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EDITORIAAL

2011 is pas gestart, dus nog vlug even van de gelegenheid gebruik ma-
ken om iedereen een fantastisch en gezond jaar te wensen!

Hopelijk wordt 2011 ook een mooi jaar voor de uitbating van het jeugd-
verblijf, want de laatste jaren moeten we vaststellen dat dit niet langer 
voor iedereen vanzelfsprekend is. Er is nl. een vreemde paradox aan het 
werk in het jeugdtoerisme: nog nooit hadden zoveel jeugdverblijfcentra 
toegang tot subsidies, maar tegelijk staat de rendabiliteit van een pak 
uitbatingen onder zware druk.

De kosten zijn de voorbije jaren immers behoorlijk gestegen. Dat heeft 
in grote mate te maken met de toegenomen regelgeving die op onze 
sector van toepassing is. Daarnaast is er vaak een grote schroom om de 
reële kosten door te rekenen aan de klanten en wordt er daardoor soms 
met verlies gewerkt. Anderzijds zou een efficiëntere organisatie hier en 
daar voor een kostenreductie kunnen zorgen.

Rendabiliteit heeft echter ook met bezettingsgraad te maken. De laatste 
jaren wordt dan vaak met een beschuldigende vinger gewezen naar de 
maximumfactuur in het onderwijs. We moeten echter ook vaststellen 
dat het aanbod jeugdverblijfcentra de laatste jaren in stijgende lijn is. 
Voor bepaalde soorten jeugdverblijven lijkt het punt bereikt dat het 
aanbod te groot wordt in verhouding tot de vraag, zeker in de rustige 
periodes.

Daarom wil CJT samen met een aantal partners een grondige denkoe-
fening maken. Twee vragen zijn cruciaal: hoe zorgen we ervoor dat zo 
veel mogelijk jeugdverblijven rendabel kunnen uitbaten en hoe kunnen 
we aanbod en vraag nog beter op elkaar afstemmen? Moet de Vlaamse 
overheid dan ook andere accenten leggen in haar subsidiebeleid? Het 
doelgroepenonderzoek dat we in volgend HuisWerknummer uitgebreid 
toelichten, kan alvast de discussie opstarten. We zullen dan vervolgens 
ook alle uitbaters uitnodigen om hun mening te geven.

In dit HuisWerknummer houden we het proper met het thema “schoon-
maak”. Daarnaast vind je de klassieke brok jeugdtoeristische actualiteit 
en human interest.

Veel leesplezier!

Frederik Vercammen
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“Er is een vreemde paradox in het jeugdtoerisme.”

CJT Ondersteuning maakt 
deel uit van Centrum voor 
Jeugdtoerisme vzw (CJT), net 
zoals CJT Boekingscentrale 
en CJT Verblijfcentra. Met 
deze drie actiedomeinen wil 
CJT gepaste verblijfsmogelijk-
heden aanbieden aan jeugd in 
groepsverband. 

Particulieren of verenigingen 
die een gebouw verhuren of wil-
len verhuren aan jeugdgroepen, 
kunnen bij CJT Ondersteuning 
terecht. Zij krijgen advies, vor
ming en begeleiding omtrent 
erkenning, subsidies en alles wat 
komt kijken bij het uitbaten van een 
jeugdverblijf. 
CJT Ondersteuning verspreidt infor
matie via het tijdschrift HuisWerk 
en de website www.cjt.be. De website 
www.jeugdverblijven.be bevat onge-
veer 600 jeugdverblijfcentra en wordt 
onderhouden door CJT.
Daarnaast verdedigt CJT Ondersteuning 
de belangen van de sector bij de over-
heid en andere instanties. Dit gebeurt 
door vertegenwoordigingswerk bij o.a. 
Toerisme Vlaanderen, de Afdeling Jeugd en 
de provincies.
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Een jeugdverblijf moet proper en hygiënisch zijn. Dit is niet alleen een erkenningsvoor-
waarde, het is vooral een logische verwachting van elke groep die in je jeugdverblijf 
komt overnachten. Regelmatig het gebouw schoonmaken is daarom noodzakelijk. Maar 
hoe pak je dit aan? 

De schoonmaak van een jeugdverblijf is een leerproces. Met vallen en opstaan ontwik-
kel je een manier van werken die voor jouw gebouw tot de beste resultaten leidt. In dit 
dossier delen we die verschillende ervaringen. 

Wat wordt door wie gekuist? Hoe wordt schoonmaak beoordeeld? Welke producten 
worden best gebruikt? Wat zorgt voor een efficiëntere schoonmaak? Wat is de kost-
prijs van de schoonmaak en hoe wordt dit desgevallend doorgerekend aan de ver-
blijvende groep?

DOSSIER  
SCHOONMAAK

Over propere jeugd
verblijven en hoe  
ze schoon te houden
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Wie doet wat?

VERWACHTINGEN VAN GROEPEN

Scholen of groepen met kinderen met 
een handicap hechten doorgaans veel 
belang aan een proper en hygiënisch 
jeugdverblijf, terwijl dit binnen het 
jeugdwerk afhangt van de cultuur van 
de groep. Voor sommige jeugdwerkver-
enigingen is de netheid van het jeugd-
verblijf een belangrijk criterium, voor 
andere groepen speelt dit iets minder. 

Is schoonmaken dan zinvol, zelfs als je 
verwacht dat een bepaalde groep daar 
weinig waarde aan hecht of het gebouw 
in korte tijd terug smerig zal maken? Ja, 
want door groepen toegang te verlenen 
tot een vuil jeugdverblijf, verzwak je je 
eigen positie en creëer je de ideale voe-
dingsbodem voor discussie. Als groep 
laat je een smerig jeugdverblijf opnieuw 
vuil achter of ben je geneigd een financi-
ele compensatie te vragen. 
Het klopt dat schoonmaken bij zo’n 
groepen zinloos lijkt en ontmoedigend 
werkt, maar als uitbater heb je geen keu-
ze. Niet poetsen is geen optie. 

Uiteindelijk zijn er drie verschillende ac-
toren die voor de schoonmaak kunnen 
instaan: de verblijvende groep, de uitba-
ter of externen (bijv. een poetsfirma). Dit 
hangt ook samen met het onderscheid 
tussen zelfkook en volpension. Groepen 
die zelf de schoonmaak doen, vinden we 
vooral in de zelfkookformule.
De vraag wie verantwoordelijk is voor 
de schoonmaak, heeft bepaalde con-
sequenties, al is het onderscheid niet 
altijd even afgelijnd. Zo zien we dat in 
volpensionformule de eindschoonmaak 
vaak is inbegrepen in de dagprijs, maar 
dat bijvoorbeeld van groepen wordt ver-
wacht dat ze na elke maaltijd de eetzaal 
schoonmaken of bij vertrek de slaapka-
mers uitvegen.

GROEP AAN ZET

Heel wat jeugdverblijven kiezen er be-
wust voor om de verantwoordelijkheid 
van de schoonmaak bij de groepen te 
leggen, dit wegens tijdsgebrek, omwille 
van te weinig medewerkers die onmid-
dellijk inzetbaar zijn, uit traditie of uit 
principe. Het uitgangspunt van de uitba-
ter is simpel: “een proper jeugdverblijf 
willen we proper terugkrijgen”. Daarom 
is het raadzaam de groepsverantwoor-
delijken rond te leiden alvorens de vol-
ledige groep binnen te laten. Op die ma-
nier is er weinig discussie mogelijk, want 
een veelgebruikte uitspraak van groepen 
is: “het jeugdverblijf is nu properder dan 
dat we het hebben ontvangen”.

Wil je het jeugdverblijf proper terugkrij-
gen, dan geef je best duidelijk aan wat 
je verwacht van de opkuis. Wat en hoe 
moet er gepoetst worden? Bijzonder 
handig is een gedetailleerde poetslijst 
waarop staat wat precies per lokaal ver-
wacht wordt. Vergeet daarbij het bui-
tenterrein niet. Daar blijft soms afval 
van buitenspelen rondslingeren. Ook 

de kampvuurkring is een zwakke plek. 
’s Nachts is het dikwijls te donker om 
daar goed op te ruimen en daags nadien 
wordt het vergeten.
Een voorbeeld van een poetslijst vind je 
hiernaast. Deze lijst wordt gebruikt in 
zelfkookhuis Sint-Jansburg – De Burcht 
in Malle (type C voor 70 personen). Enkel 
nog vermeldenswaard is het leegmaken 
van de afvalemmers indien deze aanwe-
zig zijn.

Als de groepen verantwoordelijk zijn 
voor de schoonmaak, moet je als uitbater 
een aantal zaken toch nog zelf doen op 
regelmatige tijdstippen. Je kan immers 
niet alles verwachten van de groepen. We 
denken dan bijv. aan stof afnemen, spin-
nenwebben verwijderen, ramen schoon-
maken of vetputjes onderhouden.

Soms is het aangewezen groepen tijdens 
de opkuis te begeleiden. Veel kinderen 
en jongeren moeten nog leren poetsen. 
Door te anticiperen op bepaalde zaken 
tijdens het poetsproces, vermijd je dat 
de groepen gefrustreerd geraken als je 
opmerkingen maakt of dat één iemand 
uit de groep alles moet overdoen omdat 
de bus met de kinderen al vertrokken is.

EIGEN INITIATIEF

Betaalt de groep de schoonmaak, dan 
wordt die vaak door de uitbater (of 
een vaste medewerker) uitgevoerd. Dit 
biedt voordelen. Als dezelfde personen 
schoonmaken, ontstaat er een routine. 
Het is duidelijk welke stappen moeten 
gevolgd worden om het gebouw efficiënt 
te poetsen. 
Een voorbeeld van een poetslijst voor 
medewerkers vind je hiernaast.

