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WOORD VOORAF  
 
Voor u ligt de nieuwe beleidsnota 2022-2025, resultaat van een heel proces dat doorlopen werd onder 
leiding van de Denktank. Deze beleidsnota bouwt grotendeels verder op de huidige voor 2018-2021. 
Tijdens de bevragingen, inspraakmomenten en analyses (zie ook 1.4. Democratisch proces) werd het 
bestaand doelstellingenkader onder de loep genomen, en waar nodig werden er zaken geschrapt, 
vernieuwd, herwerkt of versterkt (zie ook 1.5. Toelichting doelstellingenkader). 
 
Het werk van de Denktank verliep parallel met een grote bevraging over onze identiteit als organisatie. 
Via verschillende kanalen, en onder leiding van een externe organisatie, werd onze identiteit kritisch 
bekeken en bevraagd. Dat resulteerde in een eindrapport dat, naast een aantal actiepunten en accenten, 
zes kernwaarden bevat die voor de identiteit van onze organisatie naar de toekomst toe van cruciaal 
belang zijn. Die kernwaarden zijn: verbindend, vernieuwend, gepassioneerd, coachend, toegankelijk en 
deskundig. De doelstelling was om de resultaten van dat eindrapport mee op te nemen in de nieuwe 
beleidsnota, maar door de coronacrisis kon dat proces niet op tijd afgerond worden. Dat proces loopt 
dus nog. In 2021 wordt er werk gemaakt van de vertaling van de zes begrippen naar een vernieuwde 
identiteit, en naar een vernieuwde visie op salesiaans geïnspireerd jeugdwerk, op datgene waar een Don 
Boscojeugdorganisatie voor staat. In deze beleidsnota wordt daar verder op ingegaan bij strategische 
doelstelling 3. 
 
We slaagden er wel in om een aantal actiepunten en accenten uit het eindrapport mee op te nemen in 
deze beleidsnota: 
- Breng externe expertise binnen via netwerk, werk samen met andere organisaties.  
- Bouw activiteiten op met diverse mensen en organisaties. 
- Breng/hou elkaar op de hoogte van wat er gebeurt. 
- ‘Don Bosco’ staat voor een specifieke insteek en bepaalt zo mee de unieke positie in het jeugdwerk. 
Bovendien is het een sterk merk. Versterk dat en speel die unieke Don Boscosetting sterker uit.  
- Geef meer zichtbaarheid aan alles wat je doet.  
- Laat speelpleinen uitwisselen, wees een terugvalbasis voor en ondersteuner van die werkingen.  
- Meten is weten. Maak daar werk van. 
- Wees innovatief. 
- Deel eigen expertise. 
 
We raden de lezer aan om zowel de inleiding voorafgaand aan het doelstellingenkader als de 
toelichtingen en extra informatie bij elke doelstelling door te nemen en die als één geheel te bekijken. 
Op die manier wordt het duidelijk welke richting we voor de periode 2022-2025 willen inslaan en wat 
wij willen realiseren. 
 
 
Met dank voor de inzet van zovele vrijwilligers en voor het vele werk en vergaderen van de Denktank.  
 
 
 
Veel leesplezier. 
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1. INLEIDEND HOOFDSTUK  
 

1.1. Ontstaansgeschiedenis, missie en visie, kerntaken  
 
1.1.1. Korte ontstaansgeschiedenis  
(zie ook jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/van-waar-komen-we)  
 
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 al 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. Een van de gevolgen 
daarvan 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).  
 
In 2014 werd de keuze gemaakt ons sterker te profileren als vormingsorganisatie, met twee kerntaken: 
enerzijds ‘vorming’ (zowel nationaal als internationaal) en anderzijds ‘netwerking en dienstverlening’. 
Tegelijk werd er meer aandacht besteed aan samenwerkingsverbanden, ook met sectoren buiten het 
jeugdwerk. Tijdens de huidige beleidsperiode 2018-2021 werd daar verder aan gewerkt. Tegelijkertijd 
werd er vanuit de werkgroep Identiteit een breed vernieuwingsproces opgestart.  
 
Het hele proces dat doorlopen werd ter voorbereiding van deze nieuwe nota resulteerde in de keuze om 
vanaf 2022 rond drie kerntaken actief te zijn: ‘vorming’ als eerste, ‘ondersteuning en samenwerking’ als 
tweede en ‘Don Bosco uitdiepen en uitdragen’ (afgekort ‘Don Bosco’) als onze derde kerntaak. Centraal 
staan de jongeren, met wie we vanuit de typische Don Bosco-waarden en -spirit aan de slag gaan. 
 
 

1.1.2. Missie en visie 
(zie ook jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/waar-staan-we-voor)  
 
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. 
 
1.1.2.2. Onze visie 
Als organisatie inspireren we ons op het opvoedingsproject1 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. 

                                                           
1 Colette Schaumont & Carlo Loots (red.) (2015), ‘Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot’. Don Bosco Centrale vzw, Brussel. 

http://www.jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/van-waar-komen-we
http://www.jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/waar-staan-we-voor
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Uitgangspunten 
Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun ontwikkeling. Onderlinge communicatie en dialoog met 
volwassenen, samen met een kritische reflectie op de maatschappij, zijn daarbij 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 leeftijdsgenoten. 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 opzichte 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 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. 
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1.1.3. Kerntaken 
Onze organisatie heeft drie kerntaken: 'vorming', 'ondersteuning en samenwerking’ en ‘Don Bosco 
(salesianiteit)’.  
 
Vorming | Vorming is de eerste en voornaamste kerntaak. Die kerntaak heeft zowel een nationaal als 
een internationaal luik (zie strategische doelstelling 1). 
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 komt de focus 
volledig op Europa te liggen, met een extra accent op het delen van expertise via het ESC-programma 
binnen Erasmus+. De projecten buiten Europa, die heel wat jaren deel uitmaakten van ons aanbod, 
worden niet meer opgenomen in ons aanbod. Uit de bevragingen en de SWOART-analyse wordt duidelijk 
dat er onvoldoende gedragenheid is om dergelijke projecten nog te organiseren.  
Aanvullend op dat nationaal en internationaal luik wordt er ook aandacht besteed aan professionele 
stageplaatsen voor studenten, digitalisering en innovatie. 
 
Ondersteuning en samenwerking | De tweede kerntaak is ondersteuning en samenwerking (zie 
strategische doelstelling 2). Daarbij staan de partners centraal met wie we gedurende de komende jaren 
de bestaande dienstverlening of netwerking ofwel behouden, ofwel 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 daarbij is dwarsverbindingen 
leggen tussen onze jeugdorganisatie en andere sectoren, zoals integrale jeugdzorg, het onderwijs en 
internaten. Tegelijk blijven we de keuze bewaren om via vertegenwoordigingswerk actief betrokken te 
blijven binnen het brede jeugdbeleid. 
 
Don Bosco | De derde kerntaak is ‘Don Bosco (salesianiteit2 )’ (zie strategische doelstelling 3). Deze 
kerntaak is nieuw. Dat wil niet zeggen dat we daar de voorgaande jaren niets rond gedaan hebben. Wel 
geven zowel de SWOART-analyse als het eindrapport van de identiteitsbevraging aan dat ‘Don Bosco’ 
niet alleen tot de kern van onze organisatie behoort, maar dat het ook tot onze opdracht behoort om 
daar concreet mee aan de slag te gaan. De focus ligt daarbij op het uitdiepen en uitdragen van onze 
identiteit als Don Bosco organisatie, geïnspireerd op zijn pedagogisch gedachtengoed. 
 
 

1.2. Positionering en profilering 
 
Als jeugdwerkorganisatie laten we ons leiden en inspireren door de figuur van Don Bosco, datgene waar 
hij voor staat en waar hij zijn inspiratie vandaan haalde. Dat wordt zichtbaar in onze keuze om – net zoals 
Don Bosco in zijn tijd – jongeren centraal te plaatsen. Dat doen we door hen plaats en ruimte te bieden 
om samen met anderen thuis te komen, te spelen, te leren en na te denken over wat voor hen belangrijk 
is en waarom. Via dat aanbod groeien ze in hun zelfwaarde en nemen ze – elk op hun manier – een 
sociaal engagement op vanuit een gefundeerd en kritisch zelfbewustzijn (zie missie en visie). We zijn er 
daarenboven van overtuigd dat zij op hun beurt plaatsen zullen creëren waar andere jongeren dezelfde 
kernwaarden terugvinden. Die zichzelf versterkende feedbackloop is volgens ons de motor voor de 
warme, rechtvaardige en solidaire samenleving van morgen. Vandaar onze wil om dergelijke plaatsen te 
blijven vormgeven, gestuurd en gedragen door onze vrijwilligers. Met weinig woorden maar met veel 
daden en met oog voor kwetsbare groepen. We zijn ervan overtuigd dat onze Don Bosco-achtergrond 
daarbij de sleutel tot succes is. Vanuit die traditie gaan we in dialoog met jongeren, organisaties en beleid 

                                                           
2 De typische term die binnen de Don Boscobeweging gebruikt wordt om de eigenheid te beschrijven, is 
‘salesianiteit’. Maar buiten de Don Boscobeweging is de term ‘Don Bosco’ veel meer bekend. Daarom kiezen we 
ervoor om met de term ‘Don Bosco’ verder aan de slag te gaan, en dus niet met de term ‘salesianiteit’. 
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en creëren we sterke hedendaagse experimenteerruimtes, waar vrijheid, verantwoordelijkheid, 
verbondenheid en zingeving samenkomen. We verwijzen in deze context ook naar onze website: 
jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-als-inspirator/jeugddienst-don-bosco.  
 
Dat alles wordt zichtbaar in heel deze beleidsnota. We geven hier de voornaamste accenten weer. Zij 
vormen een unieke mix en versterken elkaar. 
 
- Onze missie en visie | Als jeugdorganisatie baseren we ons op het pedagogisch gedachtegoed en 

model van Don Bosco, en integreren we dat in onze dagelijkse werking.  
 
- Onze vrijwilligers | Ook al tellen we een aantal betaalde werkkrachten, onze organisatie is in hart en 

nieren een vrijwilligersorganisatie. Zij staan centraal in onze organisatie en krijgen er 
verantwoordelijkheid op alle niveaus, gaande van het uitwerken van concrete initiatieven tot 
engagementen in werk-, project- en denkgroepen. Ook binnen de raad van bestuur en de algemene 
vergadering zijn (oud-)vrijwilligers actief. Zij dragen mee de werking en voeren mee het beleid. 
Inspraak en participatie voeren we dan ook hoog in ons vaandel. Zij zijn niet de uitvoerders van wat 
stafmedewerkers bedenken, maar geven er zelf vorm en inhoud aan (zie o.a. SD 4).  

 
- Onze kerntaken | We profileren ons als vormingsorganisatie, waarbij drie kerntaken centraal staan: 

'vorming' (SD 1), ‘ondersteuning en samenwerking’ (SD2) en ‘Don Bosco’ (SD3). 
 
- Zingeving | Zingeving zien we als een geïntegreerd onderdeel van onze werking. Dat behoort 

wezenlijk tot het Don Boscokarakter (salesiaanse identiteit) van onze organisatie. 
 
- Internationaal | Onze werking heeft een kwalitatief sterk internationaal aanbod. Dat richt zich op 

vorming, vrijwilligerswerk, speelpleinwerk en jongeren met minder kansen. De focus ligt daarbij 
volledig op Europa en verloopt in nauwe samenwerking met ons internationaal netwerk Don Bosco 
Youth-Net ivzw (waarvan wij een van de stichters en trekkende partners zijn).  

 
- Bruggenbouwer | Dat omvat de keuze om samenwerkingen aan te gaan of op bestaande verder te 

bouwen, met andere sectoren of jeugdorganisaties. De opstart van speelplein Raccoon (in 
samenwerking met het internaat en de school van Don Bosco Woluwe), het opentrekken van de Dag 
van de Animator naar andere partners toe (door ons voor het eerst georganiseerd in 2016) en het 
organiseren van een aangepaste animatorcursus in bepaalde richtingen van het secundair onderwijs 
tonen dat mooi aan. 

 
- Extra accenten | De aandacht voor innovatie, het delen van expertise op internationaal vlak, het 

belang van ervaringsgericht werken, met aandacht voor competentie- en talentgericht werken, 
versterken onze positie en profilering. 

 
 

1.3. Organigram 

 
Het onderstaande organigram brengt de structuur van onze organisatie in kaart. Binnen onze organisatie 
spelen de vrijwilligers een centrale rol, ondersteund door de stafmedewerkers. Daarbij staan participatie 
en inspraak centraal. Ze krijgen zeggenschap op alle niveaus binnen onze werking en geven mee 
inhoudelijk vorm aan de uitbouw van onze organisatie. Dat is zichtbaar in het grote aantal werkgroepen, 
denktanks en projectgroepen. De beleidsmatige ondersteuning verloopt via de raad van bestuur en de 
algemene vergadering. Ook denktanks maken daar deel van uit. 
 
 
 
 

http://www.jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-als-inspirator/jeugddienst-don-bosco
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Onze organisatie telt een 160 vrijwilligers en zeven stafmedewerkers (5,55 VTE), als volgt onderverdeeld: 

- 1 VTE coördinator 
- 3 VTE pedagogische stafmedewerkers 
- 1,55 VTE ondersteunende stafmedewerker (communicatie, administratie, boekhouding, 

fondsenwerving en praktische ondersteuning) 

 
1.4. Democratisch proces  
 
Deze beleidsnota kwam tot stand via de Denktank. De nodige input voor het schrijven werd als volgt 
verzameld: 

1. Via bestaande evaluatiekanalen. Bij elke activiteit en elk project houden we 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. 

2. Een online imago-survey onder leiding van een extern bedrijf (Gramma) in de maanden juli-
september 2019, waarbij zowel doelgroepen als stakeholders bevraagd werden (totaal aantal 
bevraagde personen: 750; respons: 283).  

3. De organisatie van een strategische workshop op 16 november 2019 met een geselecteerde 
groep stakeholders (14 deelnemers). 

4. De organisatie van een identiteitsworkshop op 22 februari 2020 (21 deelnemers). 
5. Een bevraging van onze werkgroepen, projectgroepen, raad van bestuur en algemene 

vergadering (maart 2020) via een SWOART-analyse.  
6. Externe analyse via het materiaal ons aangereikt door De Ambrassade. 
7. Actiepunten en accenten uit het eindrapport ‘identiteitsbevraging’ (zie ‘Woord vooraf’ p. 4). 

 
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 negentien opties waarvan er vijftien 
geselecteerd werden. Die opties, in combinatie met het huidige doelstellingenkader 2018-2021, dienden 
als inspiratiebron voor de doelstellingen en de bijbehorende acties voor de beleidsperiode 2022-2025. 
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Die werden dan weer teruggekoppeld naar de deelgroepen en de raad van bestuur. Uiteindelijk werd 
deze nota op 17 december door de algemene vergadering goedgekeurd. 
 
De vijftien opties zijn: 

1. Samenwerkingsmogelijkheden onderzoeken met de sector van Integrale Jeugdhulp. 
2. Sterker investeren in onze eigenheid als unieke positie. 
3. JDB als samenwerking verankeren binnen andere sectoren zoals scholen, breed jeugdwerk en 

jeugdhulp. 
4. Optreden als ondersteuner en terugvalbasis voor speelpleinen. 
5. Onze eigen expertise als zelfstandige organisatie delen met (internationale) 

speelpleinwerkingen. 
6. (Inter)nationale facilitator zijn om uitwisseling te bevorderen en ervaringen te delen. 
7. Richtinggevende organisatie zijn binnen het brede jeugdwerk (bv. Dag van de Animator). 
8. Als hub optreden om innovatie en creativiteit te stimuleren en te ondersteunen in de 

uitwerking van start tot finish. 
9. Ons vrijwilligersbeleid vanaf nul weer opbouwen, met hulp van een externe (bv. stagiair en/of 

student met thesisopdracht).  
10. Creatieve acties opzetten om nieuwe vrijwilligers en deelnemers aan te trekken. 
11. Een politiek van aanwezigheid voeren waarbij we de eigen kracht in de verf zetten.  
12. Manieren bedenken om een deel van onze processen te standaardiseren, om zo ruimte vrij te 

maken voor meer creativiteit.  
13. Ontwikkelingen waar wij mee aan de slag gaan, zoals de API, ook naar onze speelpleinwerkingen 

brengen.  
14. Ruimte creëren om te experimenteren en te innoveren binnen ons (internationaal) aanbod. 
15. Draaiboeken opstellen voor internationale projecten die als basis kunnen dienen en hergebruikt 

kunnen worden. 
 

