te werken met de open term 'creatieve 
impuls'. Hierdoor behouden we fundamentele openheid om in 2018 en 2020 in te spelen op de dan 
levende ideeën of noden. 
 

V 

Indicatoren Timing 

- Realisatie en organisatie van het weekend  
- Deelnemerslijst 

2019 en 2021 

Aanpak 

- Twee stafmedewerkers zijn, samen met een groep vrijwilligers, verantwoordelijk voor de volledige 
realisatie van dit event. 
- Dat omvat: een werkgroep samenstellen bestaande uit vertegenwoordigers van verschillende 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco en twee stafmedewerkers, de volledige organisatie 
van het weekend, een evaluatie (zowel van het weekend als van de werkgroep zelf).  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 3700 Verplaatsingskost 750 12 % VTE 

Droomfonds DB 12000 Huur lokalen 11000  

Deelnemersgelden 14000 Huur materiaal 2500  

  Aankoop materiaal 1000  

  Verblijfskost - voeding 13500  

  Vergoeding derden 500  

  Belastingen (bv. Sabam) 450  

     

A 
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Acties 
Actie 1: De realisatie van een creatieve impuls in 2018 en 2020 voor in totaal minstens 125 

deelnemers. 

 
 
 

OD 3.4: In samenwerking met het Don Bosco-internaat in Sint-Pieters-Woluwe de 
speelpleinwerking Raccoon verder uitwerken en bestendigen. 

 
Uitgangssituatie 
- Die speelpleinwerking werd op vraag van en in samenwerking met het Don Bosco-internaat en de Don 
Boscoschool in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) door ons opgestart in 2016. Gezien de grootstedelijke 
context van Brussel maken we via dit project werk van de keuze om sterker in te zetten op diversiteit, 
zowel wat animatoren als kinderen betreft. Het is ook een voortzetting van OD 10.1 uit de huidige 
beleidsnota 2014-2017.  
- De concrete speelpleinwerking tijdens de zomervakantie (juli – augustus) wordt gesubsidieerd vanuit 
de VGC. 
 
 Acties 

Actie 1: Een stuurgroep samenstellen die de volledige speelpleinwerking mee opvolgt en 
coördineert tijdens het werkjaar.  

Actie 2: De nodige begeleiding zoeken voor de speelpleinperiode (animatoren, 
hoofdanimatoren, secretariaatsploeg, keukenploeg). 

Actie 3: Contacten leggen met de omliggende lagere scholen, en via die weg die kinderen 
(ouders) bereiken die meestal uit de boot vallen. 

Actie 4:  Speelplein Raccoon organiseren tijdens de zomervakantie (4 tot 5 weken). 
 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van een creatieve impuls voor minstens vijf vakantiewerkingen 
- Deelnemerslijst 

2018 en 2020 

Aanpak 

- Een stafmedewerker samen met vrijwilligers is verantwoordelijk voor de realisatie ervan. 
Begroting Personeelskost 

(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 1200 Verplaatsingskost 200 5 % VTE 

  Aanmaak - ontwikkeling 1000  

     

A 

Indicatoren Timing 

- Een stuurgroep 
- Vier tot vijf weken speelpleinwerking tijdens juli-augustus 
- Op het einde van de beleidsperiode een procentuele groei van 25% ingeschreven 
kinderen ten opzichte van het startjaar 2016 
- Lijsten van dagaanwezigheden kinderen en begeleiding 

Jaarlijks 

Aanpak 

Een stafmedewerker en jobstudent zijn verantwoordelijk voor de realisatie van deze 
speelpleinwerking. Dat gebeurt in samenwerking met een groep vrijwilligers (stuurgroep) en in nauw 
overleg met het internaat en de school. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 3875 Verplaatsingskost 375 5 % VTE stafmw 

VGC-middelen 3600 Huur lokalen 2700 20% jobstudent 
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OD 3.5: In samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen jaarlijks minstens twee  
  vakantieactiviteiten ondersteunen die gelinkt zijn aan een voorziening. 
 
Uitgangssituatie 
- Deze doelstelling sluit aan bij onze zoektocht naar versterking van diversiteit binnen onze werking.  
- Ervaren animatoren krijgen de kans te sleutelen aan specifieke competenties en talenten verbonden 
aan het werken met kinderen en jongeren uit dergelijke voorzieningen. 
- Het betreft hier een verderzetting van OD 10.2 van de huidige nota 2014-2017. 
 
Acties 

Actie 1: Vrijwilligers zoeken, in overleg met de voorziening de activiteiten uitwerken, indien 
nodig vorming geven aan de vrijwilligers (in samenwerking met de voorziening), de 
activiteiten realiseren, en evalueren. 

 
 
OD 3.6: Jaarlijks de Dag van de Speelpleinanimator organiseren in samenwerking met 

VDS en de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. 
 

Uitgangssituatie 
- Een eerste editie van de Dag van de Speelpleinanimator werd georganiseerd in de zomer van 2016. 
Die dag en het bijbehorende concept ontstonden in de schoot van Droomfonds Don Bosco, een 
fondsenwervende vereniging (zie www.droomfondsdonbosco.be). Zij richtten zich toen uitsluitend tot 
de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. Na die eerste editie kreeg Jeugddienst Don Bosco 
de toelating om dit concept over te nemen en in de toekomst verder te zetten en uit te bouwen. 
Daarbij werd de keuze gemaakt om VDS hierbij te betrekken. Dat wil zeggen dat vanaf 2017 die dag ook 
door hen georganiseerd zal worden. De toekomst zal uitwijzen hoe en op welke manier het betrekken 
van en de samenwerking met VDS hierin concreet gestalte zal krijgen. 
- Het doel van deze dag was en is om de vrijwillige speelpleinanimatoren te bedanken. De 
speelpleinwerkingen worden daarbij gestimuleerd om hun vrijwilligers in de bloemetjes te zetten.  
 
 
 

Subsidies Stad Brussel 3500 Huur materiaal 300  

  Aankoop materiaal 1500  

  Verblijfskost - voeding 5500  

  Verzekeringen 600  

     

A 

Indicatoren Timing 

- Ondersteuning van twee vakantieactiviteiten 
- Verslaggeving  

Jaarlijks 

Aanpak 

Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling, staat in 
voor de nodige contacten met de verschillende voorzieningen en zorgt voor een goede voorbereiding 
en opvolging van de vrijwilligers.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 250 Verplaatsingskost 250 5 % VTE 

     

N 
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Acties 
Actie 1: Het organiseren van de Dag van de Speelpleinanimator  

 
 
 
OD 3.7: In samenwerking met een Don Boscowerking jaarlijks één European Voluntary 

Service (EVS) ondersteunen in Vlaanderen.  
 
Uitgangssituatie 
- Deze doelstelling vindt haar oorsprong in OD 10.1 van de huidige nota 2014-2017 en de daaruit 
voortvloeiende samenwerking met jeugdhuis De Takel in Oostende. Het oorspronkelijke idee voor het 
opstarten van een lokale speelpleinwerking kon niet gerealiseerd worden door een nee vanuit de stad 
Oostende: we kregen geen toelating meer om op de stadsterreinen speelpleinwerking te organiseren. 
Vanuit de goede contacten met het jeugdhuis ontstond toen het idee om een EVS-project op te starten. 
In de komende beleidsperiode willen we dat EVS-concept verderzetten, zonder ons echter op voorhand 
vast te pinnen op één bepaalde werking.  
- Er wordt gebruik gemaakt van Europese subsidies voor dit EVS-dossier. 
 