Veel kinderen en jongeren moeten nog leren 
poetsen.
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DOSSIER SCHOONMAAK

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en 
netjes houden van het huis, materiaal en het bos, ook 
tijdens het verblijf.  Sanitair en keuken dienen dagelijks 
grondig gepoetst te worden.
Schoonmaakproducten breng je zelf mee. Borstels, vuil-
blikken, aftrekkers, schuurborstel, dweilen en emmers 
zijn ter plaatse.

Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het 
domein in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten.

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de 
eindschoonmaak.

Slaapkamers
- de vloer van de slaapkamers en de gang goed borste-

len (mag niet met water gedweild worden)
- de lavabo’s poetsen met water en product

Trappen
- borstelen en dweilen

Sanitair
- lavabo’s, toiletten en douches grondig poetsen met 

een aangepast product (haren uit de putjes en afvoe-
ren verwijderen)

- vloeren en doorgangen: borstelen en dweilen (schu-
ren indien nodig)

Keuken
- werkoppervlakken en spoelbakken poetsen
- fornuizen poetsen (alsook de wandtegels)
- ijskast leegmaken en poetsen met een vochtige doek 

(de stekkers mogen nooit uitgetrokken worden)
- vloer schuren en dweilen

Dagzalen
- tafels afkuisen
- vloeren borstelen en dweilen
- tafels en stoelen terug op de oorspronkelijke plaats 

zetten

Toog
- gebruikte glazen afwassen én afdrogen 
- de koeltoog leegmaken 
- alle oppervlakken poetsen

Open haard
- de haard proper maken en de as in de metalen afval-

ton doen

Bos en omgeving
- alle sporen na bos- en pleinspel verwijderen
- rondslingerende papiertjes en afval in een groene 

vuilniszak deponeren

Piet Termont is eindverantwoordelijke van Moerkens-
heide in De Pinte. Het gebouw kan zowel dienen voor 
zelfkook als volpension en is erkend als type C voor 89 
personen. Er werken drie personeelsleden.
Om duidelijkheid te scheppen over de poetsopdracht, 
werkte Piet twee poetslijsten voor het personeel uit. Er 
is een lijst voor snel onderhoud als groepen elkaar snel 
opvolgen en een lijst voor grondig onderhoud voor de 
rustigere periodes. In de opsomming hieronder hebben 
we ons beperkt tot het sanitair.
Daarnaast bestaat nog een lijst met repetitieve taken. 
Dit is een soort jaarkalender waardoor taken die maan-
delijks, per kwartaal of jaarlijks moeten gebeuren niet 
over het hoofd worden gezien. Naast elke taak wordt de 
datum van uitvoer door het personeel genoteerd.  

Snel onderhoud sanitair
- vuilbakjes legen en de zakjes vernieuwen
- plekken op muren, tegels, deuren en afvalbakjes 

verwijderen
- toiletten doorspoelen, behandelen met product, rei-

nigen met borstel en opnieuw doorspoelen
- toiletten en sasbakken reinigen
- borstels en houders reinigen en ontsmetten

- toiletpapier aanvullen
- wasbakken en kranen reinigen
- afvoerputjes douches controleren
- putjes reinigen
- vloer dweilen

Grondig onderhoud sanitair
Zelfde taken als snel onderhoud, aangevuld met onder-

staande taken:
- alles ontdoen van stof en stofwebben
- ramen zemen
- toiletten ontkalken en ontsmetten
- kalksporen in douches en wasbakken verwijderen
- vuilbakjes reinigen
- plinten afstoffen

Enkele voorbeelden van repetitieve taken
Jaarlijks:
- golfplaten daken afborstelen

Per kwartaal:
- matrasbeschermers afwassen
- deurmatten reinigen

SCHOONMAAK DOOR DE GROEP

SCHOONMAAK DOOR MEDEWERKERS
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HULP VAN EXTERNEN

Schoonmaken is arbeidsintensief. Wat 
als je niet over de tijd of de nodige me-
dewerkers beschikt? Hulp van externen 
biedt dan misschien de oplossing. 

Tegen een afgesproken prijs wordt de 
schoonmaak uitgevoerd. Dit kan op vas-
te momenten of op vraag van de uitbater 
(bijv. enkel als er groepen vertrekken). 
Hiervoor wordt in onderling overleg een 
duidelijke takenlijst opgesteld. De opvol-
ging van de schoonmaak ligt in handen 
van derden. In de praktijk is een bijko-
mende controle door de uitbater echter 
wel aangewezen, zeker als er nieuwe 
mensen komen schoonmaken.

DE KOSTPRIJS VAN SCHOONMAAK

Aan schoonmaak hangt een prijskaartje. 
Wil je dit doorrekenen aan de verblijven-
de groep, dan is het nuttig om zicht te 
hebben op de effectieve kostprijs. 

Wanneer de volledige schoonmaak ge-
beurt door derden, is de kostprijs voor de 
schoonmaak duidelijk. Voor de geleverde 
prestaties volgt een factuur die je vervol-
gens kan doorrekenen aan de groepen. 
Hulp van externen kost echter veel geld, 
wat vaak een knelpunt is voor wie jeugd-
vriendelijke tarieven moet hanteren. 
Daarom worden binnen het jeugdtoe-
risme weinig externe poetsfirma’s inge-
schakeld, tenzij voor specifieke taken 
zoals ramen zemen. 

Als de schoonmaak wordt uitgevoerd 
door eigen personeel, is de kostprijs niet 
altijd even duidelijk omdat personeels-
kosten gezien worden als een jaarlijkse 
vaste kost. Toch kan het berekenen 
van de arbeidskost voor schoonmaak 
leerzaam zijn, omdat pas dan duidelijk 
wordt wat schoonmaak effectief kost. Zo 

weet je wat een billijke prijs is als je de 
schoonmaak moet aanrekenen. 
Als de groep betaalt voor schoonmaak 
worden diverse tarieven gehanteerd. In 
zelfkook wordt een bedrag per verblij-
vende persoon, een vast bedrag per lo-
kaal of een bedrag per werkuur gevraagd. 
In volpension zit schoonmaak normaal 
gezien in de totaalprijs verrekend.

Aan groepen die zelf instaan voor de 
schoonmaak, wordt logischerwijs geen 
vergoeding gevraagd. In de praktijk blijkt 
echter dat veel uitbaters na elk verblijf 
structureel napoetsten. Dit wordt dan 
niet vergoed, tenzij er onvoldoende of 
helemaal niet werd gepoetst (zie verder). 

Tot slot is er de structurele aankoop van 
poetsmateriaal en de jaarlijkse grondige 
schoonmaak. Deze uitgave zit zowel in 
zelfkook als in volpension verrekend in 
de totale verblijfskost, omdat dit niet 
specifiek aan een groep toewijsbaar is. 

NIET OF ONVOLDOENDE 
GEKUIST?

Elke uitbater wordt wel eens geconfron-
teerd met een gebouw dat niet voldoen-
de netjes is. Op dat moment beperk je 
de schade in de mate van het mogelijke, 
met slechts één doel: de volgende groep 
ontvangen in een proper jeugdverblijf. 
En vaak is de enige oplossing om zelf 
nog vlug de handen uit de mouwen te 
steken. Lukt dit niet, dan bied je de nieu-
we groep een compensatie aan. Op wie 
kan je de geleverde arbeidstijd of com-

pensatie dan verhalen? 

Als de schoonmaak de verantwoordelijk-
heid is van de vorige groep en er is niet 
of onvoldoende gekuist, dan kan je best 
bij het vertrek de groep aanmanen om 
alsnog te kuisen. Weigeren ze dit, dan 
kan je een deel van de waarborg inhou-
den. Ben je bij het vertrek niet aanwe-
zig, dan ligt het uiteraard gevoeliger, 
want dan wordt de discussie vaak een 
welles-nietesspel. 

Bij schoonmaak door eigen medewer-
kers of een externe partner, kan het 
geen kwaad om mechanismen ter con-
trole in te voeren. Zo kan je, zeker bij 
nieuwe medewerkers, steekproeven uit-
voeren op de uit te voeren taken. 

TIJDSDRUK

Schoonmaak vergt de nodige tijd. Soms is 
die voor handen, soms niet, bijvoorbeeld 
als groepswissels op eenzelfde dag plaats-
vinden. Hoe je dit best organiseert, leer je 
uit ervaring. Enkele tips helpen je op weg. 

Een belangrijk aandachtspunt is het in-
stellen van een duidelijke aankomst- en 
vertrektijd. Die tijden moeten garanderen 
dat een vlotte groepswissel mogelijk is. 
Welke uren je hanteert, hangt o.a. af van 
wie verantwoordelijk is voor de schoon-
maak. Als de groep betaalt voor de 
schoonmaak, dan zal de vertrektijd veel 
vroeger moeten worden ingesteld dan 
wanneer de groep zelf schoonmaakt.  

Veiligheidshalve wordt tussen aankomst- 
en vertrektijd een ruime tijdsmarge 
voorzien. Die tijdsmarge kan gebruikt 
worden voor het napoetsen, maar geeft 
ook extra ademruimte wanneer van de 
vertrektijd wordt afgeweken. Vooral 
wanneer groepen zelf instaan voor de 
schoonmaak, komt dit dikwijls van pas. 

DE DIENSTENCHEQUE

De dienstencheque is een veelgebruikt betaalmiddel voor allerlei kleine 
klusjes zoals was- en strijkwerk, het bereiden van maaltijden en schoon-
maken. De dienstencheque is immers op zichzelf al goedkoop en geeft bo-
vendien recht op belastingsvermindering. Het systeem van dienstencheques 
– schoonmaken tegen een goedkoop tarief -  klinkt waarschijnlijk bij veel 
uitbaters als muziek in de oren. Toch is dit systeem uitsluitend ontwikkeld 
voor klusjes in de privésfeer. Een poetsvrouw in een jeugdverblijf uitbetalen 
met dienstencheques is bijgevolg uitgesloten. 
In sommige gemeentes kan je wel terecht bij een plaatselijk werkgelegen-
heidsagentschap dat uitkeringsgerechtigde werklozen tewerkstelt bij parti-
culieren, lokale overheden en niet commerciële verenigingen zoals vzw’s.