1.5. Toelichting doelstellingenkader  
 
Het doelstellingenkader van deze beleidsnota bestaat uit acht strategische doelstellingen (SD) met in 
totaal 45 operationele doelstellingen (OD). Die zijn als volgt opgebouwd: 

- De eerste drie strategische doelstellingen gaan over onze drie kerntaken: ‘vorming’, 
‘ondersteuning en samenwerking’ en ‘Don Bosco’.  

- De vierde strategische doelstelling stelt onze vrijwilligers centraal.  
- De vijfde strategische doelstelling behandelt onze actieve rol binnen het debat en overleg over 

jeugdwerk en/of jeugdbeleid 
- Strategische doelstellingen 6, 7 en 8 behandelen meer algemene organisatorische zaken zoals 

onze communicatie, kwaliteit en professionaliteit binnen onze organisatie, en de waarderende 
aandacht voor de inzet van zovele mensen binnen onze organisatie. 

 
Om de link te kunnen leggen met de huidige nota 2018-2021 vermelden we na elke operationele 
doelstelling of het om een ‘herwerking’, ‘behoud’, ‘versterking’ of een ‘nieuwe’ doelstelling gaat.  
 
Het doelstellingenkader voor deze beleidsperiode toont met zestien nieuwe, acht herwerkte en zeven 
versterkte operationele doelstellingen op een totaal van vijfenveertig een organisatie die voornamelijk 
werkt aan vernieuwing in combinatie met een voorzichtig groeiscenario. Van de huidige beleidsperiode 
2018-2021 wordt 31% van operationele doelstellingen behouden.  
 
Naast de gevraagde gegevens, zoals timing en acties, geven we onder de rubriek Aanpak extra info bij 
die acties waar dat ons opportuun lijkt. Zo wordt ook een tipje van de sluier opgelicht over de inzet en 
tijdsinvestering van zowel vrijwilligers als stafmedewerkers. We verwijzen in dat verband ook zeer 
specifiek naar onze keuze om vrijwilligers volop in te schakelen in de totaliteit van onze werking. Dat 
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heeft als consequentie dat dat heel wat energie en tijd vraagt van onze stafmedewerkers, die de 
vrijwilligers mee begeleiden en ondersteunen. 
 
Bij de meeste doelstellingen wordt ook een uitgangssituatie-toelichting weergegeven. Als er een 
uitgangssituatie-toelichting 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. 
 
 

2. DOELSTELLINGENKADER 
 

Strategische doelstelling 1 

Jeugddienst Don Bosco biedt jongeren de ruimte en omkadering om te kunnen 
experimenteren, leren en vooral groeien als persoon. [HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Deze strategische doelstelling plaatst de jongeren centraal door hen experimenteerruimte te bieden 
waar ze kunnen leren en groeien als persoon. Die doelstelling betreft onze eerste kerntaak ‘vorming’. 
Dat omvat ons vormingsaanbod op zowel nationaal als internationaal vlak. Het nationaal aanbod bestaat 
uit een groot pakket aan erkende kadervorming, in combinatie met specialisaties en vorming op 
aanvraag. Wat betreft het internationaal aanbod ligt de focus volledig op projecten binnen Europa. De 
projecten buiten Europa, die heel wat jaren deel uitmaakten van ons aanbod, worden niet meer 
opgenomen in ons aanbod. De bevragingen en SWOART-analyse hebben duidelijk gemaakt dat er 
onvoldoende gedragenheid is om dergelijke projecten nog te organiseren. Deze strategische doelstelling 
is een herwerking van strategische doelstelling 1 uit de beleidsnota 2018-2021. 
 
OD 1.1. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks kadervormingstrajecten waarin minstens 
tweehonderdvijftig jongeren zich klaarstomen voor hun toekomstige rol in het jeugdwerk. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Ook al stelden we in 2018 en 2019 vast dat het behalen van tweehonderdvijftig kadervormingstrajecten 
moeilijk haalbaar bleek te zijn, toch willen we opnieuw streven naar dat aantal. In 2020 werd er extra 
werk gemaakt van ons kadervormingsaanbod en de bekendmaking ervan. De uitbraak van COVID-19 en 
de daaraan verbonden veiligheidsmaatregelen zorgden er echter voor dat we helaas geen correct beeld 
kunnen vormen van de al dan niet positieve effecten van die extra inzet. Toch kiezen we er als organisatie 
voor om ambitieus te blijven en gaan we voor tweehonderdvijftig nieuwe kadervormingstrajecten. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks kadervormingstrajecten organiseren voor minstens 250 jongeren. 
Actie 2: Jaarlijks zes cursussen ‘Animator in het Jeugdwerk’ organiseren.  
Actie 3: Jaarlijks twee cursussen ‘Hoofdanimator in het Jeugdwerk’ organiseren. 
Actie 4: Jaarlijks een cursus ‘Instructeur in het Jeugdwerk’ organiseren. 
Indicatoren 

- 250 opgestarte kadervormingstrajecten en deelnemerslijsten 
- Zes gerealiseerde animatorcursussen, twee hoofdanimatorcursussen en één instructeurscursus  
- Een draaiboek van elke cursus 

Aanpak 
- Een stafmedewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het opzetten van de 

tweehonderdvijftig trajecten, de aanvragen bij de overheid en de volledige opvolging ervan (o.a. 
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mijnkadervorming.be, stageplaatsen, erkenningsdossier kadervorming, opvolging evaluaties 
vanuit instructeursploegen, enz.). 

- Die stafmedewerker stelt voor elke cursus een instructeursploeg samen. Elke ploeg komt 
gemiddeld twee tot drie keer samen om de algemene lijnen van de cursus uit te werken. 
Daarnaast komen ze nog eens in kleinere groepen samen om specifieke sessies uit te werken. 
Tijdens en na de cursus wordt zowel de cursus als het functioneren van elke instructeur en de 
ploeg als geheel geëvalueerd. De stafmedewerker schakelt zich in als instructeur in meerdere 
van die cursussen. Ook andere stafmedewerkers kunnen als instructeur ingeschakeld worden in 
een of meerdere cursussen. 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 1.2. Jeugddienst Don Bosco organiseert of begeleidt jaarlijks zestien vormingsactiviteiten waarin 
in totaal driehonderd jongeren zich verdiepen als jeugdwerker of waarin ze uitgedaagd worden om 
kritisch na te denken over zichzelf in de maatschappij. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Specialisatiesessies en -cursussen, samen met een ruim aanbod aan ‘Vorming op Aanvraag’, maken al 
jaren deel uit van ons vormingsaanbod. Ook in de toekomst blijven we daaraan werken. Het geeft onze 
instructeurs de kans om hun competenties en talenten zowel binnen als buiten onze organisatie in te 
zetten en verder te ontwikkelen. Naast het bestaande aanbod blijven we aandacht besteden aan nieuwe 
vragen en noden vanuit het jeugdwerk. Daarbij aansluitend staan we ook open voor en spelen we in op 
vragen en noden vanuit het onderwijs. Het betreft dan vragen vanuit hun speelplaatsanimatie of vanuit 
specifieke richtingen zoals Maatschappij en Welzijn.  
Deze doelstelling voegt OD 1.2 en OD 1.3 uit de beleidsnota 2018-2021 samen en versterkt ze. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks de specialisatiecursussen ‘Verdere Vorming’ en ‘Ani-Extreme’ organiseren.  
Actie 2: Jaarlijks een vormingsdag organiseren voor de (hoofd)animatoren van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco, met een focus op het uitdiepen van hun competenties en talenten.  
Actie 3: Jaarlijks minstens dertien vormingen begeleiden uit ons aanbod ‘Vorming op Aanvraag’. 
Actie 4: Jaarlijks een vorming uit ons aanbod ‘Vorming op Aanvraag’ screenen op toegankelijkheid voor 
verschillende jongeren/doelgroepen, en op basis daarvan die vorming aanpassen op het vlak van 
doelstellingen, inhoud en werkvorm.  
Actie 5: Gedurende de beleidsperiode 2022-2025 twee nieuwe vormingen ontwikkelen over actuele, 
maatschappelijke tendensen om ons aanbod ‘Vorming op Aanvraag’ uit te breiden. 
 Indicatoren 

- Overzicht van de realisatie van dertien vormingen uit ons aanbod ‘Vorming op Aanvraag’ 
- Realisatie van de cursus Verdere Vorming en bijhorend draaiboek 
- Realisatie van een vormingsdag voor (hoofd)animatoren van de speelplein- en 

vakantiewerkingen van Don Bosco 
- Jaarlijks een gescreende en aangepaste vorming uit ons aanbod ‘Vorming op Aanvraag’ 
- Twee nieuwe uitgewerkte vormingen in de loop van de beleidsperiode 2022-2025 
- Deelnemerslijsten 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 53125 Verplaatsingskost 1700 0,60 VTE 

  Huur lokalen 13725  

  Huur materiaal 750  

  Aankoop materiaal 2500  

  Verblijfskost - voeding 33500  

  Vergoeding diensten derden 950  

Totaal directe inkomsten 53125 Totaal directe uitgaven 53125  
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Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. 

- Wat betreft dertien vormingen op aanvraag. De stafmedewerker schakelt zich in als sessiegever 
en doet ook een beroep op de meer ervaren instructeurs binnen onze organisatie.  

- Wat betreft de cursus Verdere Vorming en Ani-Extreme. De stafmedewerker stelt een 
instructeursploeg samen. Die ploeg komt gemiddeld twee tot drie keer als geheel samen en 
werkt daarnaast nog in kleinere groepen specifieke sessies uit. Tijdens en na de cursus worden 
zowel de cursus als het functioneren van de instructeurs en de ploeg als geheel geëvalueerd. 

- Wat betreft de vormingsdag. Op basis van de vormingsnoden die we op het spoor komen via 
bevraging van en evaluaties door de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco wordt het 
thema van de vormingsdag bepaald. Eens het thema bepaald is, stelt de stafmedewerker een 
werkgroep samen. Die werkgroep staat, samen met de stafmedewerker, in voor de verdere 
uitwerking en realisatie ervan. 

- Wat betreft de gescreende en aangepaste vormingen, samen met de realisatie van twee 
nieuwe vormingen. De stafmedewerker doet daarvoor een beroep op ervaren instructeurs. 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 1.3. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks voor twintig (internationale) jongeren de ‘Summer 
Exchange of Animators’ waarbij internationale uitwisseling centraal staat. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
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 (meer info: 
summerexchangeofanimators.eu). Het betreft een uitwisseling van animatoren tussen Europese 
jeugdwerkingen tijdens de zomervakantie. Voor de ontvangst van de buitenlandse animatoren in 
Vlaanderen (actie 1) wordt gebruikgemaakt van Europese subsidies. Zowel werken aan eigen 
competenties en talenten als kennismaken met jeugdwerk in een ander land staan centraal in dit project. 
Deze doelstelling voegt OD 1.6 en OD 1.7 uit de beleidsnota 2018-2021 samen. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks de ‘Summer Exchange of Animators’ organiseren voor minstens zestien buitenlandse 
jongeren in Vlaanderen. Dat project duurt zestien dagen tijdens de maand juli en bestaat uit twee weken 
animator zijn op een speelplein- of vakantiewerking van Don Bosco en drie door ons georganiseerde en 
begeleide vormings- en ontmoetingsweekends. 
Actie 2: Jaarlijks minstens vier Vlaamse jongeren begeleiden die willen deelnemen aan de ‘Summer 
Exchange of Animators’ in het buitenland. 
Indicatoren 

- Minstens zestien buitenlandse jongeren nemen deel aan de ‘Summer Exchange of Animators’ in 
Vlaanderen 

- Minstens vier Vlaamse jongeren nemen deel aan de ‘Summer Exchange of Animators’ in het 
buitenland 

- Deelnemerslijsten 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 10650 Verplaatsingskost 450 0,15 VTE 

Vergoeding derden 1250 Huur lokalen 3900  

  Huur materiaal 1200  

  Aankoop materiaal 800  

  Verblijfskost - voeding 3950  

  Vergoeding diensten derden 1600  

Totaal directe inkomsten 11900 Totaal directe uitgaven 11900  

http://www.summerexchangeofanimators.eu/
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Aanpak  
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met de werkgroep ESC.  

- Actie 1: deze actie bestaat uit zestien buitenlandse deelnemers zoeken via het internationaal 
netwerk Don Bosco Youth-Net, geïnteresseerde speelpleinwerkingen zoeken, de deelnemers 
inschakelen op de speelpleinwerkingen voor een periode van minstens twee weken, de 
deelnemers opvolgen en hen feedback laten geven, en drie vormings- en begeleidingsweekends 
organiseren en realiseren. 

- Actie 2: deze actie bestaat uit vier Vlaamse deelnemers zoeken, geïnteresseerde buitenlande 
jeugdwerkingen zoeken via het internationaal netwerk Don Bosco Youth-Net, deelnemers 
voorbereiden en hen inschakelen op de buitenlandse jeugdwerkingen, de deelnemers opvolgen 
en hen feedback laten geven. 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 1.4. Jeugddienst Don Bosco biedt jaarlijks tien jongeren vanaf zeventien jaar oud de kans om deel 
te nemen aan vormingsactiviteiten van Don Bosco Youth-Net. [HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Don Bosco Youth-Net is voor ons een zeer belangrijke partner en de jaarlijkse deelname aan hun 
activiteiten behoort al een aantal jaren tot ons vast aanbod. Door actief deel uit te maken van dat 
netwerk bieden we jongeren kansen om te sleutelen aan hun competenties en talenten met als unieke 
insteek de interculturele setting. Uit onze bevragingen en analyses werd duidelijk dat dit aanbod nog té 
weinig gekend is. We willen daar dan ook specifiek aan werken (actie 1) door een visuele impuls te 
creëren (fotomontage, videomontage, krachtig beeld, enz.). Voor actie 2 wordt gebruikgemaakt van 
Europese subsidies. Deze doelstelling is een aanpassing van OD 3.8 uit de beleidsnota 2018-2021. 
Acties 
Actie 1: Tegen eind 2022 een visuele impuls creëren waarmee het aanbod van Don Bosco Youth-Net 
kenbaar wordt gemaakt bij de doelgroep. 
Actie 2: Jaarlijks de deelname van in totaal minstens tien jongeren faciliteren aan minstens drie 
vormingsactiviteiten van Don Bosco Youth-Net. 
Indicatoren 

- Realisatie van een visuele impuls  
- Deelname van in totaal minstens tien jongeren aan minstens drie activiteiten van Don Bosco 

Youth-Net  
- Deelnemerslijst 

Aanpak 
- Een stafmedewerker is, in samenwerking met de werkgroep Europa, verantwoordelijk voor de 

realisatie en opvolging van deze doelstelling en de bijbehorende acties. Dat omvat: minstens 
tien geïnteresseerde jongeren zoeken, een voorbereidingstraject doorlopen, tickets boeken, 
enz. 

- De werkgroep fungeert als contactpunt in Vlaanderen voor Don Bosco Youth-Net en staat in voor 
het uitbouwen van goede contacten met lokale werkingen in de partnerlanden. 