Acties 

Actie 1:  Een EVS-aanvraagdossier schrijven en indienen.  
Actie 2: De EVS-vrijwilliger begeleiden.  
Actie 3:  Afronding en evaluatie van het EVS-dossier. 

 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van de Dag van de Speelpleinanimator 
- Lijst deelnemende werkingen 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Droomfonds DB 3100 Verplaatsingskost 275 5 % VTE 

Subsidies 275 Huur lokalen 250  

  Huur materiaal 250  

  Aankoop materiaal 2500  

  Verblijfskost - voeding 100  

     

N 

Indicatoren Timing 

- Eén jongere uit het buitenland die zich als vrijwilliger (EVS) inschakelt in een Don 
Boscowerking. 

Jaarlijks 

Aanpak 

De stafmedewerker Internationaal is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze 
doelstelling (aanvraag EVS-dossier, opvolging ervan, evaluatiedossier, valabele EVS-kandidaat zoeken, 
opvolging van de EVS’er eens in België, enz.) en staat in voor de nodige contacten met de Don 
Boscowerking waar de EVS plaatsgrijpt. Na elk EVS-project volgt een evaluatie van het geheel, dit in 
overleg met de EVS-vrijwilliger en de Don Boscowerking. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies EU 4500 Verplaatsingskost 250 10 % VTE 

  Huur lokalen 1700  

  Verblijfskost - voeding 1700  

  Zakgeld 725  
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 OD 3.8: Jaarlijks nemen tien vrijwilligers deel aan het activiteitenaanbod van Don Bosco 
Youth-Net. 

 
Uitgangssituatie 
- Er wordt gebruik gemaakt van Europese subsidies. 
- We kunnen op dit ogenblik geen concrete activiteiten opsommen omdat DBYN die pas in 2017 
bespreekt en vastlegt. Dat Europees netwerk is voor ons een zeer belangrijke partner en de ervaring tot 
nu toe toont aan dat jaarlijkse deelname aan vijf van hun activiteiten een realistisch aantal is.  
- Door actief deel uit te maken van dit netwerk maken we werk van onze keuzes om te investeren in het 
Don Bosconetwerk en jongeren kansen te bieden om te sleutelen aan hun competenties en talenten 
(met hier de unieke insteek van een interculturele setting). 
 
Acties 

Actie 1:  Deelname van tien vrijwilligers aan vijf activiteiten van DBYN. 

 
 
 
3. INSPRAAK EN PARTICIPATIE 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 4 

  Flexibel inspelen op ideeën van jongeren vanuit opgedane ervaringen binnen een Don 
 Boscocontext 
 
Uitgangssituatie 
- De voorbije jaren namen heel wat jongeren deel aan verschillende Don Boscoprojecten in binnen- en 
buitenland. Uit hun enthousiasme tijdens die deelnames groeiden bruisende ideeën die gerealiseerd 
zouden kunnen worden binnen onze werking. Ervaring leerde ons dat we geen gepast antwoord 
konden bieden op hun vragen om ondersteuning bij het uitwerken van die ideeën. 
- We willen, waar mogelijk en opportuun, samenwerkingen aangaan met relevante actoren die actief 
zijn op dit terrein. 
- Met deze doelstelling maken we werk van de keuze  om flexibel te kunnen inspelen op spontane 
ideeën van jongeren. 
 
 

B 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan vijf activiteiten van DBYN  
- Deelnemerslijst 

Jaarlijks 

Aanpak 

- De stafmedewerker Internationaal is, in samenwerking met de werkgroep Europa, verantwoordelijk 
voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling.  
- Dat omvat: maandelijkse samenkomst van de werkgroep Europa (behalve in de grote vakantie en 
examenperiodes), promotie van de DBYN-activiteiten in Vlaanderen, en deelname aan verschillende 
initiatieven opgezet vanuit DBYN. De werkgroep fungeert als contactpunt in Vlaanderen voor DBYN 
en staat in voor het uitbouwen van goede contacten met lokale groepen in partnerlanden. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 2500 Verplaatsingskost 2500 15 % VTE 

Subsidies EU 2875 Verblijfskost - voeding 375  

  Lidgeld DBYN 2500  
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OD 4.1 : Tegen eind 2021 een incubator creëren waar jongeren begeleid worden in de 
verdere uitwerking van hun ideeën. 

   
Uitgangssituatie 
Door te kiezen voor de term incubator willen we de concrete realisatie open houden. Die kan een 
uiteenlopende invulling krijgen, en het toont aan dat we zelf ook nog op zoek zijn naar het hoe en het 
wat. De uitwerking van deze incubator maken we in de loop van de beleidsperiode 2018-2021 concreet.  
 
Acties 

Actie 1: Uitwerking en realisatie van de incubator 
Actie 2: Lancering en bekendmaking van de incubator 
Actie 3: Jongeren begeleiden in het uitwerken van hun ideeën 
Actie 4: Grondige evaluatie en indien nodig bijsturing van de incubator 

 
 
 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 5  

Op het Vlaamse niveau een actieve rol opnemen binnen het debat en overleg over 
jeugdwerk en/of jeugdbeleid 

 
 
 OD 5.1: Vertegenwoordigd zijn in de commissie Jeugdwerk van de Ambrassade. 
 
Uitgangssituatie 
- Via deze doelstelling maken we werk van de keuze om onze stem te laten horen binnen het 
maatschappelijk debat. 
- Die vertegenwoordiging biedt de kans om de vinger aan de pols te houden wat betreft nieuwe vragen 
die op de jeugdsector af komen en om er een standpunt over in te nemen. Het is ook een goede 
gelegenheid om te netwerken. 

 
Acties 
 Actie 1: Deelnemen aan vijf vergaderingen van de commissie Jeugdwerk. 
 

N 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van de incubator  
- Minstens één gerealiseerd idee 

Eind 2021 

Aanpak 

Een stafmedewerker is, samen met een groep vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie en 
opvolging van de incubator. De acties geven in grote lijnen de aanpak voor deze doelstelling goed 
aan. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 600 Verplaatsingskost 175 7 % VTE/jaar 

  Huur lokalen 250  

  Verblijfskost - voeding 175  

     

B 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan minstens vijf vergaderingen 
- Verslaggeving 

Jaarlijks 
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OD 5.2: Vertegenwoordigd zijn in de collegagroep Internationaal binnen Jint. 
 
Uitgangssituatie 
- Deze vertegenwoordiging biedt de kans om jeugdorganisaties en jeugdwerkers te ontmoeten die ook 
actief zijn op het internationaal niveau. Het is een goede gelegenheid om te netwerken en de eigen 
ervaringen op het vlak van internationaal jeugdwerk te delen met elkaar. 
- Het biedt ook de kans de vinger aan de pols te houden wat betreft nieuwe accenten die vanuit 
Europees niveau op het jeugdwerk af komen.  
 
Acties 
 Actie 1: Deelnemen aan vier vergaderingen van de collegagroep Internationaal. 

 
 
 
 OD 5.3: Vertegenwoordigd zijn in het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren. 
 
Uitgangssituatie 
- Deze vertegenwoordiging biedt de kans om jeugdorganisaties en jeugdwerkers te ontmoeten die ook 
actief zijn op het vlak van zingeving. Het is een goede gelegenheid om te netwerken en de eigen 
ervaringen op het vlak van zingeving te delen met elkaar. 
- Het biedt de kans de vinger aan de pols te houden wat betreft dit thema en, indien opportuun, tot 
gemeenschappelijke acties of publicaties te komen. 
 