“Het is nuttig om 
zicht te hebben op de 

effectieve kostprijs van de 
schoonmaak.”

Ophangen van het poetsmateriaal verhoogt 
de levensduur.
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DOSSIER SCHOONMAAK

Jeugdverenigingen verblijven vaak in zelfkook en staan dan meestal zelf in voor 
de schoonmaak. Dit roept heel wat vragen op. Waarom kuisen ze zelf? Kennen ze 
de verwachtingen van de uitbater? En wat verwachten zij van de uitbater? Vinden 
ze het gebruik van ecologische producten belangrijk? We laten drie groepen aan 
het woord.

KAJ WINGENE 
Stijn Haeck (hoofdverantwoordelijke)

Vijf jaar ben ik actief in KAJ Wingene en bij aanvang van elk verblijf werd door de 
uitbater een rondleiding en uitleg gegeven. Nooit hebben we een jeugdverblijf 
gehad dat niet proper was bij aankomst. 

Dat de uitbater het jeugdverblijf in dezelfde staat terug verwacht, vinden we 
logisch. Daarom voorzien we op de laatste dag voldoende tijd voor de opkuis. 
Graag hebben we alles gepoetst twee uur voor vertrektijd. Dan kan de uitbater 
zeggen waar extra moet worden gepoetst en vermijden we een financiële toeslag. 
Eenmaal was de marge van twee uur bijna onvoldoende omdat de uitbater over al-
lerlei pietluttigheden viel. Onterecht en volgens ons enkel om onze waarborg in te 
houden, anders hadden we in een ander jeugdverblijf toch nooit het compliment 
van de properste groep gekregen? 

Elk jeugdverblijf heeft duidelijke regels rond de schoonmaak. Die regels staan 
opgenomen in het contract en het huishoudelijk reglement. Sommige jeugdver-
blijven hebben ook een handig overzicht per lokaal waarin staat of nat of droog 
moet worden gekuist, hoe tafels en stoelen moeten worden geschikt en hoe er 
gesorteerd moet worden. Veel uitbaters lichten hierbij dan ook de regels nog eens 
extra toe. Dit om duidelijkheid te scheppen en onnodige discussies te vermijden 
bij het verlaten van het verblijf.
 
Wat soms ontbreekt, is een duidelijke inventaris. Hierdoor weten we niet hoe-
veel borstels, trekkers, dweilen, emmers e.d. er aanwezig zijn. Onduidelijkheid 
is er ook vaak over vuilzakken of kuisproduct. Moeten we die zelf kopen of niet? 
Dikwijls moet onze kookploeg snel bijkomende inkopen doen. Iets wat eigenlijk 
makkelijk vermeden zou kunnen worden door een vermelding van de verhuurder.

Voor de schoonmaak zouden we nooit betalen. Dit doen we liever zelf - en we 
doen dit zo goed mogelijk - uit respect voor de uitbater. Aangezien duurzame 
producten duurder zijn, is het voor KAJ Wingene niet altijd even makkelijk deze 
aan te kopen. Toch probeert de vereniging tekens opnieuw met het minimum van 
financiële middelen zo duurzaam mogelijk te werken. Dit omdat we zeker het nut 
van duurzaamheid inzien.

Na twee of drie dagen wordt op eigen initiatief het sanitair, de gangen en de eet- 
en dagzalen gepoetst. Dit gebeurt in het vrije uurtje van de leiding of door de 
volwassen begeleiders. 

Groepen aan het 
woord

De reden is eenvoudig: uit onwetendheid 
wordt veel te laat gestart met poetsen. 
Herhaal daarom op de voorlaatste dag 
het vertrekuur, eventueel aangevuld met 
een gemiddelde schoonmaaktijd voor 
het gebouw en bezoek de groep enkele 
uren voor hun vertrek om ze, indien no-
dig, tot schoonmaken aan te sporen. 
Is de schoonmaak ondanks alle inspan-
ningen niet tijdig afgerond, dan kan je 
in uitzonderlijke gevallen enkele dag-
lokalen aan de nieuwe groep toewijzen 
en de schoonmaak van bijvoorbeeld de 
slaapkamers en sanitair verder afron-
den. In de daglokalen kan de groep de 
bagage voorlopig stockeren en eventu-
eel starten met de eerste activiteit. Een 
andere oplossing voor een te krappe 
tijdsmarge bestaat erin de vertrekkende 
groep te vragen om bepaalde lokalen 
(zoals de slaapzaal en een gedeelte van 
het sanitair blok) vroegtijdig te verlaten. 
Zo de controle en het eventuele (na)
poetsen van die lokalen al voor het ef-
fectieve vertrek kan beginnen. 

Handige opbergsystemen vergemakkelijken 
de eindcontrole.
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KSJ TIENEN 
Jarno Vrancken (bondsleider)

Meestal wordt er bij de aankomst een rondleiding gegeven 
door de uitbater. Daarbij worden de huisregels - inclusief de 
regels rond schoonmaak - kort overlopen en de meterstanden 
genoteerd. 

Tijdens het verblijf beperkt de schoonmaak zich tot wat bor-
stelen. De leiding neemt die taak voor z’n rekening. Enkel de 
keuken wordt door de keukenploeg frequenter en beter ge-
kuist. Het volledige gebouw grondig kuisen doen we allen sa-
men op de laatste dag. Dit willen we altijd zelf doen. We heb-
ben daar ook ruim de tijd voor omdat het vertrekuur meestal 
vastligt tussen 13u of 14u. Voor de schoonmaak zelf zouden 
we nooit betalen, maar voor duurzame producten wel. 

Discussies met uitbaters of het inhouden van de waarborg heb-
ben we nog nooit gehad, integendeel. Dikwijls krijgen we po-
sitieve reacties. Blijkbaar zijn we een propere jeugdvereniging.  

We verwachten - en dat is in de praktijk ook het geval - dat er 
voldoende poetsgerief beschikbaar is. Vaak staat in het con-
tract duidelijk omschreven wat er aanwezig is, maar uit voor-
zorg nemen we toch extra materiaal mee. 

Eén keer was voor de schoonmaak een fiche voorzien waarop 
duidelijke poetsinstructies stonden. Dat was bijzonder handig. 

CHIRO ZUILDEKENS 
Melanie Heye (hoofdleidster)

Op ons laatste zomerkamp was de vorige groep bij onze 
aankomst nog bezig met de opkuis. De rol van de uitbater 
beperkte zich tot het geven van de sleutel en het opnemen 
van de meterstanden. Op de schoonmaak was geen controle. 
Resultaat: het jeugdverblijf was allesbehalve proper. De keu-
ken konden we zonder extra poetsbeurt niet gebruiken, in het 
sanitair slingerden nog maandverbanden rond en waren de la-
vabo’s verstopt en in de dagzalen stonden tafels en stoelen 
slordig opgesteld. Sommige stoelen waren zelfs onbruikbaar. 
We waren verplicht alles zelf te kuisen en te controleren. Je kan 
je voorstellen hoe chaotisch de start van ons kamp was. 

Voor de schoonmaak tijdens het kamp werken we met een 
beurtrol. Elke dag hebben we een groepje dat instaat voor een 
grondige poetsbeurt van het sanitair, het vegen van de eetzaal 
en het opruimen van het speelterrein. Dit gebeurt met het ma-
teriaal dat ter beschikking wordt gesteld, eventueel aangevuld 
met ons eigen materiaal. Dat we eigen materiaal gebruiken, 
vinden we ook niet erg: we hebben het toch en een kamp is 
sowieso een grote verhuis.

Afspraken in het contract en een poets- of sorteerlijst zijn han-
dig als leidraad, maar dan mogen daar niet – zoals we eens 
hebben voorgehad – telkens boetes bij vermeld staan. Dat 
vonden we absoluut niet leuk. Belangrijker vinden we de be-
reikbaarheid van de uitbater. Dan kunnen bijkomende vragen 
gesteld worden over bijvoorbeeld het gebruik van vuilniszak-
ken, want dit is overal verschillend. 

Betalen voor schoonmaak vinden we een overbodige kost en 
luxe. Bijbetalen voor duurzame producten vinden we daaren-
tegen geen probleem. In onze lokalen gebruiken we zelf ook 
ecologische producten. 

Ook het buitenterrein moet opgeruimd worden na het verblijf. Een mat helpt om het vuil buiten te houden.

8 HuisWerk | nummer 21 



Bij de samenstelling van de brochure 
‘Bouwen aan een jeugdverblijf’ werd aan 
uitbaters gevraagd naar hun ervaringen 
uit de praktijk. Opvallend waren de vele 
tips in verband met schoonmaak. Wie 
bouwt of verbouwt, houdt bij het ont-
werp van de plannen dus best ook reke-
ning met de schoonmaakvriendelijkheid 
van het gebouw. Enkele tips op een rijtje.

HANDIG MET WATER

Een aftappunt voor water voorzien op 
plaatsen waar moet gekuist worden met 
water, is praktisch. Dit aftappunt kan 
aangesloten worden op regenwater, een 
duidelijk symbool ‘niet drinkbaar water’ 
is dan wel verplicht. Om het drinken ex-
tra te ontmoedigen, kan het aftappunt 
eventueel nog lager geplaatst worden.
Daarna moet het water kunnen weg-
vloeien. Een afvoerputje of -rooster op 
een strategische plaats (bijv. net aan 
een buitendeur) maakt dit gemakkelijk. 
Stank vermijden kan door buiten een ex-
tra waterslot te voorzien.

Elk type vloer heeft voor- en nadelen. De 
keuze van de vloer zal voor een groot 
deel bepaald worden door de activiteit 
die er plaatsvindt. Uiteraard gaat de 
voorkeur naar vloerbekleding die nat 
kan gereinigd worden. Een vloer die 
lichtjes afhelt naar het afvoerputje is een 
bijkomend voordeel.