 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies EU 14700 Internationale reiskosten 7000 0,20 VTE 

  Huur lokalen 1800  

  Verblijfskost - voeding 4500  

  Andere kosten 1400  

Totaal directe inkomsten 14700 Totaal directe uitgaven 14700  
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Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 1.5. Jeugddienst Don Bosco biedt in de loop van de beleidsperiode 2022-2025 aan minstens tien 
jongeren uit binnen- of buitenland de kans om via het ESC-programma van Erasmus+ internationaal 
actief te zijn en te sleutelen aan hun competenties en vaardigheden. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de SWOART-analyse haalden we de beleidskeuze om onze expertise met betrekking tot 
internationaal jeugdwerk nog meer te delen, en wel door facilitator te zijn naar jongeren en organisaties 
toe die een internationale ervaring willen opdoen. Gezien onze positieve ervaringen in de voorgaande 
jaren met het EVS-programma (nu ESC) van Erasmus+, in samenwerking met jeugdhuis De Takel 
(Oostende), willen we hier nog sterker werk van maken. Het betreft zowel het ontvangen van 
buitenlandse jongeren in Vlaanderen als het uitsturen van Vlaamse jongeren naar het buitenland voor 
een periode van minstens twee maanden tot maximaal een jaar. Voor actie 4 wordt een beroep gedaan 
op Europese subsidies.  
Deze doelstelling is een aanpassing en versterking van OD 3.7 uit de beleidsnota 2018-2021. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks ons netwerk in kaart brengen wat betreft mogelijke ESC-plaatsen in binnen- en 
buitenland. 
Actie 2: Jaarlijks zoeken naar kandidaten, selectiegesprekken voeren, en de geselecteerde kandidaten 
begeleiden en coachen. 
Actie 3: Maandelijks overleggen met de organisaties waar een ESC’er actief is.  
Actie 4: De nodige aanvraag- en evaluatiedossiers opstellen binnen het Erasmus+-programma in functie 
van het ontvangen of uitsturen van in totaal tien jongeren. 
Indicatoren 

- Het in kaart gebrachte netwerk 
- Tien kandidaten verspreid over 2022-2025 die zich als ESC’er hebben ingeschakeld 
- Aanvraag- en evaluatiedossiers 

Aanpak 
Een stafmedewerker is, in samenwerking met de werkgroep ESC, verantwoordelijk voor de realisatie en 
opvolging van deze doelstelling en de bijbehorende acties. Dat omvat: ESC-dossiers aanvragen en 
opvolgen, geschikte ESC-kandidaten zoeken en screenen, de kandidaten selecteren in overleg met de 
organisatie waar de ESC plaatsvindt, ESC’ers ontvangen, minstens maandelijks een bezoek en een 
gesprek met de ESC’er actief in Vlaanderen en zijn of haar begeleider, minstens maandelijks een online 
overleg met de ESC’er actief in het buitenland en zijn of haar begeleider, de financiële kant van het 
verhaal opvolgen, een evaluatierapport opstellen voor elk ESC-dossier, enz. 
 
 
Begroting en personeelsinzet 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies EU 7250 Internationale reiskosten 3000 0,07 VTE 

  Verblijfskost - voeding 3750  

  Huur lokalen 200  

  Aankoop materiaal 300  

Totaal directe inkomsten 7250 Totaal directe uitgaven 7250  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies EU 22080 Internationale reiskosten 2780 0,20 VTE 

  Huur lokalen 6300  

  Verblijfskost - voeding 8000  

  Andere kosten (zakgeld…) 4800  
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OD 1.6. Jeugddienst Don Bosco biedt aan studenten in de loop van de beleidsperiode 2022-2025 
minstens acht professionele stageplaatsen aan op het landelijk secretariaat. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de SWOART-analyse en andere evaluaties wordt duidelijk dat we nog té weinig naar buiten treden 
met alles wat wij doen. Het begeleiden van stages is daar een mooi voorbeeld van. Al een aantal jaren 
bieden wij studenten uit verschillende opleidingen de kans om in onze organisatie stage te lopen (zie 
jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/vacatures-en-stageplaatsen/stage-doen-bij-jeugddienst-don-bosco). 
Er wordt veel tijd en energie in gestoken door de stafmedewerkers om die stages professioneel te 
kunnen begeleiden. Door dat ook effectief op te nemen in ons doelstellingenkader wordt die inzet 
zichtbaar gemaakt en tonen we onze keuze om ons daar ook in de toekomst verder voor in te zetten. 
Stageplaatsen aanbieden geeft jongeren de kans om hun competenties en talenten verder te 
ontwikkelen. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks de mogelijkheid bekendmaken en promoten voor studenten om bij ons stage te lopen. 
Actie 2: Een concreet stageaanbod uitwerken voor verschillende profielen. Dat wordt jaarlijks 
geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. 
Actie 3: Jaarlijks elke stagiair(e) begeleiden en coachen. Dat gebeurt door een stafmedewerker. 
Indicatoren 

- Overzicht van promotiecampagne(s) 
- Uitgewerkt overzicht aan mogelijke stageopdrachten 
- Acht stagecontracten 

Aanpak 
- Op de teamvergaderingen wordt bij het einde van elk schooljaar een concreet stageaanbod 

uitgewerkt voor volgende schooljaar. Dat aanbod wordt bekendgemaakt bij de verschillende 
onderwijsinstellingen die al tot ons netwerk behoren. De informatie wordt ook op online fora 
geplaatst, bijvoorbeeld op student.be.  

- Afhankelijk van de soort stage wordt bepaald wie van de stafmedewerkers als stagebegeleiding 
zal optreden. Hij of zij zorgt voor de begeleiding en opvolging van de stagiair(e). 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
  
OD 1.7. Jeugddienst Don Bosco ontwikkelt een digitaal vormingsaanbod om jongeren op een 
laagdrempelige manier te bereiken. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Met deze doelstelling wordt ingespeeld op de groeiende vraag naar digitalisering. Het sluit aan bij de 
externe analyse, waarin de groeiende nood aan digitalisering ook in het jeugdwerk zichtbaar wordt. Dat 
wordt bovendien nog versterkt door de hele coronasituatie. 
Acties 
Actie 1: In 2022 de opties onderzoeken om een digitaal vormingsaanbod te organiseren.  
Actie 2: In 2023 een digitale vorming ontwikkelen en aanbieden, gebaseerd op de inhoud van onze 
bestaande sessies en met een bereik van minstens vijftig jongeren. 

  Aankoop materiaal 200  

Totaal directe inkomsten 22080 Totaal directe uitgaven 22080  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

    0,10 VTE 

Totaal directe inkomsten 0 Totaal directe uitgaven 0  

http://www.jeugddienstdonbosco.be/over-jdb/vacatures-en-stageplaatsen/stage-doen-bij-jeugddienst-don-bosco
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Actie 3: In 2024 en 2025 telkens één nieuwe digitale vorming ontwikkelen op basis van de ervaring 
opgedaan tijdens de voorgaande jaren.  
Indicatoren 

- Realisatie van minstens drie digitale vormingen tegen eind 2025. 
Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Daarbij doet hij of zij een beroep op vrijwilligers die zich aangesproken voelen om 
vanuit een digitale insteek met vorming aan de slag te gaan. Tegelijk laat hij of zij zich inspireren door al 
bestaande externe expertise op het vlak van online vorming. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 

 
OD 1.8. Jeugddienst Don Bosco gaat jaarlijks actief op zoek naar jongeren met nieuwe, 
inspirerende jeugdwerkideeën en biedt hen de nodige omkadering aan ter realisatie ervan. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Deze doelstelling is een verderzetting en tegelijk herwerking van strategische doelstelling 4 uit de 
beleidsnota 2018-2021. Via deze doelstelling willen we jongeren kansen geven om innovatief aan de slag 
te gaan en via die weg te sleutelen aan hun competenties en talenten. 
Acties 
Actie 1: Tegen eind 2022 een standaard draaiboek uitwerken waarin de stappen staan om van een 
conceptueel idee tot een realistische uitvoering te komen. Dat gaat zowel over de concrete inhoudelijke 
aanpak als over aandacht voor het financiële luik. Dat draaiboek vormt de basis voor het 
coachingstraject.  
Actie 2: Vanaf 2023 jaarlijks een actie of oproep organiseren waarbij binnen het Don Bosconetwerk 
jongeren gezocht worden met nieuwe, creatieve jeugdwerkideeën. 
Actie 3: In de periode 2023-2025 minstens twee kennismakingsgesprekken houden met jongeren om 
hun ideeën te bespreken en te bekijken of een coachingstraject opgestart kan worden. 
Actie 4: In de periode 2023-2025 minstens twee coachingstrajecten opstarten om het idee van een 
jongere te realiseren. 
Actie 5: Een evaluatiemoment voorzien voor elk gerealiseerd idee en waar nodig verbeterpunten 
formuleren voor het coachingstraject. 
Indicatoren 

- Het tegen eind 2022 uitgewerkte draaiboek  
- Overzicht van acties en/of oproepen 
- Minstens twee gerealiseerde ideeën tegen eind 2025 
- Deelnemerslijst 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie en opvolging van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Daartoe stelt hij of zij een werkgroep samen die het geheel mee vormgeeft en 
draagt. Wat actie 1 betreft, wordt er ook gekeken naar externe expertise. 
Begroting en personeelsinzet 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 250 Website en software 250 0,03 VTE 

Totaal directe inkomsten 250 Totaal directe uitgaven 250  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 150 Verplaatsingskost 150 0,05 VTE 

Totaal directe inkomsten 150 Totaal directe uitgaven 150  
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Strategische doelstelling 2 
Jeugddienst Don Bosco realiseert een kwaliteitsvolle ondersteuning voor en samenwerking 
met de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco en andere relevante partners. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Deze strategische doelstelling heeft te maken met onze tweede kerntaak: ondersteuning en 
samenwerking. Ook in deze strategische doelstelling staan de jongeren centraal. Om hen te kunnen 
bereiken, is het cruciaal om met andere organisaties samen te werken, in de eerste plaats met de 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. We willen een terugvalbasis zijn voor die werkingen 
en hen ondersteunen, de onderlinge uitwisseling tussen hen verankeren in onze organisatie, en een 
kwaliteitsvolle ondersteuning aan en samenwerking met die werkingen realiseren. Dat sluit ook aan bij 
de resultaten van onze SWOART-analyse. Tegelijk wordt er ruimer gekeken door samenwerkingen aan 
te gaan met die organisaties die wij als relevante partners beschouwen.  
Deze strategische doelstelling is een herwerking van strategische doelstelling 3 uit de beleidsnota 2018-
2021.  

 
OD 2.1. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks overleg- en inspraakmomenten met de speelplein- 
en vakantiewerkingen van Don Bosco. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de SWOART-analyse bleek dat de samenwerking met en ondersteuning van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco meer aandacht mag krijgen.  
Deze doelstelling is een herwerking en versterking van OD 3.1 uit de beleidsnota 2018-2021. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks noden en verwachtingen bevragen van de speelplein- en vakantiewerkingen van Don 
Bosco en daar samen mee aan de slag gaan.  
Actie 2:  Minstens twee keer per jaar pleinleiding en hoofdanimatoren samenbrengen van de speelplein- 
en vakantiewerkingen van Don Bosco in functie van het faciliteren van onderlinge uitwisseling en 
samenwerking. 
Actie 3: Jaarlijks de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco bezoeken tijdens hun activiteiten 
of vergaderingen in functie van het versterken van onze samenwerking. 
Actie 4: Jaarlijks minstens één overleg organiseren met de eindverantwoordelijken van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco over de bestaande samenwerking met ons en de onderlinge 
samenwerking tussen de speelpleinen en vakantiewerkingen. 
Indicatoren 

- De bevraging 
- Verslaggeving 
- Overzicht bezoeken 
- Deelnemerslijsten 

Aanpak 
- Een stafmedewerker is, samen met een groep vrijwilligers, verantwoordelijk voor de realisatie 

en opvolging van deze doelstelling en de bijbehorende acties. 
- Ook de andere stafmedewerkers worden betrokken bij het bezoek aan de werkingen om de 

band met de werkingen aan te halen of waar nodig te versterken. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 250 Verplaatsingskost 250 0,12 VTE 

Eigen middelen 100 Verblijfskost - voeding 100  

Totaal directe inkomsten 350 Totaal directe uitgaven 350  
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OD 2.2. Jeugddienst Don Bosco organiseert in samenwerking met minstens zes van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco tweejaarlijks een gezamenlijk weekend voor minstens driehonderd 
deelnemers. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Dit weekend kent al een lange traditie (zie jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-animator/sjoefoemi). 
Het biedt een unieke kans om op een leuke manier de speelplein- en vakantiewerkingen van 
Don Bosco samen te brengen en om een goede band op te bouwen met en tussen hen. Ze zijn voor 
onze organisatie van zeer groot belang. De hoofdreden is het gegeven dat velen van de 
hoofdanimatoren en de pleinleiding ook als vrijwilliger actief zijn binnen onze werking. Daarnaast 
leveren zij een zeer groot aantal deelnemers aan onze activiteiten. 
Acties 
Actie 1: Sjoefoemi organiseren in 2023 en 2025. Dat is 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, vorming en wederzijdse 
kennismaking. 
Indicatoren 

- Realisatie van het weekend in 2023 en 2025 
- Deelnemerslijst 
- Verslaggeving 

Aanpak 
Op deze actie worden, wegens de grootte van het geheel, twee stafmedewerkers ingeschakeld. Zij 
stellen een werkgroep samen bestaande uit vertegenwoordigers van de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco en vrijwilligers uit onze organisatie. Die werkgroep staat in voor de 
volledige realisatie en organisatie van het weekend. Op het weekend zelf wordt het volledige team van 
stafmedewerkers ingeschakeld. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.3. Jeugddienst Don Bosco voorziet jaarlijks minstens twee verbindende acties gericht op de 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. [HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Deze doelstelling is een herformulering van operationele doelstelling OD 3.3 uit de beleidsnota 2018-
2021. Het accent komt hier te liggen op het creëren van een sterkere verbondenheid met en onder de 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. In actie 1 wordt verwezen naar een ‘creatieve impuls’, 
wat de openheid behoudt om in te spelen op dan levende ideeën of noden. Voorbeelden van dergelijke 
impulsen zijn: organisatie van een avondspel voor animatoren met als mogelijke doelstelling het 
aanreiken van nieuwe speelideeën, organisatie van een activiteit tijdens een speelpleindag gericht op 
heel het plein of op een bepaalde leeftijdsgroep. We beseffen dat de term 'creatieve impuls' vaag is, 
maar het sluit aan bij onze fundamentele keuze om dat nu niet vast te leggen. Zo wordt de creativiteit 
van de vrijwilligers niet gefnuikt en kan er ook ingespeeld worden op noden en vragen die er op dat 
moment leven. Participatie en inspraak, samen met het vlot kunnen inspelen op noden en vragen, zijn 

Begroting Personeelsinzet 
2023/2025 Inkomsten 2023/2025 Uitgaven 2023 / 2025 

Deelnemersgelden 14100 Verplaatsingskost 200 0,07 VTE 

Droomfonds DB 6000 Huur lokalen 15000  

Gift 1500 Huur materiaal 1300  

Eigen middelen 3000 Aankoop materiaal 2000  

  Verblijfskost - voeding 5500  

  Extra verzekering 300  

  Bedrijfsbelasting 300  

Totaal directe inkomsten 24600 Totaal directe uitgaven 24600  

https://www.jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-animator/sjoefoemi
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voor ons zeer belangrijke elementen. Door deze actie zo te formuleren willen we dat ook volop kansen 
geven.  
Acties 
Actie 1: Jaarlijks een creatieve impuls realiseren op minstens vijf speelplein- en vakantiewerkingen van 
Don Bosco voor in totaal minstens honderdvijftig deelnemers.  
Actie 2: Jaarlijks een zomerbar organiseren als plaats voor ontmoeting en wederzijdse kennismaking 
tussen (hoofd)animatoren van de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. 
Indicatoren 

- Deelnemerslijsten 
- Jaarlijkse realisatie van een creatieve impuls 
- Fotoverslag van de zomerbar 

Aanpak 
Een stafmedewerker is samen met enkele vrijwilligers verantwoordelijk voor de realisatie van deze 
doelstelling en de bijbehorende acties. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.4. JDB volgt ontwikkelingen in het jeugdwerklandschap op en biedt indien nodig aangepaste 
ondersteuning aan de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Twee concrete voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn de aanspreekpunten Integriteit (API’s) en 
het sectoraal CRM-systeem dat nog in ontwikkeling is. Uit de SWOART-analyse bleek dat we dergelijke 
ontwikkelingen en de expertise die we daarin opbouwen, moeten delen met de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco. Daarbij rees ook de vraag hoe wij nieuwe elementen die nog zullen 
opduiken in de toekomst naar die werkingen kunnen doorgeven. Ook het hele gebeuren rond de COVID-
19-crisis (maanden april-juli) en de manier waarop wij info van hogerhand vertaalden naar die werkingen 
toe sluit daarbij aan.  
Acties 
Actie 1: Jaarlijks ontwikkelingen opvolgen in het jeugdwerklandschap die relevant zijn voor de 
speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco en hen daarover informeren. Waar nodig wordt in 
overleg met hen actie ondernomen om daarop in te spelen. 
Indicatoren 

- Overzicht van relevante ontwikkelingen 
- Overzicht van de communicatie naar de speelplein- en vakantiewerkingen toe 
- Overzicht van de ondernomen acties 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
actie. Via overleg met de collega-stafmedewerkers en vanuit onze vertegenwoordigingen en het 
engagement verbonden aan de charters (zie SD 5) komt hij of zij op het spoor van ontwikkelingen die 
voor de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco interessant en relevant kunnen zijn. Met die 
info gaat hij of zij in overleg met hen en waar nodig wordt er samen met hen actie ondernomen. 
 