Acties 
 Actie 1: Deelnemen aan vier vergaderingen van het Netwerk voor Pastoraal met Jongeren. 

 
 
 

 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 50 Verplaatsingskost 50 7 % VTE 

     

B 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan minstens vier vergaderingen 
- Verslaggeving 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 50 Verplaatsingskost 50 5 % VTE 

     

B 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan minstens vier vergaderingen 
- Verslaggeving 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 50 Verplaatsingskost 50 5 % VTE 
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OD 5.4: Vertegenwoordigd zijn in de collegagroep Vorming binnen de Ambrassade. 
 
Uitgangssituatie 
- Deze vertegenwoordiging biedt de kans om jeugdorganisaties en jeugdwerkers te ontmoeten die ook 
actief zijn op het vlak van (kader)vorming. Het is een goede gelegenheid om te netwerken en de eigen 
ervaringen en bekommernissen te delen met elkaar. 
- Deze vertegenwoordiging biedt de kans de vinger aan de pols te houden wat betreft nieuwe vragen 
die op de jeugdsector af komen en daar een standpunt over in te nemen. 
 
Acties 
 Actie 1: Deelnemen aan vier vergaderingen van de collegagroep Vorming. 

 
 
 

OD 5.5: Vertegenwoordigd zijn in de collegagroep Communicatie (Mediaraven-
Ambrassade). 

 
Uitgangssituatie 
- Deze vertegenwoordiging biedt de kans om jeugdorganisaties en jeugdwerkers te ontmoeten die ook 
actief zijn op het vlak van communicatie. Het is een goede gelegenheid om te netwerken en de eigen 
ervaringen en bekommernissen te delen met elkaar. 
- Het is niet altijd evident om te kunnen bepalen welke online kanalen wel of niet relevant zijn voor ons 
als jeugdwerking, of welke nieuwe online tools er ontwikkeld worden, enz. Daarom nemen we deel aan 
deze collegagroep. Via die weg krijgen we goede input en kunnen we in gesprek en overleg gaan met 
andere communicatieverantwoordelijken uit het jeugdwerk. 
 
Acties 
 Actie 1: Deelnemen aan vier vergaderingen van collegagroep Communicatie. 

 
 
 
 
 
 
 

B 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan minstens vier vergaderingen 
- Verslaggeving 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 170 Verplaatsingskost 50 5 % VTE 

  Inschrijvingsgeld 120  

     

N 

Indicatoren Timing 

- Deelname aan minstens vier vergaderingen 
- Verslaggeving 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 170 Verplaatsingskost 50 5 % VTE 

  Inschrijvingsgeld 120  
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OD 5.6: Tijdens de beleidsperiode 2018-2021 minstens één vormingssessie organiseren 
voor minstens tien deelnemers over vertegenwoordigingen opnemen en 
standpunten innemen vanuit de visie van JDB. 

 
Uitgangssituatie 
- Via deze doelstelling maken we werk van de keuze om onze stem te laten horen binnen het 
maatschappelijk debat. 
- Het biedt jongeren de kans om hun competenties te versterken op het vlak van standpunten innemen 
en verdedigen. 
 
Acties 

Actie 1: De vormingssessie uitwerken en aanbieden voor minstens tien deelnemers. 

 
 
4. ONZE VRIJWILLIGERS 
 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 6 

 Onze vrijwilligerswerking verder uitbouwen en versterken 
 

Uitgangssituatie 
Onze vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie en nemen dus een voorname plaats in binnen 
het geheel van de werking. Zij worden en zijn betrokken in de volledige uitbouw van de werking, zowel 
praktisch als inhoudelijk, en krijgen daartoe de nodige ruimte en ondersteuning. Dat vraagt van de 
stafmedewerkers een specifieke aanpak, en de nodige tijd en energie. 
 

 
 OD 6.1: De vrijwilligers betrekken bij het beleid van onze organisatie en de uitvoering 

ervan. 
 

Uitgangssituatie 
Participatie en inspraak in onze organisatie staan hoog op onze agenda. Dat krijgt een concrete invulling 
door vrijwilligers en stafmedewerkers in te schakelen in een groot aantal werkgroepen. Dat sluit ook 
aan bij de keuze om bij al onze activiteiten de vrijwilligers mee in te schakelen en verantwoordelijkheid 
te geven. Dat versterkt en vergroot het eigenaarschap van onze vrijwilligers. Het vraagt zowel van de 
vrijwilligers als van de stafmedewerkers een stevige tijdsinvestering. 
 
 
 

N 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van een vormingssessie  
- Deelnemerslijst 

Doorheen 2018-2021 

Aanpak 

- Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling. 
- Dat omvat: een werkgroep samenstellen, de vormingssessie uitwerken en aanbieden, een evaluatie 
houden.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 200 Verplaatsingskost 200 3 % VTE 

Deelnemers 200 Aankoop materiaal 200  

     

B 
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Acties 
Actie 1: Onze vrijwilligers en stafmedewerkers inschakelen in de verschillende werk- en 

stuwgroepen, in de algemene vergadering en de raad van bestuur van onze 
organisatie.  

 

 
 
 
OD 6.2: Jaarlijks twee vormings- en ontmoetingsmomenten organiseren voor onze 

vrijwilligers.  
 
Acties 

Actie 1: Twee vormings- en ontmoetingsmomenten organiseren voor in totaal minstens vijftig 
van onze vrijwilligers. 

 

 
 
 
 
 

Indicatoren Timing 

- Lijst met alle werkgroepen en hun leden  Jaarlijks 

Aanpak 

Het gaat hier om een fundamentele manier van werken binnen onze organisatie. De overgrote 
meerderheid van doelstellingen en acties worden altijd gerealiseerd samen met vrijwilligers. Zij 
bepalen op welke manier de acties verder ontwikkeld, gerealiseerd en opgevolgd worden. Dat alles 
vraagt een eigen aanpak en een stevige tijdsinvestering. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 450 Verplaatsingskost 5000 20 % VTE 

Subsidies 5000 Verblijfskost - voeding 450  

     

A 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van twee vormings- en ontmoetingsmomenten  
- Deelnemerslijsten 

Jaarlijks 

Aanpak 

- De stafmedewerker Vorming is, samen met de stuurgroep Vorming, verantwoordelijk voor de 
realisatie en opvolging van deze doelstelling.  
- Dat omvat accommodatie zoeken, de inhoudelijke sessies vastleggen, de nodige sessiebegeleiders 
zoeken, de praktische omkadering verzorgen, onze vrijwilligers motiveren om deel te nemen, en een 
evaluatie organiseren. 
- Aan beide weekends nemen ook de andere pedagogisch stafmedewerkers en de coördinator deel. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 1625 Verplaatsingskost 200 10 % VTE 

Deelnemersgelden 1250 Huur lokalen 350  

  Aankoop materiaal 125  

  Verblijfskost - voeding 1500  

  Vergoeding aan derden 700  
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 OD 6.3: Onze vrijwilligers de kans bieden om deel te nemen aan vormingsinitiatieven die 
binnen het (internationale) jeugdwerk georganiseerd worden. 

 
Acties 

Actie 1: Het aanbod aan vormingsinitiatieven opvolgen. 
Actie 2: Die vormingsinitiatieven bekendmaken. 
Actie 3: 'U volgt, de Jeugddienst betaalt'. 