HYGIËNE IN HET GEBOUW

De keukens waar eten wordt bereid door 
medewerkers van het jeugdverblijf, moe-
ten voldoen aan de HACCP-voorwaarden 
(zie ook pagina 18). Bedoeling is dat 
voedingswaren kunnen bereid worden 
op een hygiënische manier. Die voor-
waarden hebben o.a. betrekking op 
de schikking van meubels en toestel-
len en het gewenste keukenmateriaal. 
Hoewel jeugdverblijven in zelfkook niet 
onder deze verplichting vallen, kunnen 
zij zeker ook rekening houden met de 
HACCP-filosofie. 

Sanitair is per definitie een vochtige 
ruimte, zeker als douches aanwezig 
zijn. Voorzie daarom de nodige ventila-
tie om schimmelvorming te voorkomen. 
Gebruik indien mogelijk kras- en vocht-
bestendig materiaal voor de scheidings-
wanden en deuren. Vanuit hygiënisch 
oogpunt zijn hangtoiletten aangewezen. 
Zorg er dan wel voor dat de ophanging 
stevig genoeg is.
Veel zand en vuil wordt via de schoenen 
het jeugdverblijf binnen gebracht. Hoe 
kan je dit buitenhouden? Enkele meters 
verharding voor de ingang en een vol-
doende grote en onderhouden antivuil-
mat aan de inkom helpen zeker. In som-
mige jeugdverblijven wordt het dragen 

van pantoffels of sokken verplicht. In dit 
geval is een schoenenrek aan de inkom 
handig, eventueel met genummerde of 
gelabelde plaatsen.

MEUBILAIR EN TOESTELLEN

Opbergmogelijkheden mogen in een 
jeugdverblijf niet ontbreken, bijv. voor 
bagage in de slaapkamers of eetvoorra-
den in de keuken. Na het verblijf blijken 
dezelfde opbergmogelijkheden echter 
ook de ideale plaats voor verloren voor-
werpen of afval. Daarom zijn kasten en 
rekken op manshoogte en zonder deur-
tjes het meest efficiënt. Enkel in de keu-
ken raden we een aantal kastdeurtjes 
aan om aanslag van vettige dampen te 
beperken. 

Bij de aankoop van diepvriezers en koel-
kasten geldt het principe: hoe soberder, 
hoe beter. Vermijd te veel opbergvakjes 
en andere hulpmiddelen zoals houders 
voor eieren. 

Kuisen onder keukentoestellen, kasten, 
rekken, diepvriezers, koelkasten en bed-
den is niet evident omdat die plaatsen 
moeilijk of helemaal niet bereikbaar 
zijn. Resultaat is dat het vuil zich opsta-
pelt. Dit kan in veel gevallen vermeden 
worden door zoveel mogelijk tot aan de 
grond af te werken of door wieltjes te 
voorzien zodat verplaatsen toch moge-
lijk wordt.  

DOSSIER SCHOONMAAK

Een schoonmaakvriendelijk 
gebouw

“Hoe soberder, hoe beter.”

Een afvoerrooster aan een buitendeur is bij-
zonder praktisch.

Tracht de vloer in de toiletten zo vrij mogelijk 
te houden.

Afwerken tot aan de grond vermijdt vuil onder 
de keukenmeubels.
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BORSTELS EN TREKKERS

Beschikken over voldoende en sterk poetsmateriaal maakt 
de schoonmaak van een jeugdverblijf stukken eenvoudiger. 
Regelmatig investeren is daarbij essentieel. 

Als groepen zelf kuisen, wordt best rekening gehouden met de 
capaciteit van het jeugdverblijf. Hoe meer poetsmateriaal aan-
wezig is, hoe sneller de opkuis kan gebeuren. Hou ook reser-
vemateriaal achter de hand om groepen onmiddellijk te helpen 
bij een defect. Regelmatig poetsen kan je stimuleren wanneer 
je het poetsmateriaal verspreidt over het jeugdverblijf. Zorg 
ook voor voldoende vuilbakjes in het gebouw. 

Verlies van poetsmateriaal kan je beperken door het poetsma-
teriaal te labelen en overzichtelijk op te bergen. Ophangen van 
het poetsmateriaal geniet de voorkeur. Het is gemakkelijk en 
de levensduur van het poetsmateriaal stijgt aanzienlijk, omdat 
bijvoorbeeld de borstel niet steunt op zijn haartjes. 

DWEILEN EN EMMERS

Na elke schoonmaak zijn er natte en dikwijls vuile dweilen. Die 
stel je uiteraard niet ter beschikking aan een volgende groep. 
Daarom ben je dikwijls verplicht de dweilen zelf uit te wassen en 
te drogen, tenzij je de groepen vraagt zelf dweilen mee te bren-
gen. Voorzie in het laatste geval wel enkele reserve-exemplaren. 

Emmers worden na gebruik niet in elkaar geschoven. Je plaatst 
ze beter omgekeerd op een afdruiprek.

KUISMACHINE EN STOFZUIGER

Een schrobzuigmachine verbruikt minder water en schoon-
maakproduct en is minder belastend voor de rug dan handma-
tig poetsen. Toch zijn die vaak dure toestellen enkel bruikbaar 
wanneer het jeugdverblijf over zeer grote dagzalen of lange 
gangen beschikt. Anders is handwerk efficiënter. 
Huishoudelijke stofzuigers hebben, zeker als ze ter beschik-
king staan van groepen, een korte levensduur. Daarom geniet 
een industriële stofzuiger de voorkeur.

SCHOONMAAKDOEKJES

Microvezeldoekjes zijn schoonmaakdoekjes die vooral ge-
bruikt worden voor het reinigen van gladde oppervlakken 
zoals deuren, tafels, tegels, kasten, glas en beeldschermen. 
De doeken worden afhankelijk van het soort vuil vochtig of 
droog gebruikt. Bijkomende reinigingsmiddelen zijn niet no-
dig. Hierdoor wordt niet alleen ecologisch maar ook veel snel-
ler gewerkt. De doekjes zijn daarenboven herbruikbaar na een 
machinale wasbeurt. 
Bepaalde hulpmiddelen zoals schoonmaakdoekjes en spons-

Hulpmiddelen bij de schoonmaak

ERGONOMIE

Poetsen is belastend voor de rug. Het aanschaffen van 
goed materiaal kan die belasting reduceren. Vooral voor 
wie regelmatig kuist, is dit een belangrijk aandachts-
punt. Enkele tips:

 •  Kies trekkers en borstels met een steel vanaf 1m80 en 
met diverse breedtes. 

 •  Vervang trekker, dweil en emmer door een mopsys-
teem (zie foto). De voordelen op een rijtje: niet buk-
ken, geen dweil uitwringen, niet sleuren met zware 
emmers, geen contact tussen handen en vuil water of 
product, alle producten bij de hand.

 •  Hang zo veel mogelijk materiaal op. In het toilet kun-
nen bijvoorbeeld een toiletpapierhouder, een afvalem-
mertje en een borstel aan de muur bevestigd worden.

 •  Overweeg, vooral bij gebouwen met verdiepingen, de 
aankoop van een stofzuiger die op de rug kan gedra-
gen worden. Alle benodigdheden meteen bij de hand.



DOSSIER SCHOONMAAK

Voor elk HuisWerknummer lanceren we een oproep om er-
varingen met ons te delen. Dit kan via mail of het forum 
op www.cjt.be/ondersteuning. Enkele reacties krijgen een 
plaatsje in HuisWerk.

 
WANNES VANDAMME 
DE WARANDE (KORTRIJK)

Gewoonlijk poetsen we na elk verblijf nog eens na. 
Groepen proberen wel, maar meestal is een bijkomende 
tussenkomst noodzakelijk. De groepen die proper poet-
sen zijn jammer genoeg een minderheid. Alle producten 
worden door ons centrum voorzien en zijn in de prijs in-
begrepen. Als ons personeel poetst, vragen we 35 euro 
per werkuur.

BENNY CLAES  
CHIROLOKALEN HATSJIKIDEE (DIEST)

We zorgen ervoor dat de lokalen bij aankomst van een groep 
netjes zijn. Daarom verwachten we van de groep op het ein-
de van het verblijf net hetzelfde en meestal is dat ook zo. 
Wie de lokalen vuil verlaat, betaalt een boete van 80 euro.
Alle poetsproducten, poetsmateriaal en vuilzakken wor-
den door ons ter beschikking gesteld. Dit is in de prijs 
inbegrepen. 

WILFRIED EN MARIA MOENS-DE SCHUTTER 
BIVAKHOEVE SCHOONAARDE (DENDERMONDE)

In ons contract en huishoudelijk reglement staat dui-
delijk vermeld dat groepen moeten schoonmaken. Wie 
die afspraken niet respecteert, krijgt de waarborg niet 
terugbetaald. 

Meestal is er voldoende gekuist. Kleine verbeterwerkjes 
van die opkuis doen we zonder morren zelf. Toiletten 
worden altijd nagekuist. Het inhouden van de waarborg 
omdat een groep onvoldoende heeft gekuist, is een grote 
uitzondering. 

Bij aankomst worden groepen rondgeleid zodat ze kun-
nen vaststellen dat het heem ordelijk en goed gekuist is. 
Op het einde van hun verblijf verwachten we eenzelfde 
heem terug. We drukken groepen ook op het hart dat kui-
sen meer is dan gewoon nat maken. Een gouden regel is  

streng zijn bij het begin van het verblijf en daarna wat 
meer meeleven met het wel en wee van de organisatie 
van een jeugdkamp. Als groepen die vriendschap ervaren, 
aanvaarden zij beter je standpunten over bepaalde regels 
uit de overeenkomst. 