 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgeld 900 Huur materiaal 500 0,05 VTE 

Eigen middelen 600 Aankoop materiaal 500  

  Verblijfskost - voeding 250  

  Bedrijfsbelasting (sabam) 250  

Totaal directe inkomsten 1500 Totaal directe uitgaven 1500  
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Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.5. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks de Dag van de Animator in samenwerking met VDS 
en Kazou. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
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 onderdeel 
van Don Bosco Stichting (zie donboscostichting.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 
het concept over te nemen en het in de toekomst verder te zetten en uit te bouwen. Daarbij werd de 
keuze gemaakt om VDS erbij te betrekken en het open te trekken naar het brede jeugdwerkveld. De 
naam werd gewijzigd naar Dag van de Animator (zie dagvandeanimator.be). Het doel van die dag (derde 
of vierde donderdag van de maand juli) was en is om de vele animatoren te bedanken voor hun inzet en 
hen in de bloemetjes te zetten. 
Acties 
Actie 1:  Jaarlijks de Dag van de Animator organiseren met een duidelijke boodschap voor de 
maatschappij: het is niet vanzelfsprekend wat jongeren doen in hun eigen vrije tijd, bedank hen. We 
doen dat samen met de VDS en Kazou als organiserende partners en (momenteel) 250 andere 
deelnemende partners, waaronder de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. We voorzien 
tools opdat ouders, kinderen en collega’s hun appreciatie makkelijk kunnen uiten. 
Indicatoren 

- Jaarlijks de Dag van de Animator organiseren in samenwerking met VDS en Kazou.  
- Elke lokale speelplein- en vakantiewerking die deelneemt, krijgt een polsbandje voor elke 

animator.  
- In 2025 hebben 500 organisaties hun logo toegevoegd op dagvandeanimator.be.  
- Jaarlijks voorzien we een actie waarmee we minstens 4000 animatoren rechtstreeks bereiken.  
- We blijven opportuniteiten aangrijpen (pers, partnerschappen, enz.) om de DVDA en de 

boodschap zo breed mogelijk bekend te maken in de samenleving.  
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.6. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks in samenwerking met Don Bosco Sint-Pieters-
Woluwe (school en internaat) de speelpleinwerking Raccoon. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Het betreft de concrete speelpleinwerking (vier weken speelplein) tijdens de grote vakantie. Voor de 
realisatie van deze doelstelling wordt een beroep gedaan op subsidies van de VGC.  
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

    0,02 VTE 

Totaal directe inkomsten 0 Totaal directe uitgaven 0  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 3500 Verplaatsingskost 200 0,05 VTE 

Diverse bedrijfsopbrengsten 7000 Website 500  

Sponsoring 2000 Verzendingskosten 1500  

  Drukwerk 300  

  Promomateriaal 10000  

Totaal directe inkomsten 12500 Totaal directe uitgaven 12500  

http://www.donboscostichting.be/
http://www.dagvandeanimator.be/
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Acties 
Actie 1: Jaarlijks speelpleinwerking Raccoon organiseren tijdens de zomervakantie (vier weken). 
Actie 2: Jaarlijks de nodige begeleiding zoeken voor de speelpleinwerking tijdens de zomer (animatoren, 
hoofdanimatoren, pleinleiding, secretariaatsploeg, keukenploeg). 
Actie 3: Jaarlijks contacten leggen met de omliggende lagere scholen, en via die weg die kinderen 
(ouders) bereiken die meestal uit de boot vallen. 
Actie 4: Jaarlijks de bestaande samenwerking tijdens de zomervakantie met De Lettertuin in Sint-Pieters-
Woluwe verder uitbouwen. 
Actie 5: In 2022 de mogelijkheid onderzoeken om ook tijdens de paasvakantie speelplein Raccoon te 
organiseren (twee weken). 
Indicatoren 

- Vier weken speelplein tijdens de zomervakantie 
- Lijsten van dagaanwezigheden en ingeschreven kinderen 
- Lijst van de (hoofd)animatoren 
- Lijst van gecontacteerde scholen 

Aanpak 
Een stafmedewerker is in samenwerking met de stuurgroep van speelplein Raccoon verantwoordelijk 
voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende acties. Dat gebeurt in nauw overleg met het 
internaat en de school. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.7. Jeugddienst Don Bosco biedt speelpleinwerking Raccoon in de beleidsperiode 2022-2025 de 
nodige ondersteuning in functie van autonomie eind 2025. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Speelpleinwerking Raccoon werd door ons – op vraag van en in samenwerking met het Don Bosco-
internaat en de Don Boscoschool in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) – in de schoot van onze vzw opgestart 
in 2016. Vanaf de start was het de bedoeling om Raccoon na verloop van tijd als autonome organisatie 
aan de slag te laten gaan, al dan niet onder de vorm van een eigen vzw-structuur. In de komende 
beleidsperiode maken we daar concreet werk van.  
Acties 
Actie 1: In de loop van het schooljaar een stafmedewerker inschakelen in de stuurgroep van 
speelpleinwerking Raccoon. 
Actie 2: In de loop van het schooljaar de werking van de stuurgroep, pleinleiding en 
hoofdanimatorenploeg van speelpleinwerking Raccoon verder uitbouwen en versterken in functie van 
autonomie eind 2025. 
Actie 3: Tegen eind 2022 – en in overleg met de stuurgroep van Racoon – een stappenplan opstellen 
voor de realisatie van de autonomie van Raccoon. 
Actie 4: Vanaf 2023 het stappenplan uitvoeren met als einddoel autonomie tegen eind 2025. 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

VGC middelen 7000 Verplaatsingskost 180 0,15 VTE 

Droomfonds DB 800 Huur lokalen 1400  

Deelnemersgelden 3200 Huur materiaal 500  

Diverse bedrijfsopbr. 360 Aankoop materiaal 1500  

  Verblijfskost - voeding 2250  

  Kantoorbehoeften 50  

  Drukwerk 600  

  Vergoeding HA en A 4700  

  Website en software 180  

Totaal directe inkomsten 11360 Totaal directe uitgaven 11360  
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Indicatoren 
- Verslaggeving 
- Uitgewerkt en uitgevoerd stappenplan 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.8. Jeugddienst Don Bosco motiveert vanaf 2023 jaarlijks minstens twee jongeren uit de Integrale 
Jeugdhulp om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij Jeugddienst Don Bosco of een speelplein- of 
vakantiewerking van Don Bosco. [HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de SWOART-analyse haalden we het idee om werk te maken van een concrete samenwerking met 
de Integrale Jeugdhulp. Dat vertaalt zich in de keuze om jongeren uit de jeugdhulp te stimuleren om een 
engagement als vrijwilliger op te nemen in het jeugdwerk. We willen jongeren daartoe alle kansen en 
ondersteuning geven, in nauwe samenwerking met organisaties uit de Integrale Jeugdhulp.  
Deze doelstelling is een herwerking van OD 3.5 uit de beleidsnota 2018-2021.  
Acties 
Actie 1: In 2022 verkennende gesprekken voeren met minstens vijf geïnteresseerde organisaties 
Integrale Jeugdhulp in Vlaams-Brabant. 
Actie 2: In 2022 overleg plegen met minstens twee speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco. 
Centraal staat het aftoetsen of ze mee in dat project willen stappen. 
Actie 3: Een begeleidingstraject uitwerken zodat de jongeren vanaf 2023 aan de slag kunnen gaan als 
vrijwilliger op een speelplein- of vakantiewerking van Don Bosco of bij Jeugddienst Don Bosco. 
Indicatoren 

- Verslaggeving 
- Uitgewerkt begeleidingstraject 
- Vanaf 2023 jaarlijks minstens twee jongeren aan de slag als vrijwilliger in het jeugdwerk 

Aanpak 
Voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende acties wordt een werkgroep samengesteld, 
bestaande uit een stafmedewerker en vrijwilligers. Die werkgroep staat in voor het hele proces dat 
doorlopen moet worden en voor de concrete uitwerking ervan. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
 
 
 
 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 350 Verplaatsingskosten 100 0,10 VTE 

Droomfonds DB 1200 Huur lokalen 500  

  Aankoop materiaal 50  

  Verblijfskost 900  

Totaal directe inkomsten 1550 Totaal directe uitgaven 1550  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 75 Verplaatsingskost 75 0,10 VTE 

Totaal directe inkomsten 75 Totaal directe uitgaven 75  
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OD 2.9. Jeugddienst Don Bosco realiseert jaarlijks digitale ondersteuning voor jeugdwerkers in hun rol 
als begeleider van kinderen en jongeren. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Met deze doelstelling spelen we in op de groeiende vraag naar en nood aan digitalisering binnen het 
jeugdwerk. Tegelijk speelt de doelstelling in op onze analyses waarin aangegeven wordt dat we sterker 
naar buiten moeten treden met wat wij allemaal doen. De Spelfiches-app werd door ons namelijk al 
enkele jaren geleden ontwikkeld (zie jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-animator/spelfiches) en heeft 
nood aan updates. Door dit nu op te nemen in ons doelstellingenkader willen we dat sterker in onze 
organisatie verankeren en maken we ook zichtbaar dat we rond digitalisering actief zijn. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks onze Spelfiches-app optimaliseren en up-to-date houden zodat die beschikbaar blijft.  
Actie 2: Tegen eind 2024 een uitbreiding voorzien in onze Spelfiches-app op het vlak van grote spelen. 
Actie 3: Jaarlijkse minstens tien nieuwe spelen toevoegen. 
Indicatoren 

- Een Spelfiches-app die up-to-date is 
- Jaarlijks tien nieuwe spelen 

Aanpak 
Twee stafmedewerkers volgen deze doelstelling en de bijbehorende acties op.  
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 2.10. Jeugddienst Don Bosco deelt actief zijn speelpleinexpertise met partnerorganisaties van het 
internationaal netwerk Don Bosco Youth-Net. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de SWOART-analyse bleek dat we meer werk moeten maken van het delen van onze expertise. Hier 
betreft het onze expertise op het vlak van speelpleinwerking opzetten en ondersteunen. Tegelijk wordt 
er aandacht besteed aan kennisborging, zodat bij het vertrek van ervaren vrijwilligers de opgebouwde 
kennis niet verloren gaat. Daarvoor maken we gebruik van Europese subsidies. 
Acties 
Actie 1: Het op zoek gaan binnen ons netwerk (nationaal en internationaal) naar concrete 
samenwerkingsverbanden. 
Actie 2: In 2022 en 2024 een uitwisselingsmoment organiseren tussen Vlaamse en Europese 
speelpleinwerkingen om kennis en ervaringen te delen en zo te leren van elkaar. 
Actie 3: Tegen eind 2024 een systeem van kennisberging uitbouwen voor het opzetten en begeleiden 
van internationale projecten. 
Indicatoren 

- In kaart gebracht netwerk 
- Realisatie van een internationale uitwisseling in 2022 en 2024 
- Deelnemerslijsten 
- Uitgewerkt systeem voor kennisberging 

Aanpak 
Een stafmedewerker is, in samenwerking met de werkgroep Europa, verantwoordelijk voor de realisatie 
van deze doelstelling en de bijbehorende acties. 
 
 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 250 Onderhoudskost IT App 250 0,025 VTE 

Totaal directe inkomsten 250 Totaal directe uitgaven 250  

https://www.jeugddienstdonbosco.be/don-bosco-animator/spelfiches
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Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 3  
Jeugddienst Don Bosco wil de identiteit van een Don Boscojeugdwerkorganisatie verder 
uitdiepen en uitdragen, en biedt de speelplein- en vakantiewerkingen, (hoofd)animatoren en 
vrijwilligers van Don Bosco verschillende tools aan om daarmee aan de slag te gaan. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting  
Deze strategische doelstelling betreft onze derde kerntaak, waarin ‘Don Bosco’ centraal staat. Uit de 
SWOART-analyse en andere evaluaties kwam naar voren dat ons uniek Don Boscokarakter (salesiaanse 
eigenheid) tot de wezenlijke kern behoort van onze organisatie en dat we daar sterker in moeten 
investeren (zie ook hoofdstuk 1.2 Positionering en profilering). Vandaar de keuze om in te zetten op een 
verdere uitdieping van waar een Don Boscojeugdwerkorganisatie voor staat, of met andere woorden 
wat de identiteit van een Don Boscojeugdwerkorganisatie is. We spreken van een verdere uitdieping, 
omdat een eerste aanzet al gegeven zal worden in 2021 (zie ook ‘Woord vooraf’). Aanvullend wordt 
geopteerd voor een praktische vertaling van die identiteit (bijvoorbeeld door tools aan te reiken), gaan 
we daarmee concreet aan de slag én treden we ermee naar buiten, zowel naar de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco als naar (hoofd)animatoren die in een Don Boscosetting actief zijn 
(bijvoorbeeld animatoren van de speelplaatsanimatie op hun school).  
Deze strategische doelstelling is een volledige herwerking van strategische doelstelling 2 uit de 
beleidsnota 2018-2021. 
 
OD 3.1. Jeugddienst Don Bosco realiseert een publicatie over de identiteit van een 
Don Boscojeugdwerkorganisatie. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling wordt er concreet werk gemaakt van het verder uitdiepen van de identiteit van een 
Don Boscojeugdwerkorganisatie, wat uiteindelijk moet resulteren in een ‘publicatie’. Die ‘publicatie’ kan 
verscheidene vormen aannemen, zoals een boek of een katern of een online publicatie. We willen de 
concrete vormgeving ervan overlaten aan de werkgroep die instaat voor de realisatie van deze 
doelstelling. 
Acties 
Actie 1: Tegen eind 2022 de identiteit van een Don Boscojeugdwerkorganisatie verder uitdiepen.  
Actie 2: In 2023 een ‘publicatie’ over die identiteit realiseren. 
Indicatoren 

- Verslaggeving 
- Realisatie van een ’publicatie’ voor juni 2023 

Aanpak 
In januari 2022 wordt een werkgroep samengesteld, bestaande uit minstens één stafmedewerker en 
enkele vrijwilligers. Die werkgroep staat in voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
acties. 
 
 

Begroting Personeelsinzet 
2022/2024 Inkomsten 2022/2024 Uitgaven 2022/2024 

Subsidies EU 11600 Internationale reiskost 7000 0,07 VTE 

Deelnemersgelden 1250 Huur lokalen 4000  

  Aankoop materiaal 150  

  Verblijfskost - voeding 1700  

Totaal directe inkomsten 12850 Totaal directe uitgaven 12850  
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Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 3.2. De vernieuwde identiteit van een Don Boscojeugdwerkorganisatie is tegen eind 2023 bekend 
bij de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco, (hoofd)animatoren en vrijwilligers van Don 
Bosco. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de analyses wordt duidelijk dat er rond die identiteit concrete acties opgezet moeten worden, wat 
een voorwaarde is als we willen dat de identiteit ingebed raakt in onze organisatie. Tegelijk is er de 
optie om daar niet alleen binnen onze organisatie mee aan de slag te gaan, maar er ook mee naar 
buiten te treden.  
Acties 
Actie 1: In 2023 een infomoment organiseren waar de ‘publicatie’ bekendgemaakt wordt. 
Actie 2: In 2023 de ‘publicatie’ verspreiden naar de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco, 
(hoofd)animatoren en vrijwilligers van Don Bosco. 
Actie 3: In 2023 een vormingssessie uitwerken over de vernieuwde identiteit van een 
Don Boscojeugdwerkorganisatie en die tegen eind 2025 minstens vijf keer begeleid hebben. 
Indicatoren 

- Realisatie van een infomoment 
- Adressenlijst van de verspreiding van de publicatie 
- Een uitgewerkte vormingssessie, vijf keer gegeven tegen eind 2025 
- Deelnemerslijst 

Aanpak 
De werkgroep (vermeld in OD 3.1) staat ook hier in voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 3.3. Jeugddienst Don Bosco werkt vanaf 2024 jaarlijks een impuls uit waarbij een specifiek accent 
uit de vernieuwde identiteit van een Don Boscojeugdwerkorganisatie in de kijker wordt geplaatst. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Deze doelstelling speelt in op de vaststelling dat een identiteit pas realiteit wordt in een organisatie als 
dat ook als werkinstrument gehanteerd wordt. We werken daaraan door jaarlijks een ‘impuls’ te 
voorzien. We beseffen dat het woord 'impuls' vaag is, maar het sluit aan bij onze fundamentele keuze 
om dat nu niet vast te leggen zodat de creativiteit van de werkgroep niet gefnuikt wordt. Mogelijke 
impulsen zijn: affiches, Instagram-story, gadget, filmpje, enz.  
Deze doelstelling is een herwerking van OD 2.1 uit de beleidsnota 2018-2021. 
 