 
 
 
OD 6.4: Jaarlijks vijftien nieuwe vrijwilligers aantrekken binnen onze werking.  
 
Uitgangssituatie 
Het blijft belangrijk om elk jaar voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden die zich willen inschakelen in 
onze werking.  
 
Acties 

Actie 1: Tegen eind 2018 een wervingsplan uitwerken om de instroom van nieuwe vrijwilligers 
te garanderen. 

Actie 2: Cursusdeelnemers persoonlijk aanspreken om zich als vrijwilliger in te schakelen in 
onze werking. 

 
 
 
 

B 

Indicatoren Timing 

- Vermelding in digitale nieuwsbrief 
- Realisatie van ‘U volgt, de Jeugddienst betaalt’ 

Jaarlijks 

Aanpak 

Elke stafmedewerker krijgt de opdracht om het aanbod aan vormingsinitiatieven (nationaal of 
internationaal) in het oog te houden. Eén van de stafmedewerkers coördineert het geheel. 
Interessante en relevante initiatieven worden doorgegeven aan de coördinerende stafmedewerker, 
die ze via verschillende kanalen bekendmaakt bij onze vrijwilligers. Als een vrijwilliger intekent op 
zo’n vorming worden de kosten door ons gedragen, op voorwaarde dat er na afloop een duidelijke 
terugkoppeling van de deelnemer naar onze organisatie komt. Dat wordt  opgevolgd door de 
coördinerende stafmedewerker. Elke vrijwilliger kan ook zelf een voorstel doen om een bepaalde 
vormingssessie te volgen. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 500 Inschrijvingskosten 500 1 % VTE 

     

B 

Indicatoren Timing 

- Namenlijst van nieuwe vrijwilligers  
- Wervingsplan 

Jaarlijks 

Aanpak 

Zie acties. Deze doelstelling en bijbehorende acties worden gedragen door twee stafmedewerkers. 
Begroting Personeelskost 

(inzet) Inkomsten Uitgaven 

    4 % VTE 
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OD 6.5: Tegen eind 2020 vernieuwen we ons vrijwilligersbeleid met een accent op talent- 
en competentiegericht werken.  

 
Uitgangssituatie 
Deze doelstelling past bij de keuze om werk te maken van een langdurig engagement van onze 
vrijwilligers. Ze sluit ook aan bij de keuze om sterker in te zetten op de talenten en competenties van 
onze vrijwilligers.  
 
Acties 

Actie 1: Tegen eind 2018 een instrument implementeren om de talenten en competenties van 
onze vrijwilligers in kaart te brengen.  

Actie 2:  In de loop van 2019 de al aanwezige talenten en competenties in kaart brengen. 
Actie 3:  Tegen eind 2020 het vrijwilligersbeleid vernieuwen op basis van de in kaart gebrachte 

talenten en competenties.  
Actie 4:  Begin 2021 het vernieuwd vrijwilligersbeleid in praktijk brengen. 
 

 
 
 

5. COMMUNICATIE  
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 7 

 Zorg dragen voor een degelijke en duidelijke interne en externe communicatie 
 
 

OD 7.1: Jaarlijks minstens veertig informatiedragers realiseren en verspreiden.  
 
Uitgangssituatie 
Het belang van een degelijke en duidelijke communicatie valt niet te onderschatten. De eigen huisstijl 
speelt hierin een belangrijke rol. Het blijft ook telkens weer een zoektocht naar de meest ideale 
communicatiemiddelen om ons aanbod bij jongeren bekend te maken.  
 
Acties 

Actie 1: Brochures, affiches en flyers over ons aanbod realiseren en verspreiden. 
Actie 2: Deelname aan infomarkten. 
Actie 3: Initiatieven bekendmaken via onze digitale nieuwsbrief. 
Actie 4: Een algemene brochure over Jeugddienst Don Bosco vzw realiseren en verspreiden. 
Actie 5: Driemaandelijks ons tijdschrift Koerier realiseren en verspreiden. 
Actie 6: Ons aanbod bekendmaken via het Don Bosconetwerk. 
Actie 7: Persberichten schrijven en verspreiden. 
 

N 

Indicatoren Timing 

- Lijst van de talenten en competenties van onze vrijwilligers 
- Vernieuwd vrijwilligersbeleid 

Eind 2021 

Aanpak 

- Deze doelstelling en de bijbehorende actie wordt gedragen door twee stafmedewerkers, in 
samenwerking met vrijwilligers. 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 75 Verplaatsingskost 75 2 % VTE/jaar 

     

V 
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 OD 7.2: Zorg dragen voor degelijke en eigentijdse communicatie via het internet. 
 
Uitgangssituatie 
- Sociale media blijken een belangrijke tool te zijn om te communiceren met jongeren. Willen we het 
aantal deelnemers aan activiteiten laten toenemen, dan is een degelijke en regelmatige communicatie 
met jongeren via dergelijke kanalen een noodzaak. Onze belangrijkste kanalen zijn Facebook, Instagram 
en YouTube. 
- De algemene website www.jeugddienstdonbosco.be heeft een goed uitgewerkt interactief gedeelte, 
gericht op de vrijwilligers. 
 
Acties 

Actie 1: De website www.jeugddienstdonbosco.be onderhouden. 
Actie 2: Onze initiatieven bekendmaken via sociale media. 
Actie 3: Ons aanbod bekendmaken via externe kanalen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicatoren Timing 

- Overzichtslijst van de veertig gerealiseerde informatiedragers Jaarlijks 
Begroting Personeelskost 

(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 12300 Drukwerk 10250 50 % VTE 

  Verzending 2050  

     

V 

Indicatoren Timing 

- Regelmatig updates via sociale media 
- Een groep op een sociaalnetwerksite 
- Een up-to-date website www.jeugddienstdonbosco.be, met een specifiek luik 
voor de vrijwilligers 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 750 Webhosting e.d. 750 15 % VTE 
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6.ORGANISATIEMANAGEMENT EN KWALITEITSZORG 

 
STRATEGISCHE DOELSTELLING 8 
 Zorg dragen voor kwaliteit en professionaliteit binnen onze organisatie 
 
 

OD 8.1: Coördinator en stafmedewerkers komen regelmatig samen voor overleg. 
 
Acties 

Actie 1: Minstens twintig teamvergaderingen (stafoverleg) houden per jaar. 
Actie 2: Een evaluatie- en planningstweedaagse organiseren voor het team. 
Actie 3: Regelmatig overlegmomenten houden tussen de coördinator en elke stafmedewerker 

afzonderlijk. 

 
 

 
OD 8.2: Zorg dragen voor een correcte opvolging van juridische en beleidsmatige zaken 

die onze organisatie aanbelangen. 
 
Acties 

Actie 1: Verplichtingen opvolgen die voortvloeien uit wetgeving, zoals: statuut van de 
vrijwilliger, verzekeringspolissen, wetgeving op de vzw's, algemene vergadering en 
raad van bestuur, personeelsadministratie, personeelsbeleid, decreten, enz. 

Actie 2: De beleidsnota opvolgen via het voortgangsrapport, het financiële verslag en 
indicatorenfiches. 

 
 
 
 
 
 
 

B 

Indicatoren Timing 

- Verslaggeving Jaarlijks 
Begroting Personeelskost 

(inzet) Inkomsten Uitgaven 

    35 % VTE 

     

B 

Indicatoren Timing 

- Verzekeringspolissen en verslagen  
- Lidmaatschap sociaal secretariaat en Sociare 
- Voortgangsrapport 
- Financieel verslag 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 7050 Verzekeringen BA 1300 35 % VTE 

  Verzekeringen 5400  

  Lidgelden Sociare e.a. 350  
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OD 8.3: Werk maken van een competentie- en talentgericht personeelsbeleid. 
 