Eens per jaar houden we een grote kuis. Daarom slui-
ten we sinds enkele jaren Bivakhoeve Schoonaarde in de 
maand juni. Dan kunnen we die schoonmaak ook effectief 
waarmaken. We hopen het op die manier nog lang verder 
te kunnen blijven doen.

EDGARD MUSSEN 
DE DRIES (AS)

Wekelijks zet een lid van de vzw de lokalen op orde en 
kuist indien nodig oppervlakkig de meest gebruikte loka-
len. Op vraag en tegen betaling nemen enkele kuisvrou-
wen het gebouw grondiger onder handen. De laatste we-
ken van juni en begin september houden ze steeds grote 
kuis. De vensters worden door een firma vier maal per jaar 
gekuist. 

De jeugd moet thuis meestal niet helpen en leert bijge-
volg ook niet poetsen. Toch verwachten we van groepen 
dat ze het gebouw verlaten in dezelfde staat als bij hun 
aankomst. Tijdens het zomerbivak kuisen groepen maar 
één keer en dat is bij het vertrek. Hieraan beginnen ze 
veel te laat. Dan moet het vuil van tien dagen snel worden 
opgeruimd. Resultaat: bij de meeste groepen is napoetsen 
noodzakelijk. Hiervoor wordt niets aangerekend tenzij het 
te vuil is, dan wordt een gedeelte van het voorschot afge-
houden. Dit kan oplopen tot 70 euro en wordt onmiddel-
lijk bij vertrek aan de groep meegedeeld.

In elk lokaal is er een rioolputje voorzien waardoor kuisen 
heel gemakkelijk en efficiënt verloopt. Ook degelijk poets-
materiaal (aftrekkers, dweilen, borstels, vuilblikken enz.) 
wordt door ons voorzien en omdat er geen wonderproduc-
ten bestaan, gebruiken we alledaagse producten.

Om andere reacties te bekijken of zelf te reageren, surf je 
naar www.cjt.be/ondersteuning/Forum.

Uitbaters aan het woord
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Navulbare verpakkingen zijn beter voor 
het milieu.

jes zijn verkrijgbaar in diverse kleuren. Door deze 
kleuren toe te wijzen aan bepaalde toepassingen, bij-
voorbeeld rood voor sanitair, groen voor de vloer en 
blauw voor andere oppervlakken, wordt er efficiënter 
en vooral hygiënischer gewerkt. Zo wordt vermeden 
dat hetzelfde doekje eerst gebruikt wordt in het toilet 
en daarna voor de keukentafel.

Slechte geuren ontstaan dikwijls uit de ontwikkeling van 
bacterieel leven. Dit komt het meest voor in keuken en 
sanitaire ruimte. 
Bacteriën voeden zich met organisch afval. Door te 
poetsen, verwijder je dit afval en krijgen bacteriën 
geen kans. De poetsdoeken week je vervolgens in ko-
kend water en spoel je uit. 
Bacteriën gedijen best in vochtige en warme ruimtes. 
Door vocht en warmte te beperken, rem je eveneens 
de groei af.  

SPRAYFLACON

Bij schoonmaak wordt vaak gebruik gemaakt van 
sprayflacons, bijvoorbeeld bij het reinigen van ramen 
of sanitair. Waarom? Er wordt veel minder product ge-
bruikt, de oplossing blijft altijd even krachtig want 
het wordt niet aangetast door het vuil in het spoelwa-
ter en door het product te vernevelen komt het pro-
duct op moeilijk te bereiken plaatsen. Op die manier 
verdwijnen ook slechte geuren.

KUISPRODUCTEN

Kuisproducten worden meestal ter beschikking ge-
steld in de originele en vaak grote verpakkingen. 
Vanuit economisch en ecologisch oogpunt is het dus 
raadzaam kuisproducten in een beperkte hoeveelheid 
ter beschikking te stellen. Dit kan door bepaalde pro-
ducten aan te bieden in kleinere navulbare recipiënten 
of gebruik te maken van een doseersysteem. Doseren 
kan op twee manieren: via een doseerstation of een 
doseerkamer. Een doseerstation is een apparaat dat 
op de waterleiding is aangesloten en bij een druk op 
de knop onmiddellijk de juiste verhouding geeft tus-
sen water en kuisproduct. Een doseerkamer zit ver-
werkt in de dop van de fles en biedt door één of meer-
maals te knijpen de juiste hoeveelheid kuisproduct.

Om verpakkingsafval te verminderen, kies je voor ge-
concentreerde kuisproducten. Probeer om dezelfde 
reden een minimum aan kuisproducten te gebruiken. 
Liever allesreiniger dan een gespecialiseerd product.   

Als je aandachtig de bijsluiter leest, kan je maximaal 
rendement uit je kuisproducten halen. Sommige pro-
ducten werken optimaal in koud water, andere in lauw 
of warm water. Een ander aandachtspunt is de dose-
ring. Een overdosering heeft dikwijls tot gevolg dat 
een deel van het product niet oplost en strepen nalaat 
op de vloer. Het is dus een misvatting dat je met een 
extra dosis een beter resultaat bereikt. Een verhoging 
van het rendement haal je ook bij gebruik van regen-
water. Dit water is minder hard waardoor de kuispro-
ducten efficiënter werken.

Staan groepen zelf in voor de schoonmaak, dan kan 
de groep ook zijn eigen kuisproducten gebruiken. 
In heel wat jeugdverblijven wordt aan groepen ge-
vraagd om gebruik te maken van milieuvriendelijke 
schoonmaakproducten.

ONTSTOPPERS

Uit vervuilde afvoerleidingen, klokputjes of toilet-
ten duiken ook regelmatig vervelende geurtjes 
op. Water doorspoelen of ontstoppers gebruiken 
helpt. Kies indien mogelijk voor enzymatische 
ontstoppers of urinoirsteentjes. De enzymen zijn 
zelf organisch en voeden zich met bacteriën. In 
tegenstelling tot zure of alkalische producten 
tasten enzymen de leidingen niet aan en zijn ze 
minder milieubelastend.
Stank uit weinig gebruikte klokputjes ontstaat 
soms door de afwezigheid van water nadat het 
verdampt is. De verdamping kan je vermin-
deren door het water van een film slaolie te 
voorzien. 

AFVALZAKKEN EN VUILBAKKEN

Sorteren van afval gebeurt best bij de bron. 
Vuilbakken per restfractie voorzien in de 
lokalen stimuleert dit. In die vuilbakken 
kunnen vervolgens op maat gemaakte 
vuilzakken zitten waardoor het opha-
len van het vuil vlotter kan verlopen en 
de vuilbakken zelf aan geen schoon-
maak moeten worden onderworpen. 
Vanuit ecologisch standpunt bestaan 
die afvalzakken best uit gerecycleerd 
materiaal.
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De mensen achter HuisWerk

HuisWerk is aan zijn zesde jaargang begonnen. Dat betekent 
dat er al honderden pagina’s werden volgeschreven met aller-
hande informatie en achtergrond voor uitbaters van jeugdver-
blijfcentra. De meeste teksten worden dan wel geschreven door 
CJT-medewerkers Maarten Dekoninck en Frederik Vercammen, 
het echte kloppende hart van HuisWerk is een redactieraad 
met zes uitbaters. Zij bepalen als vrijwilligers de thema’s voor 
het tijdschrift en lezen alle teksten kritisch na. 

Wie is Piet Termont?
Sinds 1991 is Piet eindverantwoor-
delijke voor het Hopper Jeugdverblijf 
Moerkensheide in De Pinte. Het 
Jeugdverblijf biedt voor ieder wat wils. 
Het hoofdgebouw is erkend als type C, telt 
89 bedden en kan desgewenst opgesplitst 
worden in vier kleinere entiteiten. Verblijven kan in zelf-
kook of volpension en het gebouw is de trotse eigenaar van 
een Groene Sleutel. Verder is er een blokhut voor 25 personen 
(type A), een trekkershut voor 6 personen (type C) en nog een 
terrein waar 30 personen in tenten kunnen overnachten.  

Wie is Dora Wagemans?
Als vrijwilliger heeft Dora heel wat erva-
ring in het jeugdtoerisme, een interesse 
die groeide uit haar lidmaatschap bij de 
Gidsen. Haar eerste sporen verdiende ze 
bij de opstart en uitbouw van De Brink in 
Herentals. Vandaag stelt ze haar kennis nog  
ten dienste van Het Laathof te Bornem, een jeugdverblijf type 
C met een capaciteit van 76 personen waar enkel in volpension 
kan verbleven worden. 

Wie is Luc De Coninck?
Luc baat samen met zijn broer, vader en 
vrouw De Kafhoek uit, gelegen in Nukerke 
in het hartje van de Vlaamse Ardennen. 
De voormalige hoeve werd in 2001 aange-
kocht en onmiddellijk bijna volledig duur-
zaam verbouwd tot jeugdverblijf type C waar-
voor ze het duurzaamheidslabel Groene Sleutel ontvingen. 
Het gebouw biedt plaats aan 40 personen. De eerste groep 
verbleef er in 2002. Groepen kunnen er verblijven in zelfkook 
of warme maaltijden bestellen via restaurant De Pepermolen.   

Wie is Erwin Stessens?
Erwin beheert sinds 2004 domein 
Beverdonk in Retie waar drie jeugd-
verblijven type B gelegen zijn: De 
Schildpadhoeve, De Waterval en ‘t Eilandje. 
Aan een vierde jeugdverblijf wordt volop ge-
werkt. De Waterval en ‘t Eilandje zijn bijzon-
der geschikt voor personen met een handicap en kregen door 
Toerisme Vlaanderen ook het toegankelijkheidslabel A toege-
kend. In de drie jeugdverblijven samen kunnen tot maximaal 
131 personen overnachten in zelfkook. 