Begroting Personeelsinzet 
2022- juni 2023 Inkomsten 2022- juni 2023  Uitgaven 2022- juni 2023  

Droomfonds DB  1500 Publicatie  1500 0,05 VTE 

Totaal directe inkomsten 1500 Totaal directe uitgaven 1500  

Begroting Personeelsinzet 
Juli 2023-2025 Inkomsten juli 2023-2025 Uitgaven juli 2023-2025 

Droomfonds DB 1300 Verplaatsingskost 150 0,05 VTE 

  Huur lokalen 750  

  Aankoop materiaal 150  

  Verblijfskost - voeding 250  

Totaal directe inkomsten 1300 Totaal directe uitgaven 1300  
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Acties 
Actie 1: Een impuls uitwerken en verspreiden over de vernieuwde identiteit van een 
Don Boscojeugdwerkorganisatie. 
Indicatoren 

- Gerealiseerde impuls in 2024 en 2025 
Aanpak 
De werkgroep (vermeld in OD 3.1) staat ook in voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 3.4. Jeugddienst Don Bosco werkt het concept ‘#ikbeneendonboscoanimator’ inhoudelijk verder 
uit. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
De hashtag #ikbeneendonboscoanimator zag in de loop van 2019-2020 het levenslicht. Het vormde toen 
gewoon een leuke hashtag, een soort concept dat gehanteerd werd op onze sociale media. Naar 
aanleiding van de conclusie uit de SWOART-analyses dat we sterker naar buiten moeten treden met wie 
wij zijn (zie ook OD 6.3), in combinatie met het aanreiken van tools over de identiteit van een 
Don Boscojeugdwerkorganisatie, wordt de keuze gemaakt om dit concept verder uit te diepen en uit te 
werken.  
Acties 
Actie 1: Tegen juni 2022 het concreet uitdiepen en verder uitwerken van het concept 
#ikbeneendonboscoanimator. 
Actie 2: Het uitgewerkte concept vanaf juli 2022 jaarlijks bekendmaken en promoten bij speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco, (hoofd)animatoren en vrijwilligers van Don Bosco. 
Indicatoren 

- Uitgewerkt concept #ikbeneendonboscoanimator 
- Overzicht promoacties 

Aanpak 
Een werkgroep onder leiding van een stafmedewerker staat in voor de realisatie van deze doelstelling 
en de bijbehorende acties. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 3.5. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks een verdiepingstraject over de roots van Don 
Bosco. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Het is een gewaardeerde traditie binnen onze werking om met jongeren naar de geboorteplaats van Don 
Bosco terug te keren. Centraal staat een diepere kennismaking met de figuur van Don Bosco, zijn 
leefwereld (historische achtergronden), toelichtingen bij zijn gemaakte keuzes, zijn pedagogische 
inzichten, enz. Die tocht biedt ook de kans om vroegere deelnemers als gids te laten meegaan. 

Begroting Personeelsinzet 
2024/2025 Inkomsten 2024-2025 Uitgaven 2024-2025 

Droomfonds DB 500 Aankoop materiaal 500 0,01 VTE 

Totaal directe inkomsten 500 Totaal directe uitgaven 500  

Begroting Personeelsinzet 
 Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 75 Verplaatsingskost 75 0,01 VTE 

Totaal directe inkomsten 75 Totaal directe uitgaven 75  
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Acties 
Actie 1: Jaarlijks een Turijntocht organiseren voor minstens 25 deelnemers. 
Actie 2: Jaarlijks minstens drie jongeren vormen om als gids mee te gaan en hen betrekken bij de 
organisatie van de Turijntocht. 
Indicatoren 

- Realisatie van de Turijntocht 
- Deelnemerslijst 
- Gidsenlijst 

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: deelnemers en de nodige begeleiding zoeken (gidsen, kookploeg, enz.), een 

voorbereidings- en vormingsmoment organiseren voor de gidsen, een infoavond houden met 
een inhoudelijk moment voor de deelnemers, de reis realiseren, een terugkommoment met 
evaluatie organiseren. 

 
Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 4 
Jeugddienst Don Bosco versterkt de centrale rol van vrijwilligers binnen de organisatie. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Onze vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie en nemen bijgevolg een centrale plaats in binnen 
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. De keuze om geen project of actie 
op te starten zonder consultatie en inschakeling van vrijwilligers (van start tot finish) maakt daar 
fundamenteel deel van uit. Dat vraagt van de stafmedewerkers een specifieke aanpak en een stevige 
tijdsinvestering.  
Deze strategische doelstelling is een herwerking van strategische doelstelling 6 uit de beleidsnota 2018-
2021. 
 
OD 4.1. Jeugddienst Don Bosco betrekt jaarlijks zijn vrijwilligers bij het beleid en de realisatie van zijn 
organisatie. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Vrijwilligers inschakelen in werkgroepen en dergelijke is een zeer goede werkvorm voor het realiseren 
van participatie en inspraak binnen onze organisatie. Het is een uiting van onze fundamentele keuze om 
activiteiten altijd met vrijwilligers op te zetten, zowel bij de uitwerking en realisatie als bij de evaluatie 
ervan. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks minstens vier kern- en stuwgroepen samenstellen, opstarten en begeleiden, die elk een 
kerntaak of een onderdeel van een kerntaak op zich nemen. Concreet gaat het om: een stuwgroep 
Vorming (kerntaak vorming - nationaal), een stuwgroep Internationaal (kerntaak vorming - 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgelden 13700 Verplaatsingskost 800 0,07 VTE 

  Internationale reiskost 7000  

  Huur lokalen 4000  

  Aankoop materiaal 200  

  Verblijfskost - voeding 1700  

Totaal directe inkomsten 13700 Totaal directe uitgaven 13700  
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internationaal), een kerngroep Ondersteuning en Samenwerking en een kerngroep Don Bosco. Elke 
groep bestaat uit één stafmedewerker en enkele vrijwilligers. 
Actie 2: (Oud-)vrijwilligers inschakelen in de raad van bestuur en de algemene vergadering. De 
coördinator volgt beide mee op.  
Actie 3: Jaarlijks minstens twintig werk-, project- en beleidsgroepen samenstellen, opstarten en 
begeleiden, telkens onder begeleiding van een stafmedewerker, om onze evenementen, acties en 
projecten uit te werken en te realiseren.  
Indicatoren 

- Ledenlijsten 
- Verslaggeving 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 4.2. Jeugddienst Don Bosco versterkt jaarlijks de band met zijn vrijwilligers. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Onze vrijwilligers vormen de basis van onze organisatie en nemen bijgevolg een centrale plaats in 
binnen de werking. Een goede kennismaking met en begeleiding van deze vrijwilligers – samen met 
kleinere attenties als teken van verbondenheid en het gevoel van altijd welkom te zijn op het landelijk 
secretariaat – krijgen een speciale plaats binnen onze werking. We verwijzen hier ook naar OD 8.1 
onder strategische doelstelling 8, waar waardering en dankbaarheid centraal staan. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks minstens vijftien kennismakings- of begeleidingsgesprekken houden met vrijwilligers. 
Dat gebeurt door de pedagogisch stafmedewerkers. 
Actie 2: Jaarlijks een kerst- en een verjaardagskaart sturen naar elke vrijwilliger. 
Actie 3: Een T-shirt of een gelijkaardig gadget voorzien voor elke nieuwe vrijwilliger. 
Actie 4: Het landelijk secretariaat omvormen tot een open ruimte waar onze vrijwilligers zich altijd 
welkom weten en een luisterend oor vinden. 
Indicatoren 

- Overzicht van gehouden gesprekken 
- Gadget of T-shirt 
- Verjaardaglijst vrijwilligers 
- Kerst- en nieuwjaarskaart 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
 
 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 500 Verplaatsingskost 4500 0,35 VTE 

Subsidies 4500 Verblijfskost - voeding 500  

Totaal directe inkomsten 5000 Totaal directe uitgaven 5000  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 75 Verplaatsingskost 150 0,10 VTE 

Subsidies 350 Aankoop materiaal 200  

  Verblijfskost - voeding 75  

Totaal directe inkomsten 425 Totaal directe uitgaven 425  
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OD 4.3. Jeugddienst Don Bosco neemt zijn huidige vrijwilligersbeleid onder de loep en werkt tegen 
eind 2024 een vernieuwd, integraal vrijwilligersbeleid uit. [HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Op basis van de SWOART-analyse namen we de beslissing om het huidig vrijwilligersbeleid grondig onder 
de loep te nemen en te vernieuwen, aangepast aan de huidige maatschappij. Ons vrijwilligersbeleid werd 
in de voorgaande jaren deels herwerkt in functie van talent- en competentiegericht werken. De evaluatie 
daarvan, samen met elementen uit de SWOART-analyse en andere evaluaties, tonen aan dat dat niet 
grondig genoeg gedaan werd. Omdat onze vrijwilligers de kern uitmaken van onze organisatie is het 
noodzakelijk dat we over een degelijk en vooral integraal vrijwilligersbeleid beschikken. 
Deze doelstelling is in die zin een herwerking van OD 6.5 uit de beleidsnota 2018-2021. 
Acties 
Actie 1: Het huidige beleid wordt in de loop van het werkjaar 2022-2023 kritisch onderzocht en 
geëvalueerd. Op basis van dat onderzoek en die evaluatie worden er voorstellen tot verbetering 
geformuleerd. 
Actie 2: Op basis van de voorstellen wordt tegen eind 2023 een vernieuwd en integraal vrijwilligersbeleid 
uitgewerkt.  
Actie 3: Het vernieuwd vrijwilligersbeleid wordt vanaf begin 2024 geïmplementeerd in onze werking. 
Indicatoren 

- Realisatie tegen eind 2023 en implementatie vanaf 2024 van een vernieuwd en integraal 
vrijwilligersbeleid 

- De beleidstekst 
Aanpak 
Voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende acties 1 en 2 wordt een opdracht 
uitgeschreven voor studenten uit het hoger onderwijs. Zij kunnen dat dan als eindproef of als 
stageopdracht uitvoeren binnen hun opleiding . Een stafmedewerker blijft eindverantwoordelijke voor 
de opvolging en realisatie van dit project en staat in voor de begeleiding van de student. Op regelmatige 
basis wordt een terugkoppeling voorzien naar zowel het volledig team van stafmedewerkers als naar 
onze vrijwilligers toe. Eens de stageopdracht afgewerkt is, voorziet de verantwoordelijke 
stafmedewerker de verdere opvolging en implementatie ervan (actie 3). 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 4.4. Jeugddienst Don Bosco biedt jaarlijks zijn vrijwilligers de nodige ondersteuning aan om hun 
talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling worden er concrete acties opgezet ter ondersteuning van onze vrijwilligers, zowel 
op digitaal vlak, als op het vlak van groepsvorming, individuele vorming en kennisdeling.  
Deze doelstelling voegt OD 6.2 en 6.3 uit de beleidsnota 2018-2021 samen en versterkt ze. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks minstens twee vormings- of ontmoetingsmomenten organiseren voor in totaal minstens 
vijftig van onze vrijwilligers. 
Actie 2: Jaarlijks onze vrijwilligers actief stimuleren om vormingen te volgen, zowel intern binnen onze 
organisatie als extern bij andere organisaties. Die vormingen worden bekendgemaakt en de 
deelnamekosten worden terugbetaald via de formule ‘u volgt, jeugddienst betaald’. 
Actie 3: Een digitaal kennisdelingsplatform opzetten en dat jaarlijks up-to-date houden.  
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 175 Verplaatsingskost 175 0,05 VTE 

Totaal directe inkomsten 175 Totaal directe uitgaven 175  
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Indicatoren 
- Realisatie van minstens twee vormings- of ontmoetingsmomenten  
- Aanwezigheidslijsten 
- Overzicht van gevolgde vormingen 
- Realisatie van een digitaal kennisdelingsplatform 

Aanpak 
Actie 1 en 3: beide acties worden opgevolgd en gerealiseerd door de stuwgroep Vorming. 
Actie 2: Elke stafmedewerker krijgt de opdracht om het aanbod aan vormingsinitiatieven (nationaal of 
internationaal) in het oog te houden. Een van de stafmedewerkers coördineert het geheel. 
Interessante en relevante initiatieven worden doorgegeven aan de coördinerende stafmedewerker, die 
de initiatieven 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 is. Het is de taak van de coördinerende 
stafmedewerker om dat op te volgen. Elke vrijwilliger kan ook zelf een voorstel doen om een bepaalde 
vormingssessie te volgen. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 4.5. Jeugddienst Don Bosco werft jaarlijks vijftien nieuwe vrijwilligers aan. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Het blijft belangrijk om elk jaar voldoende nieuwe vrijwilligers te vinden die zich willen inschakelen in 
onze werking. 
Acties 
Actie 1: Binnen het vernieuwd integraal vrijwilligersbeleid een wervingsplan opstellen om de instroom 
van nieuwe vrijwilligers te stimuleren en te garanderen.  
Actie 2: Deelnemers persoonlijk aanspreken om zich als vrijwilliger in te schakelen binnen onze werking.  
Actie 3: Jaarlijks twee creatieve wervingsacties organiseren voor nieuwe vrijwilligers. 
Indicatoren 

- Uitgewerkt wervingsplan 
- Realisatie van twee wervingsmomenten 
- Namenlijst van nieuwe vrijwilligers 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling en de bijbehorende 
acties.  
 
Begroting en personeelsinzet 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Deelnemersgeld 1250 Verplaatsingskost 150 0,05 VTE 

Subsidies 2600 Huur lokalen 1000  

  Aankoop materiaal 200  

  Verblijfskost - voeding 1250  

  Inschrijvingsgeld vorming 750  

  Vergoeding derden 500  

Totaal directe inkomsten 3850 Totaal directe uitgaven 3850  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 350 Verplaatsingskost 150 0,05 VTE 

  Aankoop materiaal 100  

  Verblijfskost - voeding 100  

Totaal directe inkomsten 350 Totaal directe uitgaven 350  
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OD 4.6. Jeugddienst Don Bosco biedt jaarlijks aan zijn vrijwilligers minstens één didactische tool aan 
ter ondersteuning van hun taak binnen de organisatie. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de analyses kwam naar voren dat we meer naar buiten moeten treden met wat we allemaal doen. 
Het ontwikkelen en aanbieden van didactische tools aan onze vrijwilligers ter ondersteuning van hun 
inzet is iets wat in de voorbije jaren altijd al een plaats heeft gehad binnen onze organisatie. Door dat nu 
ook mee op te nemen in ons doelstellingenkader wordt het beter zichtbaar gemaakt en krijgen die acties 
een vaste plaats binnen onze organisatie. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks de noden van de vrijwilligers binnen de organisatie onderzoeken. 
Actie 2: Jaarlijks minstens één nieuwe didactische tool realiseren ter ondersteuning van onze 
vrijwilligers. 
Actie 3: Jaarlijks onze vrijwilligers informeren over de nieuwe tool(s).  
Indicatoren 

- Overzicht van de noden 
- Realisatie van de didactische tool 
- Verslaggeving 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling en de bijbehorende acties. 
Hij of zij coördineert het geheel en schakelt waar nodig andere stafmedewerkers of vrijwilligers mee in.  
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 4.7. Jeugddienst Don Bosco realiseert in de beleidsperiode 2022-2025 minstens twee initiatieven 
op basis van ideeën van onze vrijwilligers ter verbetering en verbreding van zijn organisatie. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Participatie en inspraak van onze vrijwilligers staan centraal in onze organisatie, wat via deze doelstelling 
extra in de verf wordt gezet. Het is ook een stuk een herwerking en concretisering van strategische 
doelstelling 4 uit de beleidsnota 2018-2021. Tegelijk speelt het in op de beleidsoptie die we uit de 
SWOART-analyse haalden om ruimte te voorzien voor innovatie. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks twee acties opzetten of oproepen doen bij onze vrijwilligers om ideeën te verzamelen, 
waarbij in totaal minstens twintig vrijwilligers bereikt worden. 
Actie 2: In 2023 en in 2025 minstens één initiatief realiseren. 
Actie 3: Elk gerealiseerd idee evalueren. 
Indicatoren 

- Overzicht van acties en oproepen 
- Deelnemerslijst 
- Overzicht van genomen initiatieven – minstens twee initiatieven gerealiseerd tegen eind 2025 
- Evaluatieverslag 

Aanpak 
Een stafmedewerker staat, samen met enkele vrijwilligers, in voor de realisatie van deze doelstelling en 
de bijbehorende acties. 
 