Uitgangssituatie 
- Een van de keuzes die volgden uit de analyses is dat we zowel competentie- als talentgericht willen 
werken binnen onze organisatie.  
 
Acties 

Actie 1: Functionerings-, evaluatie- en opvolgingsgesprekken houden, met een focus op 
werken aan competenties en talenten. 

Actie 2: De coördinator en de stafmedewerkers volgen samen minstens 160 uur vorming. 

 
 
 
OD 8.4: Jaarlijks investeren in IT en duurzaam didactisch materiaal.  
 
Acties 

Acties: Afgeschreven computers en printers vervangen – online beveiliging – 
 – nieuwe software aankopen – aanschaf duurzaam didactisch materiaal – onderhoud. 

 
 

 
 
OD 8.5: Zorg dragen voor een correcte en transparante boekhouding en administratie. 
 
Acties 

Acties:  Een up-to-date boekhoudpakket gebruiken – een correcte en transparante 
boekhouding voeren – dagelijkse administratie. 

A 

Indicatoren Timing 

- Verslaggeving Jaarlijks 
Begroting Personeelskost 

(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 590 Vorming 750 15 % VTE 

Vivo 160    

     

A 

Indicatoren Timing 

- Afschrijvingstabel  
- Facturatie 

Jaarlijks 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 3000 Software, virusscan, enz. 750 8 % VTE 

Subsidies 7350 Afschrijvingen 7200  

  Aankoop materiaal 1500  

  Aankoop informatica 750  

  Onderhoud materiaal 150  

     

B 

Indicatoren Timing 

- Online boekhoudpakket 
- Driemaandelijks financieel overzicht 
- Dagelijkse boekhouding en administratie 

Jaarlijks 
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OD 8.6: In 2020 evalueren en verbeteren we ons integraal kwaliteitsbeleid. 
 
Uitgangssituatie 
Tijdens de huidige beleidsperiode 2014-2017 werkt de raad van bestuur aan een integraal 
kwaliteitsbeleid. Hij wil dat tegen eind 2020 evalueren en bijsturen.  
 
Acties 

Actie 1: Evaluatie en bijsturing van ons integraal kwaliteitsbeleid. 
 

 
 
7. DANKJEWEL 
 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 9  

Iedereen die binnen onze organisatie een verantwoordelijkheid opneemt, bedanken 
voor zijn of haar inzet 

 
OD 9.1: Jaarlijks onze vrijwilligers en stafmedewerkers bedanken voor hun inzet binnen 

onze organisatie. 
 

Uitgangssituatie 
Via deze doelstelling willen we uitdrukkelijk onze waardering tonen voor de gedreven en enthousiaste 
inzet van onze vrijwilligers en stafmedewerkers. Ook sluit dit aan bij de keuze op basis van onze 
bevraging om het langdurig engagement van onze vrijwilligers te versterken. 
 
Acties 

Actie 1: Minstens twee dankmomenten realiseren in het kader van het vrijwilligers- en 
personeelsbeleid.  

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 1650 Database, Proacc 1650 60 % VTE 

Subsidies 3000 Verzending 1250  

  Drukwerk 1750  

     

N 

Indicatoren Timing 

- Een verbeterde versie van het kwaliteitsbeleid 2020 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

    3 % VTE 

     

B 

Indicatoren Timing 

- Realisatie van twee dankmomenten  
- Deelnemerslijsten 

Jaarlijks 

Aanpak 

Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en actie. Tijdens die 
dankmomenten reiken we awards uit, verbonden aan de inzet van elke vrijwilliger. Dat vraagt een 
goede opvolging van de inzet van elke vrijwilliger. 
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OD 9.2: Ter ere van ons diamanten jubileum (60 jaar) vieren we in 2019 feest.  

 
Uitgangssituatie 
- Hoera! 
 

Actie 1: De organisatie van een jubileumhappening in 2019 met toespraken, hapje en tapje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 3400 Verblijfskosten - voeding 1800 2 % VTE 

  Vergoeding derden 1600  

     

N 

Indicatoren Timing 

- De organisatie van een jubileumhappening in 2019 
- Groepsfoto 
- Deelnemerslijst 

2019 

Begroting Personeelskost 
(inzet) Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 7250 Verplaatsingskost 500 5 % VTE 

  Huur lokalen 1500  

  Huur materiaal 500  

  Aankoop materiaal 750  

  Verblijfskosten - voeding 3500  

  Belastingen (Sabam e.a.) 500  
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3. SAMENWERKING EN NETWERKING 
 
Dat onze organisatie inzet op samenwerking en netwerking wordt al zeer goed zichtbaar in het 
doelstellingenkader. We lijsten hier het geheel even op. 
 

3.1. Samenwerking en netwerking internationaal  
 
De samenwerking en netwerking verloopt hier in eerste instantie via en met het Europees netwerk Don 
Bosco Youth-Net (DBYN). Don Bosco Youth-Net ivzw is een internationaal netwerk bestaande uit zestien 
Europese jeugdorganisaties van Don Bosco. Dat netwerk ontstond binnen de schoot van onze 
vereniging in 2001 en telde toen zes lidorganisaties. Op korte tijd groeide dat netwerk zo sterk dat we al 
in 2005 overgingen tot een afsplitsing via de oprichting van een afzonderlijke internationale vzw (ivzw). 
DBYN focust voornamelijk op vrijwilligerswerk, vorming van jeugdwerkers, thema’s zoals 
mensenrechten en niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, en is lid van het Europees Jeugdforum. 
 
DBYN telt op dit ogenblik zestien partners uit veertien Europese landen. Voor heel wat van onze 
Europese projecten werken we samen met partners uit dat netwerk. Het betreft internationale 
seminaries, uitwisselingsprojecten of trainingscursussen die georganiseerd worden door DBYN en 
waarbij wij aansluiten. In sommige gevallen worden die projecten in Vlaanderen opgezet, waarbij wij 
dan fungeren als gastland en mee instaan voor de organisatie ervan. Tegelijk maken we van dit netwerk 
gebruik bij het zoeken naar partners voor onze eigen internationale projecten. 
 
We zijn ook lid van de algemene vergadering en – afhankelijk van het resultaat van de verkiezingen op 
de algemene vergadering van maart 2017 – van de raad van bestuur. 
 
Ten slotte is de coördinator van onze organisatie ook de afgevaardigd bestuurder van dit netwerk, met 
een mandaat voor de opvolging van personeelszaken en financieel-juridische aspecten.  
 
Naast dit Europees netwerk zijn er ook intercontinentale projecten. Daarbij maken we gebruik van het 
grote netwerk van Don Bosco-organisaties wereldwijd. Zo ontstonden er projecten in bijvoorbeeld 
Afrika en Zuid-Amerika, op vraag van de lokale Don Bosco-organisaties. 
 
Zie doelstellingen OD 1.4, OD 1.5, OD 1.6, OD 1.7, OD 3.8 en OD 6.3. 
 