Wie is Anne Marie Laureys?
In Russeignies (op 4 km van Ronse) ligt 
Liedericq le petit géant. Het is een 18de 
eeuws landhuis dat door Anne Marie in 
1997 werd omgedoopt tot jeugdverblijf. In 
de winter verblijven er groepen tot 40 perso-
nen, in de zomer groepen tot 50 personen.  
Er wordt vooral verbleven in zelfkook, maar warme maaltijden 
bestellen via een traiteur kan ook. In Wallonië bestaan geen er-
kenningen en types, maar je kan het jeugdverblijf vergelijken 
met een Vlaams jeugdverblijf type C. Vrijblijvend biedt Anne 
Marie aan de verblijvende groepen nog klei- en keramiekles-
sen a la carte aan. Dit kan zowel een initiatie als een volledige 
stage zijn.  

Wie is Peter Landsheere?
Toen Scouts en Gidsen Ten Berg uit Sint 
Amandsberg in 2007 nieuwe jeugdloka-
len bouwde, werd een vzw opgericht. Die 
vzw ontfermde zich over de bouwwerken 
en nam (later) de verhuur en het beheer 
ervan als jeugdverblijf onder haar hoede. De 
Scheve Chalet, zoals het jeugdverblijf heet, is erkend als type 
A. Enkel zelfkook is mogelijk en de maximale toegestane ca-
paciteit is 40 personen. Wie het jeugdverblijf boekt via CJT 
Boekingscentrale, komt ter plaatse misschien wel in contact 
met Peter die als oudgediende van de scoutsgroep en lid van 
de vzw mee de groepen ontvangt.

Zin om ook deel uit te maken van de redactieraad die zesweke-
lijks vergadert? Neem dan contact op met CJT via ondersteu-
ning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.
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Op wandelafstand van de Lommelse Sahara, 
in 2005 uitgeroepen tot één van de allermooi-

ste plekjes van Vlaanderen, ligt Vakantiehuis 
Akindo. Geen oase van rust, maar een bruisende 

plaats waar kinderen en jongeren in de weekends 
en schoolvakanties graag verblijven. 

Het domein is 4,5 hectare groot. Er is een dierenpark, 
een klein buitenzwembad, een crossparcours, een 

speeltuin met meerdere toestellen en er staan twee ge-
bouwen: een herenhuis waar de directeur van de voor-

malige zinkfabriek woonde en een koetshuis. Vandaag 
heeft het herenhuis de functie van jeugdverblijf en secre-

tariaat. Het koetshuis doet dienst als conciërgewoning.

EERST AKINDO VZW, DAN HET VAKANTIEHUIS

Akindo staat voor ‘actie voor kinderen met ongelijke kan-
sen’. De vzw ontstaat in 1966 met als doel kinderen uit so-
ciaal kwetsbare milieus vakanties aan te bieden. De pioniers 
zijn vrijwilligers uit de plaatselijke afdeling van Christelijke 
Jeugd uit de Middengroep van een middelbare school in 
Hasselt, ondersteund door Louis Moesen, de eerste voorzit-
ter van de vzw.  

“De eerste vakantie ging door in het college van Heusden-
Zolder waar Louis Moesen godsdienstleraar was, de tweede 
vakantie werd op dit domein georganiseerd”, vertelt eindver-
antwoordelijke Liset Hamblok. “Tot 1979 stelde Metallurgie 
Hoboken–Overpelt het domein gratis ter beschikking. 
Daarna werd het domein aangekocht door de vzw.”

OPSPLITSING VAN DE VZW

De aankoop had als gevolg dat Akindo vzw voortaan 
instond voor de vakantiewerking en het beheer van de 
gebouwen. Een onderscheid tussen beide activiteiten 
werd toen niet gemaakt. Er werd één boekhouding ge-
voerd en er was één gedreven ploeg vrijwilligers die 
instonden voor de georganiseerde vakanties en de 
diverse renovatiewerken. 

In 2001 kwam daarin verandering. “In 2001 werd vzw Akindo 
omwille van subsidieregelingen gereorganiseerd. De organi-
satie van de vakanties en het beheer van het jeugdverblijf 
werden ondergebracht in twee afzonderlijke vzw’s met elk 
hun eigen bestuursorganen. De vzw opsplitsen was noodza-
kelijk om alle subsidies waarop we recht hadden, ook daad-
werkelijk te ontvangen.”

Dankzij de opsplitsing van de subsidies kan Akindo vzw ge-
nieten van een toelage als sociaal-toeristische vereniging. 
Vakantiehuis Akindo vzw geniet dan weer van de infrastruc-
tuur– en animatiesubsidies van Toerisme Vlaanderen en de 
basis-, werkings- en personeelssubsidies van Afdeling Jeugd.

Voor elke vzw was een voorzitter en een ploeg vrijwilligers 
nodig. Vandaag zijn er 245 vrijwilligers voor de organisatie 
van de vakantiekampen en 15 vrijwilligers voor het beheer 
van het gebouw. Ook de inzet van personeel werd herschikt. 
“Voor Akindo vzw werkt er deeltijds een administratief me-
dewerker, Vakantiehuis Akindo vzw heeft een voltijdse en 
twee deeltijdse medewerkers. De conciërge, die instaat voor 
de ontvangst van weekendgroepen en het onderhoud van 
het dierenpark, staat binnen de structuur ook ingedeeld bij 
het Vakantiehuis.” 

Het opsplitsen heeft praktische gevolgen en brengt bijko-
mende werkdruk met zich mee voor de medewerkers. 

ANDERS EN TOCH HETZELFDE

Hoewel de structuur is gewijzigd, werkt Akindo vzw nog 
steeds met dezelfde visie en doelstellingen. Slogan van de 
vzw is: “Omarm warm”. Alleen de doelgroep werd in 2004 
uitgebreid. Samen met Tamar (centra voor integrale gezins-
zorg) worden vandaag ook gezinsvakanties georganiseerd in 
de krokusvakantie en in het najaar.

“Vakantiehuis Akindo vzw mag juridisch gezien autonoom 
zijn, toch blijft de binding met Akindo vzw bestaan. In de 
schoolvakanties blijft het vakantiehuis daarom ook voor-
behouden voor onze specifieke doelgroep. Op die manier 
worden op jaarbasis 11 vakanties georganiseerd. Andere 
groepen zoals jeugdbewegingen, zangkoren en gezinnen 
kunnen enkel reserveren voor de overige periodes.”

Vzw Vakantiehuis  
Akindo omarmt warm

HUIS 
 IN DE KIJKER
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Doorheen de jaren richtte Akindo vzw zelf 302 kampen in 
waarbij maar liefst 9 861 deelnemers betrokken waren. In to-
taal kon de vzw sinds 1966 liefst 134 368 overnachtingen 
realiseren. 

TOEKOMSTPLANNEN

Naast dezelfde visie en doelstelling blijven ook de uitdagingen 
voor de toekomst grotendeels gelijk: met dezelfde boodschap 
vrijwilligers en middelen werven zodat het aantal georgani-
seerde vakanties voor maatschappelijk kwetsbare jongeren en 
gezinnen nog kan toenemen. 

“Zonder de hulp van vrijwilligers en bijkomende financiële in-
put bestaat Akindo niet. Daarom is Akindo naamsbekendheid 
geven een voortdurende zorg. Dit loopt best via mond-aan-
mondreclame, maar ook spreekbeurten in scholen en diverse 
verenigingen, gerichte affichecampagnes en het organiseren 
van diverse acties dragen daartoe bij.” 

Om de doelgroep te bereiken, organiseert vzw Akindo ook 
haar eerste vakantiebeurs. “De bedoeling is om ons eigen aan-
bod en dit van een twintigtal andere organisaties voor te stel-
len. Met deze kruisbestuiving hopen we de actieradius van de 
vzw te verbreden en de gestage groei van het aantal vakanties 
van onze vzw te bestendigen.”
Tot slot krijgt de vakantiebeurs ook een permanent karakter 
via de reiskoffer waarin een groot aantal goedkope bestem-
mingen voor een uitstap of reis worden opgenomen. 

VZW VAKANTIEHUIS AKINDO PRAKTISCH
 
Adres: Werkplaatsen 65, 3920 Lommel
Erkenning: type C
Totale oppervlakte: 45 000 m²  
Capaciteit: 60
Aantal overnachtingen 2009: ongeveer 6 000
Formule: zelfkook of volpension
Website: www.akindo.be
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VRAAG HET AAN … 
Elk kwartaal krijgen we tientallen 

vragen van uitbaters over uiteenlo-
pende thema’s. In HuisWerk telkens 

een beknopte bloemlezing van vragen 
en antwoorden die ook voor andere uit-

baters interessant kunnen zijn.

Ik heb vijf jaar geleden van de minister een 
afwijking op de brandveiligheidsnormen 

verkregen. Ik moet nu mijn brandveiligheids-
attest vernieuwen. Moet ik dan opnieuw een 

afwijking aanvragen?
Elk erkend jeugdverblijfcentrum moet om de  vijf 

jaar het brandveiligheidsattest vernieuwen. Daarin 
verklaart de burgemeester (na een controlebezoek 

door de brandweer) dat het gebouw voldoet aan de 
brandveiligheidsnormen uit het decreet ‘toerisme 
voor allen’. Het kan gebeuren dat een jeugdverblijf op 

een aantal punten afwijkt van de normen, maar dat een 
aanpassing moeilijk te realiseren valt of heel veel geld 
zou kosten. Een voorbeeld: een gang die deel uitmaakt 
van de vluchtweg, is slechts 78 cm breed (norm is 80 
cm). In dat geval kan de minister voor een bepaald ge-
bouw een afwijking toestaan op de normen uit het de-
creet. Die afwijking maakt het dan voor de burgemeester 
mogelijk om te ondertekenen dat het gebouw toch voldoet 
aan de brandveiligheidsnormen uit het decreet.
Een dergelijke afwijking is onbeperkt geldig voor het ge-
bouw waarvoor het toegestaan werd, op voorwaarde dat de 
toestand van het gebouw in tussentijd ook niet is veranderd 
(bijv. bij grondige verbouwingen). Bij de vernieuwing van 
het brandveiligheidsattest is het dus niet nodig om opnieuw 
de afwijking aan te vragen.