 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 250 Didactische tool-publicatie 250 0,015 VTE 

Totaal directe inkomsten 250 Totaal directe uitgaven 250  
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Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 5 

Jeugddienst Don Bosco neemt een actieve rol op binnen het debat en overleg over jeugdwerk 
en/of jeugdbeleid. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling laten wij onze stem horen in die maatschappelijke debatten over jongeren, 
jeugdwerk en jeugdbeleid waar we expertise rond hebben. Dat sluit aan bij de beleidskeuzes die we naar 
aanleiding van de SWOART-analyse maakten, waarin een politiek van aanwezigheid in combinatie met 
het in de verf zetten van onze expertise centraal staan. Tegelijk houden we de vinger aan de pols als het 
gaat over wat er leeft binnen het jeugdwerk en -beleid. Waar nodig en relevant nemen we nieuwe 
vertegenwoordigingen op. De onderstaande keuze voor bepaalde commissies, beleidsgroepen en 
andere overlegstructuren is enerzijds gebaseerd op onze kerntaken en anderzijds op een aantal accenten 
die we belangrijk vinden, zoals duurzaamheid en buitenspelen.  
 
OD 5.1. Jeugddienst Don Bosco neemt jaarlijks minstens zes vertegenwoordigingen op binnen het 
jeugdwerk. [BEHOUD] 
 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks deelnemen aan minstens vier vergaderingen van de commissie Jeugdwerk. 
Actie 2: Jaarlijks deelnemen aan minstens vier vergaderingen van het internationaal netwerk Don Bosco 
Youth-Net ivzw. 
Actie 3: Jaarlijks deelnemen aan minstens drie vergaderingen van het Netwerk voor Pastoraal met 
Jongeren. 
Actie 4: Jaarlijks deelnemen aan minstens vier vergaderingen van de collegagroep Vorming. 
Actie 5: Jaarlijks deelnemen aan minstens één vergadering van de collegagroep API. 
Actie 6: Jaarlijks deelnemen aan minstens vier vergaderingen van de beleidswerkgroep Kadervorming en 
van de beleidswerkgroep Diversiteit. 
Indicatoren 

- Verslaggeving – deelname aan vierentwintig vergaderingen 
Aanpak  
Die vertegenwoordigingen worden verdeeld onder de stafmedewerkers. Elke vertegenwoordiging 
omvat meer dan alleen maar deelnemen aan een vergadering, aangezien het ook gaat om het innemen 
van een standpunt. Dat vraagt kennis van zaken, er moeten op voorhand teksten doorgenomen worden 
en in overleg met de coördinator – en eventueel andere stafmedewerkers of vrijwilligers – moeten er 
standpunten ingenomen worden. 
 
Begroting en personeelsinzet 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 175 Verplaatsingskosten 175 0,03 VTE 

Totaal directe inkomsten 175 Totaal directe uitgaven 175  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 500 Verplaatsingskost 200 0,15 VTE 

  Inschrijvingskost 300  

Droomfonds DB 3500 Lidgeld DBYN 3500  

Subsidies EU (actie 2) 1150 Internationale reiskosten 
DBYN 

800  
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OD 5.2. Jeugddienst Don Bosco onderschrijft en ondersteunt jaarlijks minstens vier charters in het 
jeugdwerk. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de analyses kwam naar voren dat we meer naar buiten moeten treden met wat we allemaal doen. 
Charters ondertekenen en een daaraan verbonden engagement opnemen, is iets wat tijdens de voorbije 
jaren meer en meer een plaats kreeg binnen onze organisatie (zie jeugddienstdonbosco.be/verbonden-
met-de-wereld). We stelden echter vast dat dat engagement bij de buitenwereld té weinig bekend is. 
Door dat nu ook mee op te nemen in ons doelstellingenkader zal dat meer kenbaar worden gemaakt (zie 
ook OD 6.4) en krijgen de onderstaande acties een vaste plaats binnen onze organisatie. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks een engagement opnemen in Goe Gespeeld via het onderteken van het charter en het 
mee promoten van acties verbonden aan Goe Gespeeld. 
Actie 2: Jaarlijks een engagement opnemen in Don Bosco Green Alliance, een internationaal collectief 
rond de thematiek van milieu en duurzaamheid. Binnen dat collectief zullen we onze acties op het vlak 
van milieu en duurzaamheid delen. 
Actie 3: Jaarlijks een engagement opnemen in de klankbordgroep Gedeelde Speelruimte door het delen 
van onze expertise op het vlak van gedeelde schoolruimtes. 
Actie 4: Jaarlijks een engagement opnemen in Jeugdwerknet Tegen Pesten door het delen van onze 
expertise die we in de loop van de voorgaande jaren via het project Speelplaatsanimatie opgebouwd 
hebben. 
Indicatoren 

- Verslaggeving 
Aanpak  
De acties worden verdeeld onder de stafmedewerkers. Die stafmedewerkers volgen elk hun charter op 
en zorgen ervoor dat het aangegane engagement en de daaraan verbonden acties ook effectief 
opgevolgd en uitgevoerd worden. Dat verloopt in nauwe samenwerking met de stafmedewerker 
communicatie. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 6 
Jeugddienst Don Bosco draagt zorg voor een degelijke en duidelijke communicatie. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de analyses kwam naar voren dat we meer naar buiten moeten treden met wat we allemaal doen. 
Via deze doelstelling wordt daar specifiek aandacht aan besteed. Centraal staat het kenbaar maken van 
wat wij allemaal doen en hoe we jongeren kunnen overtuigen om bij ons iets te doen.  
Deze strategische doelstelling is een volledige herwerking van SD 7 uit de beleidsnota 2018-2021.  
 
 
 

  Verblijfskost-voeding 
DBYN 

350  

Totaal directe inkomsten 5150 Totaal directe uitgaven 5150  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 175 Verplaatsingskost 175 0,05 VTE 

Totaal directe inkomsten 175 Totaal directe uitgaven 175  

https://www.jeugddienstdonbosco.be/verbonden-met-de-wereld
https://www.jeugddienstdonbosco.be/verbonden-met-de-wereld
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OD 6.1. Jeugddienst Don Bosco realiseert en verspreidt jaarlijks zijn tijdschrift Koerier en de online 
nieuwsbrief Koerier Flash. [HERWERKING] 
 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks twee edities van het tijdschrift Koerier realiseren en verspreiden. 
Actie 2: Jaarlijks minstens vijftien online nieuwsbrieven realiseren en verspreiden. 
Indicatoren 

- Overzichtslijst van de publicaties 
- Tijdschrift Koerier en online archief van de nieuwsbrieven 

Aanpak 
De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met enkele vrijwilligers die samen een redactieteam 
vormen. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 6.2. Jeugddienst Don Bosco werkt actief aan zijn aanwezigheid op sociale media. [VERSTERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Het belang van een goede aanwezigheid op sociale media valt niet te onderschatten. Het blijft daarbij 
telkens weer een zoektocht naar het meest ideale online communicatiemiddel om ons aanbod bij 
jongeren bekend te maken. Daarom hanteren we de term sociale media. Op dit ogenblik gebruiken we 
Facebook en Instagram, maar wie weet welke nieuwe platforms er de komende jaren nog ontwikkeld 
zullen worden.  
Acties 
Actie 1: Een maandelijkse contentplanning uitwerken voor onze aanwezigheid op sociale media. 
Actie 2: Jaarlijks onze initiatieven bekendmaken via onze socialemediakanalen. 
Actie 3: Jaarlijks via sociale media betrokkenheid creëren bij (toekomstige) deelnemers en vrijwilligers.  
Indicatoren 

- Contentplanning  
- Regelmatig updates via sociale media 
- Online overzicht van aantal bezoekers, aantal clicks, enz. 

Aanpak 
De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met andere stafmedewerkers. Waar mogelijk 
worden er ook vrijwilligers ingeschakeld (bv; door het beheer van onze Instagrampagina tijdens een 
activiteit door te geven aan een aanwezige vrijwilliger). 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 1500 Drukwerk 1500 0,15 VTE 

Sponsoring 700 Verzendingskost 700  

Totaal directe inkomsten 2200 Totaal directe uitgaven 2200  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 1000 Websites en software 
(betaalde online 
campagnes) 

1000 0,22 VTE 

Totaal directe inkomsten 1000 Totaal directe uitgaven 1000  



 

35 

OD 6.3. Jeugddienst Don Bosco realiseert en versterkt jaarlijks de bekendmaking van het uitgewerkt 
concept ‘#ikbeneendonboscoanimator’. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling wordt specifiek aandacht besteed aan het communicatieluik van 
#ikbeneendonboscoanimator.  
Deze doelstelling sluit aan bij operationele doelstelling 3.4. 
Acties 
Actie 1: In 2022 een promoplan opstellen om het uitgewerkt concept #ikbeneendonboscoanimator 
bekend te maken zowel binnen als buiten ons netwerk. 
Actie 2: Jaarlijks de speelplein- en vakantiewerkingen, (hoofd)animatoren en vrijwilligers van Don Bosco 
ondersteunen met minstens drie informatiedragers waarin #ikbeneendonboscoanimator zichtbaar 
aanwezig is. 
Actie 3: Jaarlijks de speelplein- en vakantiewerkingen, (hoofd)animatoren en vrijwilligers van Don Bosco 
een gadget aanbieden dat zichtbaarheid geeft aan #ikbeneendonboscoanimator. 
Indicatoren 

- Uitgewerkt promoplan 
- Drie informatiedragers 
- Gadget 

Aanpak 
De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 6.4. Jeugddienst Don Bosco realiseert en verspreidt jaarlijks (online) informatiedragers betreffende 
zijn onderschreven charters binnen het jeugdwerk en bepaalde maatschappelijke thema’s. [NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling wordt specifiek aandacht besteed aan het communicatieluik van de onderschreven 
charters en ons engagement daarin.  
Deze doelstelling sluit aan bij operationele doelstelling 5.2. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks in totaal minstens tien (online) informatiedragers realiseren en verspreiden over onze 
onderschreven charters met onder andere: 

 Don Bosco Youth-Net ivzw 

 Goe Gespeeld 

 Don Bosco Green Alliance  

 Gedeelde speelruimte 

 Jeugdwerknet Tegen Pesten 
Actie 2: Jaarlijks in totaal minstens vijf (online) informatiedragers realiseren en verspreiden over 
maatschappelijke thema’s zoals onder andere: 

 Week tegen Pesten 

 Week van de Vrijwilliger 
Indicatoren 

- Realisatie van jaarlijks minstens vijftien informatiedragers 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Droomfonds DB 1750 Verplaatsingskost 250 0,05 VTE 

  Aankoop promomateriaal 1500  

Totaal directe inkomsten 1750 Totaal directe uitgaven 1750  
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Aanpak 
De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 6.5. Jeugddienst Don Bosco realiseert en verspreidt jaarlijks minstens veertig (online) 
informatiedragers over zijn aanbod. [BEHOUD] 
 
Acties 
Actie 1: Onze website jeugddienstdonbosco.be onderhouden en updaten. 
Actie 2: Jaarlijks minstens twintig (online) informatiedragers realiseren en verspreiden over ons aanbod 
zoals brochures, affiches, flyers, Facebook-posts, enz. 
Actie 3: Jaarlijks ons aanbod bekendmaken binnen het Don Bosconetwerk via publicaties in o.a. de online 
nieuwsbrief Don Bosco Digitaal en het tijdschrift Don Bosco Vlaanderen. 
Actie 4: Persberichten schrijven en verspreiden.  
Indicatoren 

- Overzicht (online) informatiedragers 
- Overzicht van publicaties binnen het Don Bosconetwerk 
- Overzicht persberichten 

Aanpak 
De stafmedewerker communicatie is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de 
bijbehorende acties. Hij of zij werkt daarvoor samen met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 7 
Jeugddienst Don Bosco draagt zorg voor kwaliteit en professionaliteit binnen zijn organisatie. 
[BEHOUD] 
 
OD 7.1. Jeugddienst Don Bosco organiseert jaarlijks overlegmomenten tussen coördinator en 
stafmedewerkers. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Een degelijk en zeer regelmatig overleg tussen de coördinator en stafmedewerkers, maar ook tussen de 
stafmedewerkers onderling, is noodzakelijk als we deze beleidsnota en alles waar onze organisatie voor 
staat, willen realiseren en uitdragen. 
Acties 
Actie 1: Wekelijks een kort planningsoverleg organiseren tussen de coördinator en stafmedewerkers 
(stavaza). 
Actie 2: Jaarlijks minstens tien teamvergaderingen organiseren. 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 150 Drukwerk 150 0,02 VTE 

Totaal directe inkomsten 150 Totaal directe uitgaven 150  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 6500 Drukwerk 5000 0,45 VTE 

  Verzending 1500  

Totaal directe inkomsten 6500 Totaal directe uitgaven 6500  

http://www.jeugddienstdonbosco.be/
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Actie 3: Minstens tweewekelijks een overlegmoment organiseren tussen de coördinator en elke 
stafmedewerker afzonderlijk. 
Actie 4: Jaarlijks een evaluatie- en planningstweedaagse organiseren voor het team. 
Indicatoren 

- Verslaggeving 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
OD 7.2. Jeugddienst Don Bosco ontwikkelt een beleid waarbij activiteiten of acties niet enkel 
geëvalueerd worden op basis van deelnemersaantallen, maar ook op basis van bereik en impact. 
[NIEUW] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Uit de analyses werd duidelijk dat we sterker moeten inzetten op ‘meten is weten’. Op dat vlak is er echt 
wel werk aan de winkel. Dat merken we onder andere als we de vraag krijgen om ons ‘bereik’ weer te 
geven. We beschikken dan enkel over cijfers van deelnemers en activiteiten, wat een veel te beperkt 
zicht geeft op alles wat wij doen. We bereiken meer dan enkel deelnemers. Tegelijk is het niet duidelijk 
wie we bereiken (diversiteit) en welke impact onze acties genereren. Daarom willen we werk maken van 
een tool om ons bereik, in de ruime zin van het woord, en onze impact in kaart te brengen. Bij het 
uitwerken van deze tool wordt gebruik gemaakt van externe expertise, zeker wat betreft impact-meting 
(o.a. via de Ambrassade, waar op dit ogenblik i.s.m. UCLL Hogeschool een onderzoeksproject lopende is 
rond impactmeting in het jeugdwerk). 
Acties 
Actie 1: Het ontwikkelen tegen eind 2022 van een tool om zowel het bereik als de impact van onze 
organisatie te kunnen meten en evalueren. 
Actie 2: Het implementeren vanaf 2023 van de ontwikkelde tool.  
Indicatoren 

- Een afgewerkte tool eind 2022. 
- Implementatie  van de tool in onze werking vanaf 2023. 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
acties. Hij of zij coördineert het geheel en doet dat in samenwerking met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 7.3. Jeugddienst Don Bosco draagt jaarlijks zorg voor een correcte opvolging van juridische en 
beleidsmatige zaken die de organisatie aanbelangen. [BEHOUD] 
 
Acties 
Actie 1: De coördinator volgt jaarlijks verplichtingen op die voortvloeien uit wetgeving, zoals: statuut van 
de vrijwilliger, verzekeringspolissen, het wetboek WVV, wetgeving op de vzw's, algemene vergadering 
en raad van bestuur, personeelsadministratie, personeelsbeleid, decreten, enz. 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 1050 Verblijfskost-voeding 800 0,37 VTE 