3.2. Samenwerking met bijzondere jeugdzorg  
 
De samenwerking met de sector van de bijzondere jeugdzorg werd al opgestart tijdens de huidige 
beleidsperiode 2014-2017 en wordt verdergezet. Die samenwerking bestaat uit het ondersteunen van 
een aantal vakantie-initiatieven van enkele voorzieningen binnen de organisatie Jeugdhulp Don Bosco 
Vlaanderen. Die overkoepelt verschillende voorzieningen zoals dagcentra, residentiële opvang, OBC en 
OOOC.  
Wij spelen in deze samenwerking onze sterkte uit op het vlak van animeren en vakantiekampen 
begeleiden. Het initiatief zorgt voor een mooie wisselwerking tussen jeugdhulp en jeugdwerk.  
 
We willen hier ook verwijzen naar de samenwerking met Jeugdhuis De Takel in Oostende. Dat trekt een 
zeer divers publiek aan, met een sterk accent op jongeren met een migratieachtergrond. In 
samenwerking met dat jeugdhuis werd een EVS-project opgestart. De huidige EVS’er is een jongere van 
Marokkaanse afkomst die al tien jaar in Italië woont. Of hoe klein de wereld kan zijn! 
 
Zie doelstellingen OD 3.5 en OD 3.7. 
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3.3. Samenwerking met internaat en onderwijs 
 
Dit blijkt voor ons telkens opnieuw een sector in beweging. Binnen de huidige beleidsnota 2014-2017 
werd een specifieke doelstelling opgenomen voor een sterk project, namelijk speelplaatsanimatie. Op 
het einde van de rit werd dat niet opgenomen in de overeenkomst met de Afdeling Jeugd en dus 
financieel niet gevaloriseerd.  
 
Ondertussen, op vraag van het Don Bosco Internaat en de school in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel), zijn 
we in 2016 van start gegaan met een lokale speelpleinwerking: speelplein Raccoon. Dat toont de 
dynamiek aan die er leeft binnen onze organisatie om op specifieke vragen en noden een antwoord te 
geven.  
 
Die speelpleinwerking in een Brusselse context willen we in de nieuwe beleidsperiode verderzetten. 
 
Zie doelstelling OD 3.4.  
 

3.4. Samenwerking met speelplein- en vakantiewerkingen  
 
De samenwerking die opgezet wordt met de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco is een 
traditie die teruggaat tot aan de beginjaren van onze organisatie. Het gaat hier om een groep van 
ondertussen al negen speelplein- en vakantiewerkingen over heel Vlaanderen. De samenwerking 
bestaat uit verschillende onderdelen, zoals vorming, een overlegplatform aanbieden (Overlegforum), 
peter-en-meterschappen tussen onze organisatie en de verschillende speelpleinen, werken met 
ambassadeurs, Tournée Animée, een tweejaarlijks ontmoetingsweekend, Summer Exchange of 
Animators, enz. 
 
We werken daarbij ook vraaggestuurd, wat de mogelijkheid schept voor de speelpleinwerkingen om 
met hun vragen en noden bij ons te komen aankloppen. 
 
Zie doelstellingen OD 1.6, OD 1.7, OD 3.1, OD 3.2, OD 3.3 en OD 3.6. 

 
3.5. Overlegstructuren 
 
Zoals al zichtbaar werd in het doelstellingenkader nemen we verschillende vertegenwoordigingen op en 
maken we deel uit van overlegstructuren (of we richten die zelf op). We sommen ze hier nog eens kort 
op: 
- Commissie Jeugdbeleid (Ambrassade) 
- Collegagroep Internationaal (Jint) 
- Collegagroep Vorming (Ambrassade) 
- Netwerk voor Pastoraal met Jongeren 
- Collegagroep Communicatie (Mediaraven en Ambrassade) 
- Overlegfora Don Boscospeelpleinen 
- Salesian Youth Movement (SYM)  
 
Zie doelstellingen OD 2.3, OD 3.1, OD 5.1 tot en met OD 5.5. 
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3.6. Andere mogelijke samenwerkingen 
 
Hiermee doelen we op mogelijke samenwerkingen die zouden kunnen ontstaan in de loop van de 
beleidsperiode, maar waar we nu nog geen zicht op hebben. We willen hiermee aangeven dat we bij 
nieuwe ideeën of projecten zoveel mogelijk willen samenwerken met andere sectoren of organisaties. 
 
We denken hierbij concreet aan doelstelling 4.1, waarin we aangeven dat we een incubator willen 
ontwikkelen waar jongeren met hun ideeën terecht kunnen. Dat willen we samen met relevante 
actoren uitwerken. 
 
Zie doelstellingen OD 4.1. 
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4. BEREIK VAN DE VERENIGING 
 
Het bereik van onze vereniging wordt weergegeven in de onderstaande tabellen. De eerste tabel toont 
ons vormingsaanbod op nationaal niveau. In de tweede zie je ons activiteitenaanbod. De derde tabel 
gaat over alle internationale activiteiten. De laatste geeft een overzicht van de volledige werking. We 
hebben ook telkens een prognose toegevoegd voor de komende beleidsperiode 2018-2021. 
 
 

VORMINGSAANBOD 

Jaartal Initiat. Uren Deeln.-u O-Vl W-Vl Antw Vl-Br Limb Brus Tot. dln. 

1996 12 534 21486 28 55 29 154 132 9 407 

1997 16 558 22800 33 63 71 224 137 12 540 

1998 14 538 20361 33 44 57 149 136 4 423 

1999 11 464 17394 16 44 33 162 91 2 348 

2000 13 584 18256 19 37 46 189 89 3 383 

2001 15 706 16264 22 44 49 163 77 1 356 

2002 16 558,5 15758,5 36 64 55 172 59 2 388 

2003 19 488,5 16275 36 63 63 122 199 0 483 

2004 28 628,5 16460,5 53 49 132 160 108 2 504 

2005 19 556,5 17875 36 38 68 211 125 0 478 

2006 23 654,5 19116,5 93 70 46 214 124 3 550 

2007 27 705,5 16995,5 44 72 68 209 144 2 539 

2008 25 658 17849,5 33 51 88 237 155 8 572 

2009 27 650 16334 63 20 77 215 174 31 580 

2010 26 673 16505 54 58 24 220 194 34 584 

2011 30 762 16425 56 189 33 191 168 8 645 

2012 24 538,5 13243 25 72 26 228 182 5 538 

2013 25 649 17625,5 27 19 33 246 274 38 637 

2014 29 678,5 14225,5 45 48 21 239 148 19 520 

2015 30 628 16587 21 39 38 320 195 15 622 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2018-2021 27 624 15420 30 45 30 258 200 19 579 

ACTIVITEITENAANBOD 

Jaartal Initiat. Uren Deeln.-u O-Vl W-Vl Antw Vl-Br Limb Brus Tot. dln. 

1996 7 48 2642 16 72 45 224 167 17 541 

1997 14 142 4506 46 105 63 192 146 11 563 

1998 22 236 7774 17 114 119 452 150 30 882 

1999 16 258 8685 78 30 51 205 114 11 489 

2000 26 257 7151 48 129 114 256 131 27 705 

2001 37 372 9650 62 98 104 408 249 12 933 

2002 36 230 10147 61 92 96 647 266 29 1191 

2003 29 331 8379,5 67 97 65 282 160 16 687 

2004 30 330 9870 47 79 81 641 176 28 1052 

2005 27 428 10606,5 55 78 104 332 130 3 702 
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2006 36 351 7022 49 138 121 493 197 5 1003 

2007 55 488 10834,5 158 105 133 457 169 4 1026 

2008 30 358 8852 9 40 39 354 79 2 523 

2009 28 561 18900 39 64 121 872 219 26 1341 

2010 42 677 20927 12 211 49 980 449 10 1711 

2011 42 738 21414 69 27 41 817 164 36 1154 

2012 47 467 8213 10 165 9 538 367 6 1095 

2013 50 481 10597 36 30 20 604 194 45 879 

2014 56 546 6098,5 35 2 160 540 173 24 934 

2015 49 500,5 11804 45 81 13 613 226 9 981 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2018-
2021 

50 499 9178 32 70 51 574 240 21 972 

           

INTERNATIONAAL AANBOD 

Jaartal Initiatieven Uren Deeln.-uren Vlaamse deeln. 