Ons jeugdverblijf is principieel erkend. Kunnen we dan 
een basissubsidie aanvragen bij de Afdeling Jeugd?
Basissubsidies kunnen jaarlijks aangevraagd worden bij de 
Afdeling Jeugd tegen 15 december. Om in aanmerking te 
komen, moet het jeugdverblijf op het moment van de aan-
vraag beschikken over een definitieve erkenning type A, B, 
C of hostel.
Principieel erkend zijn op 15 december betekent dus dat 
het onmogelijk is om een aanvraag in te dienen voor het 
volgende kalenderjaar.
Naast de erkenningsvoorwaarde legt het decreet ‘jeugd-
verblijfcentra’ nog een aantal extra voorwaarden op om 
in aanmerking te komen voor basissubsidie, werkingss-
subsidie of personeelssubsidie. Zo komen enkel vzw’s 
in aanmerking, moet de capaciteit minstens 40 perso-
nen bedragen, moeten bepaalde aantallen overnach-
tingen worden gehaald en wordt het jeugdwerk po-
sitief gediscrimineerd d.m.v. een voorboekingsrecht 
voor de verhuur tijdens schoolvakanties en lagere 
prijzen.
Voor alle duidelijkheid: bovenstaande extra voor-
waarden gelden niet voor infrastructuursubsidies 
of animatiesubsidies via Toerisme Vlaanderen. 
Daarvoor volstaat een definitieve of principiële 
erkenning als jeugdverblijf.

Ik heb een verslag ontvangen van de toegankelijkheids-
doorlichting van mijn jeugdverblijf. Ben ik verplicht om 
de negatieve scores weg te werken?
Elk erkend jeugdverblijfcentrum is verplicht om zich te 
laten doorlichten op het vlak van toegankelijkheid voor 
personen met een handicap. Dit gaat niet alleen over rol-
stoelgebruikers, maar evenzeer over slechtzienden, slecht-
horenden, kinderen met allergieën e.d. Momenteel worden 
al deze doorlichtingen uitgevoerd door toegankelijkheids-
bureaus aangesteld door Toerisme Vlaanderen. De infor-
matie komt op de website www.toevla.be. Wie een verblijf 
zoekt dat aangepast is, zoekt vaak via deze website. Zo’n 
toegankelijkheidsdoorlichting is trouwens gratis, in tegen-
stelling tot een toegankelijkheidsadvies dat hoort bij een 
gesubsidieerde verbouwing.
Zolang er geen vergunningsplichtige of gesubsidieerde ver-
bouwingen plaatsvinden, houdt de toegankelijkheidsdoor-
lichting geen onmiddellijke verplichtingen in. Wel bevat het 
verslag een heleboel tips en aanbevelingen om het jeugd-
verblijf toegankelijker te maken. Toch de moeite om dit te 
bekijken, want zelfs als de aanpassingen voor rolstoelge-
bruikers te ingrijpend blijken te zijn om op korte termijn 
aan te pakken, kan je met beperkte middelen je gebouw al 
aanpassen voor personen met een allergie, een visuele of 
auditieve handicap.

Er is over mijn jeugdverblijf een negatieve bijdrage ge-
post op het gastenboek van www.jeugdverblijven.be. 
Kan deze verwijderd worden?
Op www.jeugdverblijven.be kunnen jeugdgroepen die in 
een bepaald jeugdverblijf hebben overnacht, hun commen-
taar achterlaten in een gastenboek. Voor jeugdverblijven 
met tevreden groepen is dit een ideaal kanaal om zich te 
onderscheiden. Je kan uiteraard ook zelf groepen vragen 
om na hun verblijf een boodschap achter te laten. Sommige 
groepen hebben ook negatieve bemerkingen en dat is niet 
altijd leuk voor een uitbater, zeker als het geen terechte 
commentaar is.
Daarom gelden er een aantal regels. Een bijdrage op het 
gastenboek wordt enkel verwijderd als er leugens in staan 
of als er ongepast taalgebruik is. Een beoordeling verwijde-
ren enkel en alleen omdat ze negatief is, kan dus niet, zelfs 
niet als het gaat over een subjectief gevoel (bijv. de uitbater 
was onvriendelijk).
Wel kan je als uitbater reageren. Dit kan je best doen via 
CJT. Wij zetten dan je bijdrage in een apart kleurtje en er 
hoeven ook geen scores toegekend te worden aan de ver-
schillende items. Vermijd in ieder geval scheldpartijen en 
welles-nietesdiscussies, want daarmee maak je de zaak al-
leen maar erger. 

ONDERSTEUNING
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VARKENSSTAL WORDT JEUGDVERBLIJF

Door de strengere milieuwetgeving en de economische crisis 
in de varkenssector besloten Ivo en Bie Van Olmen om na 28 
jaar met hun varkensbedrijf in Arendonk te stoppen en aan de 
slag te gaan in een gieterij. In juni 2008 gingen de laatste van 
de 1 750 krulstaarten de deur uit.
Voor de lege stallingen werd gezocht naar een nieuwe invul-
ling. Eerst werd gedacht aan een taverne, maar van die piste 
werd snel afgeweken toen bleek dat verderop in de straat iets 
gelijkaardigs de deuren opende. Vervolgens bracht een kennis 
hen op het idee om een jeugdverblijf te starten. Den Broekkant 
in de Broekstraat was geboren.
Nadat de nodige vergunningen bekomen werden en de subsi-
dies toegezegd waren, startte in januari 2010 de bouw van het 
jeugdverblijf. Samen met twee klusjesmannen en hun vier kin-
deren werden de varkensstallen verbouwd tot een verblijfplaats 
voor 114 personen, geschikt voor jeugdgroepen en scholen. 
De eerste groep werd ontvangen op 9 juli 2010 en de reserva-
ties stromen ondertussen vlot binnen.

EEN, TWEE, DRIE

De vrijwilligers van Jeugdpark Hoogland uit Lokeren hebben de 
smaak van het jeugdtoerisme goed te pakken. Na De Wingerd 
en De Beuk werd wat verderop in de Oude Heerweg het vroe-
gere Rozenschooltje in erfpacht genomen van de Dekanale 
Werken en eveneens tot jeugdverblijf omgevormd. Zondag 26 
september vond de officiële opening plaats. De week daarop 
werd de eerste groep ontvangen.
De Raap, zoals het nieuwe jeugdverblijf heet, voldoet aan de 
voorwaarden van een jeugdverblijf type A en biedt plaats aan 
30 personen. Groepen kunnen er verblijven in zelfkook.
Op naar een vierde jeugdverblijf? Nee, maar er zijn wel toe-
komstplannen. Met de inkomsten uit de verhuur wil de vrijwil-
ligersploeg De Raap verder uitbouwen tot een type C met het 
duurzaamheidslabel Groene Sleutel. 

AFLOSSING VAN DE WACHT IN WEST-VLAANDEREN  

In 2010 gaven enkele iconen in het (West-Vlaamse) jeugdtoe-
risme de fakkel door.

In 1980 begonnen Paul Victoor en Marij George met de uitbating 
van het jeugdverblijf De Lork in Kemmel. Het gebouw is eigendom 
van Toerisme Vlaanderen en wordt voor de uitbating in erfpacht 
gegeven aan Centrum voor Jeugdtoerisme vzw. Vandaag biedt het 
jeugdverblijf type C volpension aan voor maximum 174 personen. 
Jaarlijks worden ongeveer 35 000 overnachtingen gerealiseerd. 
De sterkste troef van De Lork is volgens Paul de keuken. “De 
maaltijden zijn altijd verzorgd en voldoen aan de verwachtin-
gen van de klanten. In dertig jaar tijd is daarin veel veranderd. 

Nu moet je rekening houden met veganisten, vegetariërs en 
allerlei diëten. Daarvan was vroeger geen sprake.”
Paul en Marij worden opgevolgd door Ine Bal. Sinds 10 decem-
ber 2010 neemt zij het beheer van De Lork in handen. 

Enkele kilometers verderop tussen de “bergen” ligt Monsalvaet 
in Westouter. KSA Noordzeegouw startte er in 1948 met een 
“heem”, in de loop der jaren werd het gebouw uitgebreid en 
vandaag is Monsalvaet erkend als type C met 114 bedden. 
Jaarlijks worden ongeveer 17 000 overnachtingen gerealiseerd.
Sinds mensenheugenis is Ward Poppe de grote bezieler van 
Monsalvaet en hij kan aan zijn opvolger Kelly Van Leemput een 
gebouw doorgeven dat voldoet aan alle hedendaagse normen, 
ook op het vlak van toegankelijkheid en duurzaamheid.

Een stuk noordelijker vinden we domein Hoogveld in Zedelgem. 
In 1982 nam Maryline Benoit, toen verantwoordelijke van VKSJ 
West-Vlaanderen, het initiatief om het voormalig kasteeldo-
mein van Baron van Zuylen van Nyevelt om te bouwen tot een 
jeugdverblijfcentrum. Vandaag zijn het Kasteel, de Hoeve, het 
Landhuis en het Paviljoen samen goed voor 128 bedden (type 
C) en ongeveer 16 000 overnachtingen per jaar.
Ook Maryline gaat nu van een welverdiende rust genieten. 
Hoewel … ze blijft actief in de raad van bestuur van de vzw, 
terwijl de dagelijkse leiding nu overgenomen is door haar 
dochter Jana.

Onze waardering voor de pioniers en veel succes aan de 
opvolgers!
  

Haalt jouw jeugdverblijf ook het nieuws, laat het ons dan ze-
ker weten. Je kan mailen naar huiswerk@cjt.be of bellen naar 
09/210.57.75.