  Huur lokalen 250  

Totaal directe inkomsten 1050 Totaal directe uitgaven 1050  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

    0,08 VTE 

Totaal directe inkomsten 0 Totaal directe uitgaven 0  
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Actie 2: De coördinator volgt jaarlijks de beleidsnota op in samenwerking met de stafmedewerkers en 
stelt zowel het voortgangsrapport als het financieel verslag op. 
Indicatoren 

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

 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 7.4. Jeugddienst Don Bosco voert een kwalitatief sterk en waarderend personeelsbeleid. 
[HERWERKING] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Voor een organisatie waarbij de perrsoon van Don Bosco centraal staat, is het logisch dat er tijd en 
aandacht wordt besteed aan een degelijk personeelsbeleid. Ook stafmedewerkers moeten zich thuis 
voelen binnen de organisatie, vormingskansen krijgen, uitgedaagd worden zodat ze hun grenzen durven 
verleggen en kunnen groeien in hun job. Alleen via een degelijk personeelsbeleid, afgestemd op ieders 
persoonlijkheid en ingebed in een typische Don Boscosetting, krijgen jonge mensen alle kansen die ze 
nodig hebben en kan er werk gemaakt worden van de realisatie van deze beleidsnota. 
Deze doelstelling is een herwerking van OD 8.3 uit de beleidsnota 2018-2021. 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks functionerings-, evaluatie- en opvolgingsgesprekken houden waarbij de focus ligt op 
werken aan persoonlijke competenties en talenten, en op het welbevinden van de stafmedewerkers. 
Actie 2: De coördinator en de stafmedewerkers volgen jaarlijks samen minstens 160 uur aan vorming. 
Actie 3: In 2023 het bestaande vormingsbeleid evalueren en aanpassen in functie van het persoonlijke 
traject van elke stafmedewerker.  
Actie 4: In 2023 de bestaande vacatureteksten evalueren en aanpassen met aandacht voor innovatie.  
Indicatoren 

- Verslaggeving 
- Een persoonlijk vormingsbeleid 
- Vernieuwde vacatureteksten 

 
Begroting en personeelsinzet 

 
OD 7.5. Jeugddienst Don Bosco investeert jaarlijks in IT, online tools en (duurzaam) didactisch 
materiaal. [VERSTERKING] 
 
Acties 
Actie 1: IT onderhouden door verouderde computers en printers te vervangen, nieuwe software aan te 
kopen en voor online beveiliging te zorgen. 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 7770 Verzekeringen BA 1400 0,35 VTE 

  Verzekeringen 6000  

  Lidgelden Sociare e.a. 370  

Totaal directe inkomsten 7770 Totaal directe uitgaven 7770  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subisidies 2100 Vormingskosten personeel 2500 0,12 VTE 

Vivo 400    

Totaal directe inkomsten 2500 Totaal directe uitgaven 2500  
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Actie 2: Duurzaam didactisch materiaal aanschaffen. 
Actie 3: Het nieuw sectoraal CRM-systeem verder opvolgen en implementeren. 
Actie 4: Online tools zoals de Google-agenda en het delen en opslaan van gegevens via OneDrive verder 
opvolgen en implementeren. 
Actie 5: Het materiaalmagazijn opvolgen en up-to-date houden. 
Indicatoren 

- Geïmplementeerd CRM-systeem 
- Actief gebruik Google-agenda en OneDrive 
- Facturatie 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
acties. Hij of zij coördineert het geheel en doet dat in samenwerking met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 
OD 7.6. Jeugddienst Don Bosco draagt zorg voor een correcte en transparante boekhouding en 
administratie. [BEHOUD] 
 
Acties 
Actie 1: Een up-to-date boekhoudpakket gebruiken, een correcte en transparante boekhouding voeren 
en dagelijkse administratie met zorg uitvoeren. 
Indicatoren 

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

 
Begroting en personeelsinzet 

 

 
Strategische doelstelling 8 
Jeugddienst Don Bosco dankt iedereen die binnen zijn organisatie een verantwoordelijkheid 
opneemt voor zijn of haar inzet. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Via deze doelstelling willen we uitdrukkelijk onze waardering tonen voor de gedreven en enthousiaste 
inzet van onze vrijwilligers en stafmedewerkers. Tegelijk sluit het aan bij een belangrijk aspect van de 
typische Don Boscosetting: danken en feestvieren. 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 4500 Websites en software  3000 0,10 VTE 

  Aankoop materiaal 750  

  Aankoop kantoormateriaal 750  

Totaal directe inkomsten 4550 Totaal directe uitgaven 4500  

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Subsidies 3950 Websites en software 350 0,60 VTE 

  Verzending 1400  

  Drukwerk 1800  

  Honorarium accountant 400  

Totaal directe inkomsten 3950 Totaal directe uitgaven 3950  
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OD 8.1. Jeugddienst Don Bosco dankt zijn vrijwilligers en stafmedewerkers voor hun inzet binnen de 
organisatie. [BEHOUD] 
 
Acties 
Actie 1: Jaarlijks minstens drie dankmomenten realiseren in het kader van het vrijwilligers- en 
personeelsbeleid.  
Actie 2: Tegen eind 2022 het bestaand Awards-systeem vernieuwen. 
Actie 3: Jaarlijks een Award uitreiken als dankjewel voor de inzet van onze vrijwilligers. 
Indicatoren 

- Realisatie van drie dankmomenten 
- Uitgewerkt Awards-systeem 
- Vrijwilligerslijst 

Aanpak 
Een stafmedewerker is verantwoordelijk voor de realisatie van deze doelstelling en de bijbehorende 
acties en coördineert het geheel. Hij of zij doet dat in samenwerking met andere stafmedewerkers. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
OD 8.2. Jeugddienst Don Bosco viert in 2024 zijn 65-jarig bestaan. [BEHOUD] 
 
Uitgangssituatie-toelichting 
Feest.  Dat brengt mensen samen en biedt een mooie kans om te danken. 
Acties 
Actie 1: In 2024 een jubileumhappening organiseren met toespraken, hapje en tapje. 
Indicatoren 

- De organisatie van een jubileumhappening in 2024 
- Groepsfoto 
- Deelnemerslijst 

 
Aanpak 
Een werkgroep onder leiding van een van onze stafmedewerkers zorgt voor de uitwerking en realisatie 
van die happening. Op de happening zelf worden alle stafmedewerkers ingeschakeld om het geheel in 
goede banen te leiden. Ook opbouw en opruim horen daarbij. 
 
Begroting en personeelsinzet 

 
 

Begroting Personeelsinzet 

Inkomsten Uitgaven 

Eigen middelen 4000 Huur lokalen 250 0,02 VTE 

  Aankoop materiaal 500  

  Verblijfskost - voeding 2250  

  Vergoeding derden 750  

  Huur materiaal 250  

Totaal directe inkomsten 4000 Totaal directe uitgaven 4000  

Begroting Personeelsinzet 
2024 Inkomsten 2024 Uitgaven 2024 

Eigen middelen 2500 Huur lokalen 750 0,02 VTE 

Droomfonds DB 3000 Huur materiaal 500  

  Aankoop materiaal 500  

  Verblijfskost - voeding 3500  

  Belastingen (Sabam…) 250  

Totaal directe inkomsten 5500 Totaal directe uitgaven 5500  
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3. SAMENWERKING EN NETWERKING 
 
Dat onze organisatie werk maakt van 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 verlopen hier in eerste instantie via en met het Europees netwerk Don 
Bosco Youth-Net ivzw (DBYN). Dat internationaal netwerk bestaat uit zeventien Europese 
jeugdwerkorganisaties van Don Bosco. Het ontstond in 2001 in de schoot van onze vereniging en telde 
toen zes leden. Op korte tijd groeide het netwerk zo sterk dat het zich in 2005 afsplitste van onze 
organisatie en er een afzonderlijke internationale vzw (ivzw) opgericht werd. DBYN focust voornamelijk 
op vrijwilligerswerk, vorming van jeugdwerkers, en thema’s zoals mensenrechten en niet-begeleide 
minderjarige vluchtelingen. DBYN is lid van het Europees Jeugdforum. 
 
DBYN telt op dit ogenblik zeventien partners uit vijftien Europese landen. Voor heel wat van de Europese 
projecten van Jeugddienst Don Bosco werken we samen met partners uit dat netwerk. Het betreft 
internationale seminaries, uitwisselingsprojecten en trainingscursussen die georganiseerd worden door 
DBYN en waar wij deelnemers naartoe sturen. 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 dat netwerk gebruik bij het zoeken naar partners voor onze eigen internationale projecten. 
Bovendien zijn we lid van de algemene vergadering en voor de beleidsperiode oktober 2020-2023 zijn 
we ook lid van de raad van bestuur. 
 
Zie doelstellingen OD 1.3, OD 1.4, OD 1.5, OD 2.10 en OD 5.1. 
 
 

3.2. Samenwerking met Integrale Jeugdhulp  
 
We verwijzen in dit verband specifiek naar operationele doelstelling 2.8 onder strategische doelstelling 
2. Via die doelstelling willen we een brug slaan tussen jeugdwerk en jeugdhulp. Het doel is via deze weg 
jongeren uit de Integrale Jeugdhulp toegang te laten vinden tot het jeugdwerk, en meer specifiek tot de 
speelpleinwerkingen. 
 
We verwijzen ook naar de samenwerking die al enkele jaren loopt met jeugdhuis De Takel in Oostende. 
Het jeugdhuis trekt een zeer divers publiek aan, onder wie heel wat jongeren met een 
migratieachtergrond. In samenwerking met dat jeugdhuis voorzien we elk jaar ondersteuning door één 
tot twee jongeren via het ESC-programma binnen Erasmus+. Dat ESC-programma schept enerzijds 
kansen voor buitenlandse jongeren om te sleutelen aan hun competenties en talenten en anderzijds 
biedt het aan de gastorganisatie een verrijkende ondersteuning voor de verdere uitbouw van hun 
werking. 
 
Zie doelstellingen OD 1.5 en OD 2.8 
 
 

3.3. Samenwerking met internaat en onderwijs 
 
Het onderwijs blijkt voor ons telkens opnieuw een sector in beweging. Op regelmatige basis krijgen we 
de vraag vanuit het onderwijs om sessies te geven over bijvoorbeeld spel en spelen, groepsdynamica of 
een mini-animatorcursus voor leerlingen uit specifieke richtingen zoals Maatschappij en Welzijn. Via ons 
aanbod aan specialisatiesessies spelen we in op die noden en vragen. 
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Op vraag van het internaat en de school van Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe (Brussel) zijn we in 2016 
van start gegaan met een lokale speelpleinwerking: Raccoon. Die speelpleinwerking in een Brusselse 
context willen we in de nieuwe beleidsperiode verderzetten, maar we willen tegelijk ook werk maken 
van een verzelfstandiging van de werking.  
 
Zie doelstelling OD 2.1, OD 2.6 en OD 2.7.  
 
 

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 de beginjaren van onze organisatie. Het gaat hier om een groep van 
ondertussen negen speelplein- en vakantiewerkingen over heel Vlaanderen. De samenwerking bestaat 
uit verschillende onderdelen, waaronder het organiseren van vorming, het aanbieden van een 
overlegplatform tussen onze organisatie en de verschillende werkingen, het laten plaatsvinden van een 
tweejaarlijks ontmoetingsweekend, Summer Exchange of Animators, enz. 
 
We werken daarbij enerzijds vraaggestuurd, wat het voor deze werkingen mogelijk maakt om met hun 
vragen en noden bij ons aan te kloppen. Anderzijds gaan we op basis van de noden proactief aan de slag 
en werken we specifieke vormingssessies uit of slaan we een brug tussen die werkingen en het grotere 
jeugdwerklandschap (cfr OD 2.4). 
 
Zie doelstellingen OD 2.1 tot en met OD 2.9, SD 3 
 
 

3.5. Samenwerking betreffende gezamenlijke initiatieven  
 
Concreet gaat het om een samenwerking met: 
- Het Balanske vzw. Die bestaat uit het organiseren van een animatorcursus en de specialisatiecursus 
Ani-Extreme. Centraal in beide vormingen staat het werken met kinderen met een beperking. 
- VDS en Kazou. Dat gaat over de organisatie van de Dag van de Animator. 
 
Zie doelstellingen OD 1.1, OD 1.2 en OD 2.5 
 
 

3.6. Overlegstructuren en ondertekenen van charters 
 
Zoals al zichtbaar werd in het doelstellingenkader nemen we heel wat vertegenwoordigingen op. 
Daarnaast kiezen we ervoor om charters verbonden aan specifieke organisaties mee te ondertekenen 
en er ook actief mee aan de slag te gaan. 
 
Zie doelstellingen OD 5.1 en OD 5.2. 
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4. BEREIK VAN DE VERENIGING  
 
Net als in de voorgaande beleidsnota’s wordt het bereik van onze vereniging weergegeven in 
aantallen, via 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 2022-2025. 
 

VORMINGSAANBOD 

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

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 

2016 32 611,5 14942,5 20 73 33 317 175 13 631 

2017 25 585,5 14215,75 38 61 16 276 147 11 549 

2018 39 657 13239,5 35 57 38 371 139 55 693 

2019 31 632 12500 23 39 16 351 152 15 555 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2022-2025 32 621 13724 29 57 17 329 153 23 559 

 
 
Bemerking bij vormingsaanbod 
 
Evaluatiemomenten werden niet opgenomen in het bovenstaande overzicht omdat dat voor een 
‘vertekening’ zorgt als we willen vergelijken met voorgaande jaren. 
Het gaat om de volgende aantallen die dus niet opgenomen werden: 

 Jaar 2016: 4 initiatieven, 87 deelnemers, 16 vormingsuren en 348 deelnemersuren. 

 Jaar 2017: 10 initiatieven, 152 deelnemers, 40 vormingsuren en 608 deelnemersuren. 

 Jaar 2018: 22 initiatieven, 178 deelnemers, 64 vormingsuren en 688 deelnemersuren. 

 Jaar 2019: 23 initiatieven, 130 deelnemers, 58 vormingsuren en 490 deelnemersuren. 
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Bemerking bij activiteitenaanbod 
Speelplein Raccoon telt als één initiatief en kent een stijgend aantal ingeschreven kinderen. Het 
tweejaarlijks weekend Sjoefoemi (2017/2019) verklaart dan weer de ‘sprongen’ in de aantallen.  
 

ACTIVITEITENAANBOD 

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

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 

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 9 987 

2016 45 557,5 20606,5 1 39 13 319 84 142 598 

2017 36 346 13536 35 26 5 244 111 780 1208 

2018 45 339 8997,5 6 20 16 258 116 680 1096 

2019 37 390 18227 5 48 23 395 221 1132 1824 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2022-25 41 408 15342 12 133 14 304 133 683 1181 

INTERNATIONAAL AANBOD 

Jaartal Initiatieven Uren Deeln.-uren Vlaamse deeln. 

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 
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Bemerking bij internationaal 
 
De laatste jaren zit er een stijging in het aantal infosessies en vastenacties waar toelichting wordt 
gegeven over onze projecten. Het betreft infosessies op scholen over projecten in Zambia (wat 
bijvoorbeeld de laatste jaren een traditie geworden is in Don Bosco Halle waar dat klassikaal 
georganiseerd wordt) of infosessies verbonden aan vastenacties. Het bereik van die acties wordt mee 
opgenomen in de aantallen, maar vertekent wel het beeld wat het aantal deelnemers aan internationale 
activiteiten betreft. Als we dat even bekijken over de laatste jaren: in 2019 gaat het om 460 deelnemers 
aan infosessies, in 2018 om 365, in 2017 om 473 en in 2016 om 319 deelnemers. 
 