1996 3     6 

1997 3     20 

1998 8     34 

1999 9     45 

2000 13     53 

2001 11     38 

2002 11     49 

2003 12     68 

2004 21     74 

2005 20 1532 10091 92 

2006 38 2246 12641 126 

2007 32 2395 15426 119 

2008 34 2051 12937 296 

2009 43 2270 13716 376 

2010 49 2631 16325 416 

2011 59 2191 10136 514 

2012 66 2020,5 9113 333 

2013 53 2143,5 11087 326 

2014 51 2391,5 10351,5 347 

2015 61 2276 10441,5 403 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2018-
2021 

58 2208 10248 352 
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Samenvatting 

Jaartal Initiatieven Uren Deeln.-uren Deelnemers 

1996 22 582 24128 954 

1997 33 700 27306 1123 

1998 44 774 28135 1339 

1999 36 722 26079 882 

2000 52 841 25407 1141 

2001 63 1078 25914 1327 

2002 63 788 25905,5 1628 

2003 60 819,5 24654,5 1238 

2004 79 958 26330,5 1630 

2005 66 2516 38572,5 1272 

2006 97 3251 38779,5 1679 

2007 114 3588,5 43256 1684 

2008 89 3067 39638,5 1391 

2009 98 3480,5 48950 2297 

2010 117 3981 53757 2711 

2011 131 3691 47975 2313 

2012 137 3026 30569 1966 

2013 128 3273,5 39309,5 1842 

2014 136 3616 30675,5 1801 

2015 140 3404,5 38832,5 2006 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2018-
2021 

135 3330 34847 1904 

 
 
In de verschillende tabellen zijn er soms sprongen in aantallen. Dat heeft meestal te maken met 
specifieke activiteiten die het ene jaar meer deelnemers halen dan in een ander, of die in het ene jaar 
wel en in het andere jaar niet georganiseerd worden. Een concreet voorbeeld in de eerste tabel, over 
het vormingsaanbod: het verschil tussen het aantal deelnemers in 2013 en 2014 is voor een groot deel 
terug te brengen op het aanbod ‘sessies op aanvraag’. In 2013 namen er 205 jongeren deel aan die 
sessies, in 2014 ‘maar’ 141. Zo kunnen er heel wat schommelingen in de aantallen verklaard worden 
aan de hand van één of meerdere activiteiten. Wie dus een goed beeld wil hebben van onze vereniging 
neemt best gemiddelden over verschillende jaren. Hierdoor neemt de invloed van de schommelingen af 
en krijgen we een beter overzicht over het geheel van de werking. 
 
Voegen we even de daad bij het woord, en nemen we een gemiddelde per vier jaar (startend met 
1996), dan geeft dat de volgend resultaten: 
 
1996-1999: gemiddeld 34 initiatieven - 1074 deelnemers 
2000-2003: gemiddeld 60 initiatieven - 1334 deelnemers 
2004-2007: gemiddeld 89 initiatieven - 1566 deelnemers 
2008-2011: gemiddeld 109 initiatieven - 2178 deelnemers 
2012-2015: gemiddeld 135 initiatieven - 1903 deelnemers 
 
Dit toont een mooie toename in de laatste jaren. Wel valt op dat in de laatste vier jaar het aantal 
deelnemers niet evenredig toenam met het aantal initiatieven. Dat sluit aan bij de vaststelling dat een 
aantal initiatieven minder deelnemers konden aantrekken.  
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Toekomstig bereik 2018-2021 
 
Wat de vraag betreft naar ons toekomstig bereik, kiezen we ervoor om te werken met gemiddelden 
over de hele periode 2018-2021.We verwijzen naar de tabellen en toelichting op de voorgaande 
pagina’s, waar we ook al gemiddelden hanteerden.  
 
Het voorziene bereik voor 2018-2021 is te vinden in de laatste rij van elke tabel. De aantallen zijn 
gebaseerd op het gemiddelde van de voorbije vier jaren (2012-2015). Hiermee geven we aan dat we, 
wat het aantal jongeren betreft die we willen bereiken, ervoor kiezen om te bewaren wat er nu is, 
eerder dan te kiezen voor een groeiscenario. Die keuze vindt onder andere haar oorsprong in onze 
analyses en bevraging, waarin de bezorgdheid zichtbaar werd van een te groot en te versnipperd 
aanbod (zie opties pagina 10). Ook is het personeelsbestand voor de komende beleidsperiode kleiner 
dan de huidige. Voor de beleidsperiode 2018-2021 hopen we het huidige bereik te bestendigen, met 
aandacht voor enkele nieuwe accenten. Dat zal voor onze organisatie al een stevige inzet vragen.  
 
Maken we een link met het doelstellingenkader, dan verwijzen we specifiek naar die zes strategische 
doelstellingen die aansluiten bij de realisatie van het vooropgezette bereik. Het betreft de strategische 
doelstellingen 1, 2, 3, 4, 6 en 9. Dat wil niet zeggen dat er binnen andere strategische doelstellingen 
geen bereik gegenereerd kan worden. Wel zal dat dan eerder bijkomstig zijn. Het gros van ons bereik 
wordt gerealiseerd via de zes aangegeven strategische doelstellingen. 
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5. GELIJKEKANSENBELEID  
 
Binnen het opvoedingsproject van Don Bosco wordt er specifieke aandacht gevraagd voor de ‘armsten’. 
We denken in dit verband zeker niet enkel aan financiële armoede, maar ook aan kansarmoede. Dat 
opvoedingsproject vormt de basis waarop onze visie en missie zijn gestoeld. Een gelijkekansenbeleid 
voeren, is dan ook iets wat verweven zit in de totaliteit van onze werking, samen met enkele accenten 
rond het versterken van diversiteit binnen onze organisatie. We verwijzen o.a. naar speelplein Raccoon 
in Brussel, de samenwerking met Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, en het EVS-project in Oostende.  
Daarnaast wordt het gelijkekansenbeleid specifiek zichtbaar in onze keuze om onze vrijwilligers in te 
schakelen in de totaliteit van onze werking, en binnen alle geledingen van onze organisatie. Zij krijgen 
er evenveel verantwoordelijkheden toebedeeld als de stafmedewerkers en werken op gelijke voet 
samen.  
 