Algemene bemerking 
 
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 ‘Vorming op Aanvraag’. In 2013 namen er 205 jongeren deel aan die 
sessies, in 2014 ‘maar’ 141. Zo kunnen heel wat schommelingen in de aantallen verklaard worden aan 
de hand van een of meerdere activiteiten. Wie dus een goed beeld wil hebben van onze vereniging 
neemt het beste gemiddelden over meerdere jaren. Daardoor 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 2008), 
dan geeft dat de volgende resultaten: 

 2008-2011: gemiddeld 109 initiatieven - 2178 deelnemers - 3555 uren - 47580 deelnemersuren 

 2012-2015: gemiddeld 135 initiatieven - 1904 deelnemers - 3330 uren - 34847 deelnemersuren 

 2016-2019: gemiddeld 128 initiatieven - 2490 deelnemers - 2230 uren - 35775 deelnemersuren 
 
Aanvullend moet de opmerking gemaakt worden dat dit onvoldoende weergeeft wat wij als organisatie 
allemaal doen. Nu wordt enkel informatie gegeven over het aantal deelnemers aan activiteiten. Dat zegt 
echter niets over onze dienstverlening, het beantwoorden van vragen, overleg dat gepleegd wordt in 
functie van samenwerkingsverbanden, welke jongeren we bereiken, wat de diversiteit is binnen onze 
eigen werking, enz. Die opmerking kwam ook tijdens onze SWOART-analyse. Daarbij werd aangegeven 
dat we meer werk moeten maken van het meten, van het beter zichtbaar maken van alles wat wij doen, 
wie wij bereiken, wat de impact is van wat wij doen, enz. We vinden dat een belangrijk gegeven en kiezen 
er dan ook voor om dat als specifieke doelstelling op te nemen in deze beleidsnota (zie OD 7.2). 
 
 
 
 
 
 

2013 53 2143,5 11087 326 

2014 51 2391,5 10351,5 347 

2015 61 2276 10441,5 403 

2016 48 1482 8120 530 

2017 58 1141 5338 848 

2018 56 1153 7519,75 595 

2019 59 1024,5 5858,5 836 

Voor de nieuwe beleidsperiode (gemiddeld aantal per jaar) 

2022-2025 54 1200 6709 702 
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Toekomstig bereik 2022-2025 
 
Wat de vraag betreft naar ons toekomstig bereik kiezen we ervoor om te werken met gemiddelden over 
de hele beleidsperiode 2022-2025. We verwijzen naar de tabellen en toelichting op de voorgaande 
pagina’s, waar we ook al gemiddelden hanteerden.  
 
Het voorziene bereik voor de beleidsperiode 2022-2025 is te vinden in de laatste rij van elke tabel. Die 
aantallen zijn gebaseerd op het gemiddelde van de voorbije vier jaren (2016-2019). Wat het aantal 
deelnemers en het aantal initiatieven betreft, kiezen we voor een voorzichtig groeiscenario. Tegelijk 
werken we aan een aantal nieuwe accenten. We verwijzen zowel naar de nieuwe als naar de versterkte 
of herwerkte operationele doelstellingen. Op een totaal van 45 operationele doelstellingen komt dat 
neer op 31 nieuwe, herwerkte of versterkte doelstellingen, wat neerkomt op 69%. Dat toont onze wil 
om binnen de nieuwe beleidsperiode onze organisatie zowel versterkt als vernieuwd op de kaart van het 
jeugdwerklandschap te plaatsen. 
 
 

5. GELIJKEKANSENBELEID  
 
Binnen het opvoedingsproject van Don Bosco wordt er specifieke aandacht gevraagd voor de ‘armsten’. 
We denken in dat verband zeker niet enkel aan financiële armoede, maar ook aan kansarmoede. Dat 
opvoedingsproject vormt de basis waarop onze visie en missie gestoeld zijn. 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 
- onze keuze om in samenwerking met de Integrale Jeugdhulp enkele van hun jongeren naar het 

jeugdwerk toe te leiden 
- het ESC-project in samenwerking met jeugdhuis De Takel in Oostende 
- het uitwerken van een digitaal vormingsaanbod om jongeren op een laagdrempelige manier te 

bereiken 
- de samenwerking met Het Balanske voor de organisatie van een animatorcursus en een 

specialisatiecursus (Ani-Extreme), gericht op leren omgaan met kinderen met een beperking. 
 
Tegelijk zijn inclusie, diversiteit en toegankelijkheid elementen die binnen de speelplein- en 
vakantiewerkingen van Don Bosco sinds hun oorsprong aanwezig zijn. Het opvoedingsproject van Don 
Bosco en de daaraan verbonden kernwaarden spelen daarbij een belangrijke rol. Via ons aanbod 
‘Vorming op Aanvraag’ (zie OD 1.2) krijgen we geregeld de vraag om over dat thema vorming te voorzien. 
Een voorbeeld daarvan is ‘Diversiplein’, over de thematiek van diversiteit, dat op 1 mei 2021 aangeboden 
zal worden aan de (hoofd)animatoren van die werkingen (zie jeugddienstdonbosco.be/cursussen-
jeugdwerk/animator/diversiplein).  
  
Het gelijkekansenbeleid wordt ook zichtbaar in onze keuze om onze vrijwilligers in te schakelen in de 
totaliteit van onze werking, en binnen alle geledingen van onze organisatie. Ze krijgen er evenveel 
verantwoordelijkheden toebedeeld als de stafmedewerkers en ze werken op gelijke voet samen.  
 
Ten slotte wordt dat gelijkekansenbeleid zichtbaar in onze werkwijze bij jongeren in een financieel 
moeilijke situatie. Al verscheidene jaren krijgen zij de mogelijkheid om maar een deel van het 
inschrijvingsgeld te moeten betalen. Die korting kan zelfs oplopen tot het volledige inschrijvingsbedrag, 
afhankelijk van de situatie waarin de jongere zich bevindt. Om dat mogelijk te maken, wordt een beroep 
gedaan op het Solidariteitsfonds van de Don Bosco Stichting (zie: 
donboscostichting.be/solidariteitsfonds). 
 
Zie doelstellingen OD 1.1, OD 1.2, 1.5, OD 1.7, OD 2.6, OD 2.7, OD 2.8, en SD 4.  
 

https://www.jeugddienstdonbosco.be/cursussen-jeugdwerk/animator/diversiplein
https://www.jeugddienstdonbosco.be/cursussen-jeugdwerk/animator/diversiplein
http://www.donboscostichting.be/solidariteitsfonds
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6. INSPELEN OP STEDELIJKE CONTEXT  
 
Binnen ons aanbod is er één project waarbij specifiek wordt ingespeeld op de stedelijke context. Het 
betreft de speelpleinwerking Raccoon. We verwijzen in dat verband naar doelstellingen OD 2.6 en OD 
2.7. Raccoon werd door ons opgestart in het Brusselse en speelt zowel in op een nood aan opvang van 
kinderen uit de buurt, als op een concrete vraag tot samenwerking vanuit het internaat en de school. 
Via deze weg wordt een steentje bijgedragen aan het versterken van speelpleinwerkingen in de stad. 
Daarnaast verwijzen we naar onze keuze om het charter van Goe Gespeeld! te ondertekenen en de 
daaraan verbonden acties mee te promoten.  
 
Zie doelstellingen OD 2.6, OD 2.7, OD 5.2 en OD 6.4. 
 
 

7. Integriteit (API) 
 
Wat integriteit (grensoverschrijdend gedrag) en het aanspreekpunt Integriteit (API) betreft, omvat ons 
beleid twee aspecten. 
 
Enerzijds is er de verderzetting van de al bestaande werkwijze. Die bestaat uit het volgende:  
 

- Zowel de coördinator als de drie pedagogisch stafmedewerkers volgden of volgen de opleiding 
‘Aan de slag met API’s’, aangeboden via De Ambrassade. Zij zijn het eerste contactpunt wat 
betreft meldingen van grensoverschrijdend gedrag.  

- De coördinator en die stafmedewerkers vormen samen met één tot twee vrijwilligers een 
werkgroep. Die draagt de verantwoordelijkheid zowel voor de implementatie van ons 
integriteitsbeleid in onze werking als voor het evalueren en bijsturen ervan waar nodig. Dit 
integriteitsbeleid omvat een visietekst, stappenplan (eerste opvang enz), spelregels en 
handleiding. Er is daarbij geregeld terugkoppeling naar de raad van bestuur en naar onze 
vrijwilligers.  

- De coördinator of een van de stafmedewerkers nemen jaarlijks minstens één keer deel aan de 
collegagroep API.  

- Wat betreft sensibilisering en ondersteuning van onze vrijwilligers: dit is een constant 
aandachtspunt. Het feit dat er in deze groep elk jaar nieuwe mensen instappen toont de 
noodzaak om hier voldoende aandacht aan te besteden. 

- Wat betreft aandacht voor privacy en het delen van foto’s beschikken we over een specifiek 
privacy beleid.  

 
Anderzijds stellen we onze deskundigheid, samen met onze werkwijze en visie betreffende ons 
integriteitsbeleid, beschikbaar voor de speelplein- en vakantiewerkingen van Don Bosco.  
 
Zie doelstellingen OD 2.4 en OD 5.1 
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8. DE BEGROTING 
 
8.1 Extra toelichting 
 
Algemeen 
 
Voor het opstellen van de begroting werd gebruikgemaakt van het financieel verslag van 2019, in 
combinatie met de financiële overzichten van de projecten in 2020 die al voorhanden zijn. Dat werd dan 
geëxtrapoleerd naar 2022-2025. Bij elke doelstelling worden de kosten en opbrengsten in een 
afzonderlijk kader weergegeven, waardoor een duidelijk financieel beeld wordt gegeven. 
 
Zoals gevraagd in de leidraad vanuit het Departement over het aanvragen van variabele subsidies voor 
2022-2025 wordt gebruikgemaakt van gemiddelde jaarlijkse kost en opbrengst. Voor het merendeel van 
de operationele doelstellingen vormt dat geen probleem, omdat die jaarlijks terugkeren. Voor die 
doelstellingen die niet jaarlijks terugkeren, werd het gemiddelde bedrag mee verwerkt. 
 
Concreet voorbeeld: rubriek 6143000, huur materiaal. Dat staat begroot op € 3975. 

- Tellen we alle jaarlijkse kosten samen, dan is het totaalbedrag € 3200: OD 1.1 (€ 750) + OD 1.2 
(€ 1200) + OD 2.3 (€ 500) + OD 2.7 (€ 500) + OD 8.1 (€ 250).  

- Tellen we de niet-jaarlijkse kosten samen (gemiddelden), dan is het totaal bedrag € 775: OD 2.2 
voor € 650 (€ 1300 in het jaar 2023 en 2025, of  gemiddeld jaarlijks € 650) + OD 8.2  voor € 125 
(€ 500 in het jaar 2025, of gemiddeld jaarlijks € 125).  

- Dat geeft als begrotingsbedrag € 3975 (€ 3200 + € 775). 
 
Het saldo van de begroting bedraagt € 0 euro. 
 
 

Toelichting bij de belangrijkste posten 
 
Kosten 
 

- Rubrieken 610, 6114, 6132: dat omvat kosten verbonden aan ons secretariaat (onderhoud en 
nutsvoorzieningen) en de algemene werking ervan (huur kopieermachine, kantoorbehoeften, 
eigenaarskosten rollend materieel).  

- Rubrieken 6110 (communicatie) en 6113 (kantoormateriaal): de kosten worden enerzijds 
gehaald uit de directe kosten verbonden aan ons doelstellingenkader en anderzijds aangevuld 
met algemene kosten.   

- Rubrieken 6111, 6112, 6120 tot en met 6131, 6140 tot en met 6147, 640: de directe kosten zijn 
te vinden in het doelstellingenkader.  

- Rubriek 62: aan ons sociaal secretariaat (Acerta) werd gevraagd een loonsimulatie voor 2022-
2025 op te stellen. Op basis van die simulatie werd in de begroting de loonkost verwerkt. De 
huidige anciënniteitsgraad binnen onze organisatie is hoog (zie 8.2 Personeelsbestand). 
Bovendien wordt er voor de komende beleidsperiode een lichte stijging voorzien van het aantal 
VTE’s naar 5,60. 
 

Opbrengsten 
 

- Rubriek 700: de opbrengsten zijn te vinden in het doelstellingenkader. 
- Rubriek 732: De meeste giften zijn afkomstig van Doomfonds Don Bosco, een fondsenwervende 

organisatie (zie donboscostichting.be/droomfonds) waar wij een beroep op kunnen doen, zowel 
voor de ondersteuning van verschillende van onze projecten als voor de ondersteuning van onze 
werking in haar geheel. 

https://www.donboscostichting.be/droomfonds
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- Rubriek 7371: het betreft hier VGC-middelen verbonden aan speelpleinwerking Raccoon. 
- Rubriek 737312, 737313, 73734: het betreft middelen verbonden aan sectorale 

tewerkstellingsmaatregelen waarop we blijven rekenen. 
- Rubriek 737300: het gevraagde subsidiebedrag is 310.000 euro. Dat ligt ongeveer een 4,5 % 

hoger dan het huidige (2019) subsidiebedrag van 296.802 euro. Dat bedrag moet ons in staat 
stellen om de doelstellingen te halen en de acties uit te voeren. Tijdens de voorbije jaren werd 
ook zichtbaar dat het vooropgesteld personeelsbestand van 5,31 VTE onvoldoende was om rond 
te komen met al ons werk. Dat werd in de loop van de huidige beleidsperiode opgetrokken naar 
5,55 VTE. Voor de nieuwe beleidsperiode 2022-2025 voorzien we 5,60 VTE. 

- Rubriek 7375: het betreft subsidies van onze internationale projecten, die te vinden zijn in het 
doelstellingenkader. 
 
 

8.2 Personeelsbestand 

 
Het stafmedewerkersbestand voor de realisatie van deze beleidsnota bestaat uit 5,60 VTE en omvat 
zeven personeelsleden. Het volledig stafmedewerkerscontingent valt onder paritair comité 329.01. 
 
 

Taak Aantal VTE Anciënniteit in 2022 Extra info 

Drie pedagogisch  
stafmedewerkers 

3 VTE Twee met 1,5 jaar anciënniteit. 
Eén met 2,5 jaar anciënniteit. 

Van wie één 0,45 
VTE Sociale Maribel 

Drie ondersteunende  
stafmedewerkers 

1,60 VTE Eén met 20 jaar anciënniteit. 
Eén met 29 jaar anciënniteit. 
Eén met 1,5 jaar anciënniteit 

 

Eén coördinator 1 VTE 26 jaar anciënniteit  

 
Toelichting: 
 
Per doelstelling wordt het aantal VTE vermeld. Om tot een juiste berekening te komen van het totaal 
aantal VTE werd er rekening gehouden met het gegeven dat er enkele doelstellingen zijn die slechts over 
een bepaalde periode lopen. Het gaat om de doelstellingen OD 2.2, OD 2.10, OD 3.1, OD 3.2, OD 3.3 en 
OD 8.2.   

 Wat betreft OD 2.2 en OD 2.10: voegen we die samen, dan komt dat neer op 0,07 VTE per jaar. 

 Wat betreft OD 3.1 en OD 3.2: voegen we die samen, dan komt dat neer op 0,05 VTE per jaar.  

 Wat betreft OD 3.3 en OD 8.2: nemen we daarvan het gemiddelde verspreid over vier jaar, dan 
komt dat neer op 0,01 VTE per jaar. 
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Klein lexicon 
 
Verwijzingen naar onze website 
In deze beleidsnota werd op een aantal plaatsen een link toegevoegd naar een specifieke pagina op onze 
website. Via die links krijgt de lezer extra informatie over het betreffende onderwerp. Zeker de moeite 
waard om even op te klikken. 
 
Denktank 
De Denktank bestaat uit drie vrijwilligers en twee stafmedewerkers. Die groep staat in voor de realisatie 
van de beleidsnota, in nauw overleg met de raad van bestuur. 
 
Speelplaatsanimatie 
Speelplaatsanimatie is elke vorm van animatie waarbij leerlingen worden uitgenodigd om actief deel te 
nemen aan de (middag)speeltijd. Er zijn verschillende partijen betrokken bij de uitbouw van 
speelplaatsanimatie. In de eerste plaats staan de jongeren centraal. De leerlingen van de eerste graad 
worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten voorzien door de leerlingen van de derde 
graad of door de leerkrachten van de school. De jongeren van de derde graad, ook 
speelplaatsanimatoren genoemd, krijgen een belangrijke rol. Zij krijgen de kans om zich in te zetten voor 
jongere leerlingen door een ontspannend spelaanbod uit te werken en tal van leuke activiteiten op poten 
te zetten. Zie ook jeugddienstdonbosco.be/verbonden-met-de-wereld/speelplaatsanimatie.  
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