Zoals al aangegeven in de inleidende toelichting op het doelstellingenkader herkennen wij ons in de 
omschrijving van diversiteit zoals die te vinden is in de visienota ‘Diversiteit in/en het jeugdwerk’ van De 
Ambrassade (pagina 3):  
“Wie de ontwikkeling van dit thema binnen de jeugdwerksector opvolgt, merkt dat term ‘diversiteit’ 
steeds meer opgang maakt. In principe slaat ‘diversiteit’ op alle persoonskenmerken waarin mensen van 
elkaar (kunnen) verschillen. Zodra je twee mensen samenbrengt, is er sprake van diversiteit. Toch geeft 
de jeugdwerksector een meer specifieke invulling aan het begrip. De focus ligt op meer diepgaande of 
fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. Deze 
verschillen kunnen onze samenleving sterk verrijken, maar verschillende levensomstandigheden kunnen 
ook leiden tot ervaringen van sociale ongelijkheid, uitsluiting en discriminatie. Verschillende 
levensomstandigheden kunnen – los van de gevolgen – leiden tot een andere beleving van de 
werkelijkheid en een ander referentiekader. Deze verschillende ervaringen en referentiekaders kunnen 
op hun beurt een breuklijn of kloof creëren. Kinderen, jongeren en hun omgeving slagen er moeizaam of 
niet in om deze kloof op eigen kracht te overbruggen, ook al hebben ze raakvlakken met anderen qua 
interesses en talenten of al groeien ze op in dezelfde buurt.  
 
Wanneer we vanuit de jeugdwerksector kijken naar de diversiteit aan levensomstandigheden waarin 
kinderen en jongeren opgroeien, is het belangrijk dat we blijvend oog hebben voor de complexiteit en de 
diversiteit binnen de diversiteit, ook al bakenen we soms nog doelgroepen af. Ook moeten we naast 
verschillen ook overeenkomsten blijven zien en naast problemen en tekorten ook sterktes en talenten 
blijven benoemen. Deze genuanceerde visie is meer dan ooit actueel, nu een veranderende samenleving 
de breuklijnen tussen kinderen en jongeren verder lijkt uit te diepen.” 
 
Deze visie speelt mee bij het verder realiseren en concreet uitbouwen van onze werking. 
 
Zie doelstellingen OD 1.1, OD 1.5, OD 3.4, OD 3.5 en OD 6.1.  
 
 

6. INSPELEN OP STEDELIJKE CONTEXT  
 
We verwijzen in dit verband naar doelstelling OD 3.4, waar er sprake is van de verdere uitbouw van 
speelpleinwerking Raccoon. Die werking werd door ons opgestart in het Brusselse en speelt in op zowel 
een nood aan opvang van kinderen uit de buurt, als op een concrete vraag tot samenwerking vanuit 
internaat en school. 
 
Zie doelstelling OD 3.4. 
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7. DE BEGROTING 
 
Voor het opstellen van de begroting werd gebruik gemaakt van de financiële verslagen van 2014 en 
2015, in combinatie met de financiële overzichten van de projecten in 2016 die al voorhanden zijn. Dat 
werd dan zo goed en zo kwaad mogelijk geëxtrapoleerd naar 2018-2021 toe. Geen evidente oefening. 
 
Voor de loonkosten vroegen we via Acerta (Sociaal Secretariaat) een loonsimulatie voor 2018-2021. 
Daarbij werd rekening gehouden met het huidige personeelscontingent en hun anciënniteit. Op basis 
van die simulatie werd in de begroting de loonkost verwerkt. 
Meer toelichting bij de begroting volgt in de volgende hoofdstukken. 
 
Vooraf nog een toelichting bij ‘Droomfonds DB’. In de loop van deze nota kwam dat al regelmatig ter 
sprake in de begroting bij verschillende doelstellingen. Het betreft een fondsenwervende organisatie 
(zie www.droomfondsdonbosco.be) waarop wij een beroep kunnen doen voor de ondersteuning van 
verschillende van onze projecten. Dat fonds heeft ons de voorgaande jaren al goed geholpen en we 
hopen dat dat in de toekomst ook nog altijd mogelijk zal zijn. De samenwerking met dit fonds speelt in 
op de keuzes die voortkomen uit onze analyse om werk te maken van alternatieve financiering. 
 

 
 
7.1. Personeelsbestand 

 
Het personeelsbestand kent een daling ten opzicht van de huidige beleidsperiode 2014-2017, van 6,40 
VTE in 2015 naar 5,25 VTE. De financiële draagkracht van onze organisatie, in combinatie met de 
dalende subsidiëring, liggen aan de oorzaak van die beslissing. 
Het volledig personeelscontingent valt onder paritair comité 329.01. 
 

Taak Aantal VTE Anciënniteit in 2018 Extra info 

Drie pedagogisch 
stafmedewerkers 

3 VTE Gemiddeld 5 jaar 
anciënniteit 

Van wie één 0,45 VTE 
Sociale Maribel 

Eén stafmedewerker 
Communicatie 

0,55 VTE 16 jaar anciënniteit  

Eén stafmedewerker 
Administratie en 
Boekhouding 

0,50 VTE 24 jaar anciënniteit  

Eén coördinator 1 VTE 21 jaar anciënniteit  

Een jobstudent 0,20 VTE  Betaald met middelen 
vanuit Droomfonds 
Don Bosco 

 
De gemiddelde anciënniteit (de jobstudent niet meegerekend) is 12,67 jaar. Of dat hoger of lager ligt 
dan bij andere jeugdorganisaties weten we niet. In onze situatie speelt het alleszins wel mee in de 
hoogte van de loonkost.  
 
Wat OD 3.4 betreft (speelplein Raccoon) moet het aangegeven percentage VTE als volgt verdeeld 
worden:  
- 5 % voor een begeleidende stafmedewerker 
- 20 % voor een jobstudent 
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7.2. Extra toelichting  
 
Zoals al aangegeven, organiseren we in 2019 en 2021 enkele extra activiteiten, wat een effect heeft op 
de begroting. Dat effect leek ons echter niet groot genoeg om een begroting in te dienen voor de vier 
jaren. Tegelijk zijn er een aantal kleinere activiteiten die in specifieke jaren plaatsgrijpen.  
 
We verwijzen naar de operationele doelstellingen. 
 

OD 3.2.: De organisatie van Sjoefoemi in 2019 en 2021 
Een gezamenlijk weekend voor alle animatoren en hoofdanimatoren én de pleinleiding van de 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. We verwachten een 300 deelnemers. 
Deze doelstelling zorgt voor een toename van 29 700 euro in zowel de kosten als de inkomsten. 
 
OD 3.3.: Realisatie van een creatieve impuls in 2018 en 2020 
Het gaat hier om een kleinere doelstelling die gerealiseerd moet worden in 2018 en 2020. In de 
begroting wordt hiervoor 1200 euro voorzien, zowel in de kosten als de inkomsten. 
 
OD 9.2.: Viering van ons 60-jarig bestaan in 2019 
Deze doelstelling zorgt voor een toename van 7250 euro in 2019, zowel in de kosten als de 
inkomsten. 
 
 

Toelichting bij het gevraagd subsidiebedrag 
 
Het gevraagde subsidiebedrag is 285 000 euro. Dat ligt ongeveer een 4% hoger dan het toegezegde 
bedrag van 274 000 euro bij de start van de huidige beleidsperiode 2014-2017, en ongeveer een 6,7% 
hoger dan het bedrag waar we nu nog recht op hebben. Door de besparingsronde en de gestage 
verdere toename in het aantal erkende jeugdverenigingen, werd in de loop van de huidige 
beleidsperiode het toegezegde bedrag van 274 000 euro teruggebracht op 267 000 euro. Dat is voor 
ons té krap geworden om goed werk te kunnen leveren. Het heeft uiteindelijk ook als effect gehad dat 
er personeel moest afvloeien. De nu gevraagde toename in subsidie is beperkt, maar geeft ons wel de 
mogelijkheid om ons werk degelijk te kunnen verderzetten ten voordele van heel wat kinderen en 
jongeren.  
 