Jeugdtoerisme in de media

Met de regelmaat van de klok vinden we jeugdverblijven  
terug in de vaderlandse pers. In HuisWerk maken we  
telkens een selectie uit de leukste berichten. 

Paul Victoor en Marij George op welverdiende rust na 30 jaar De Lork.
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NIEUWSFLASH
OP BEZOEK BIJ HET FEDERAAL 
VOEDSELAGENTSCHAP

AANPASSING FORFAITAIRE KOSTENVERGOEDING 
VOOR VRIJWILLIGERS

In heel wat jeugdverblijfcentra zijn vrijwilligers actief. Als ze af en 
toe kosten maken, kan je dit op twee verschillende manieren ver-
goeden. Je kan hen vragen hun reële kosten te bewijzen en deze 
terugbetalen. Een tweede werkwijze is om gebruik te maken van 
een forfaitaire kostenvergoeding. Deze forfaits zijn uiteraard niet 
onbeperkt, hiervoor gelden plafonds die jaarlijks worden geïn-
dexeerd. Vanaf 1 januari 2011 moet je rekening houden met vol-
gende maximumbedragen. 30,82 euro per dag en 1 232,92 euro 
per jaar. Als je per vrijwilliger deze grenzen niet overschrijdt, zijn 
de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.

In principe kan een vrijwilliger een reële kostenvergoeding en 
een forfaitaire kostenvergoeding niet combineren. Dit principe 
geldt individueel: een vrijwilliger die in meerdere organisaties 
actief is, moet zich dus steeds volgens hetzelfde principe laten 
vergoeden. Eén uitzondering: een forfaitaire kostenvergoeding 
is wel combineerbaar met een terugbetaling van vervoerkosten, 
zolang dit het bedrag van 635,60 euro niet overschrijdt (bedrag 
geldig voor 2011).

In december trok een delegatie van jeugdverenigin-
gen en CJT naar het Federaal Voedselagentschap. We 
hadden het eerst over de jeugdverblijfcentra waar 
groepen zelf koken. Omdat het eten wordt opge-
diend aan de eigen leden, wordt dit beschouwd als 
een “gezinsvervangende activiteit” en gelden er geen 
wettelijke verplichtingen. Wel wordt van kookouders 
verwacht dat ze handelen volgens het goede huisva-
derprincipe. Met de jeugdverenigingen is de afspraak 
gemaakt dat zij hun afdelingen opnieuw zullen sen-
sibiliseren rond veilig eten bereiden. In een nieuwe 
brochure zal het Voedselagentschap twee aandachts-
punten centraal stellen: beheersing van tempera-
turen en kwaliteit van drinkwater. Goed om weten 
dus voor de zelfkookhuizen, bijv. als er koelkasten 
of diepvriezers ter beschikking worden gesteld. Het 
aanbieden van drinkbaar water zit reeds vervat in de 
erkenningsnormen van Toerisme Vlaanderen.

Als een uitbater zelf maaltijden bereidt (of opwarmt), 
is het wel nodig dat het Voedselagentschap een toe-
lating verleent. In het verleden was er soms nog on-
duidelijkheid over de richtlijnen die daarbij moesten 
gevolgd worden, ook vanuit het Voedselagentschap 
zelf, en meer bepaald onder welke deelsector we 
vielen. Deze keer kregen we echter een zeer duide-
lijk antwoord: jeugdverblijfcentra vallen onder “ge-
meenschapskeukens en verzorgingsinstellingen”. 
De checklisten voor de hygiënewetgeving vind je 
terug op onze website www.cjt.be/ondersteuning/
keuken en voor het autocontrolesysteem moet 
men zich baseren op gids 25. Dit is nl. de door het 
Voedselagentschap gevalideerde sectorgids voor ge-
meenschapskeukens en verzorgingsinstellingen. De 
gids kan besteld worden bij Dirk Lemaître van VGRB, 
te bereiken via VGRB@VGRB.be of tel. 016/48.97.98.

LAGERE PRIJZEN OOK VOOR BUITENLANDS 
JEUGDWERK?

Wie gesubsidieerd wordt door de Afdeling Jeugd (basis-
subsidie, werkingssubsidie of personeelssubsidie), is 
verplicht om lagere prijzen te hanteren voor het jeugd-
werk. Met jeugdwerk wordt bedoeld: “groepsgerichte 
sociaal-culturele initiatieven met jeugd in de vrije tijd, on-
der educatieve begeleiding en georganiseerd door hetzij 
particuliere jeugdinitiatieven, hetzij lokale openbare be-
sturen”. Scholen of sportverenigingen vallen per definitie 
nooit onder jeugdwerk.
In het verleden was het voldoende om de goedkopere 
tarieven toe te kennen aan Vlaamse jeugdwerkvereni-
gingen. Sinds 2009 is dit echter veranderd, n.a.v. een 
parlementaire vraag die rond deze kwestie werd ge-
steld. Voortaan moeten de lagere prijzen gelden voor 
alle jeugdwerkverenigingen, of ze nu uit Vlaanderen, uit 
Wallonië of uit het buitenland komen. Handig om weten 
voor de jeugdverblijfcentra die net de prijzen voor 2011 
hebben geïmplementeerd.
Tussen haakjes: ook het voorboekingsrecht geldt voor 
alle jeugdwerkverenigingen, ongeacht hun land van 
oorsprong.
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In april verschijnt HuisWerk 22. In ons dossier gaan we dan in op 
het DOELGROEPENONDERZOEK.

In het voorjaar van 2010 werkten 850 jeugdgroepen mee aan een 
wetenschappelijk onderzoek in opdracht van CJT en Steunpunt 
Jeugd. Niet alleen jeugdwerkverenigingen werden bevraagd, maar 
ook scholen, sportclubs met een jeugdwerking en jeugdvoorzie-
ningen uit het welzijnswerk.

De resultaten bevatten bijzonder veel nuttige informatie. Welke 
behoeften leven onder de jeugdgroepen? Wat verwachten ze van 
de infrastructuur, van de omgeving en van de uitbater? Hoe evalu-
eren ze hun laatste verblijf? Waarom gaan sommige jeugdgroepen 
niet op meerdaags verblijf? Heel wat vragen die ons kunnen hel-
pen om nog beter in te spelen op de vragen van onze doelgroep.

Wil je vooraf reageren, dan kan dit via het forum van www.cjt.be/
ondersteuning of door te mailen naar ondersteuning@cjt.be. Zo 
wordt HuisWerk niet alleen een magazine voor uitbaters, maar 
ook door uitbaters.

Wie trouwens iets extra wil doen, is steeds welkom op de redactie-
vergadering van HuisWerk. We komen ongeveer tweemaandelijks 
samen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via ondersteu-
ning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

Adreswijziging 
HuisWerk is een gratis magazine en dat willen we graag zo houden.  
Je kan daar bij helpen door ons adressenbestand up-to-date te houden.  
Zo zijn wij er zeker van dat ons nummer bij de juiste persoon terechtkomt. 
Ons adressenbestand is rechtstreeks gelinkt aan de databank van 
jeugdverblijven.be. HuisWerk wordt opgestuurd naar de verantwoorde-
lijke algemene communicatie. Via je persoonlijke login en wachtwoord 
kan je de contactgegevens van je jeugdverblijf rechtstreeks aanpassen.  
Als dit niet lukt, kan je ons ook bereiken via huiswerk@cjt.be of 
09/210.57.98.

VORMING OVER ADMINISTRATIEVE 
VERPLICHTINGEN VOOR VZW’S

In november organiseerde CJT vorming over 
de verschillende administratieve verplichtingen 
voor vzw’s. Zowel in Beringen als in Merelbeke 
kwamen een twintigtal uitbaters luisteren naar 
Stefaan Tuytten, senior consultant social pro-
fit bij SBB Accountants & Adviseurs. Alle ad-
ministratieve formaliteiten van de vzw werden 
overlopen, zoals het neerleggen van de jaarre-
keningen, de publicatie van wijzigingen in de 
statuten, het doorgeven van benoemingen van 
bestuurders en het bijhouden van de ledenlijst.

Moraal van het verhaal: het is een goede zaak 
om de aansprakelijkheid voor de verhuur van 
een jeugdverblijf bij een vzw te leggen, maar 
het vraagt wel enige discipline om in orde te 
zijn en te blijven met de administratieve mal-
lemolen die erbij hoort. Een verslag van de 
vorming waarin de belangrijkste aandachts-
punten worden opgelijst, kan je opvragen via 
ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75. 
Algemene info over vzw’s en een aantal nut-
tige links vind je uiteraard ook op onze website 
www.cjt.be/ondersteuning/vzw.



1 FEBRUARI 2011

Indiendatum voor werkingsverslagen basis- en werkingssub-
sidies 2010 (binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle centra die eind 2009 een aanvraag indienden voor het 
werkjaar 2010 en die na een eerste controle weerhouden wer-
den, krijgen eind december een formulier tot werkingsverslag 
van de Afdeling Jeugd. Gebruikers van de statistiekenmodule 
op jeugdverblijven.be kunnen de cijfers downloaden op hun 
beheerspagina.

1 MAART 2011

Indiendatum voor aanvragen infrastructuur- en animatiesub-
sidies (binnen het decreet ‘toerisme voor allen’)

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuur subsidies en/of 
animatiesubsidies ontvangen. Tot 1 maart 2011 worden alle 
subsidie aanvragen verzameld door Toerisme Vlaanderen. 
Erkende jeugdverblijfcentra  krijgen hiervoor in november een 
oproepingsbrief.

1 MAART 2011

Indiendatum voor financiële verslagen personeelssubsidies 
(binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle C-huizen die personeelssubsidies ontvingen in 2010, kre-
gen in januari een formulier voor financieel verslag en overzicht 
loonkosten van de Afdeling Jeugd. 

1 MEI 2011

Indiendatum voor aanvragen personeelssubsidies 2012 (bin-
nen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Jeugdverblijven type C komen onder bepaalde voorwaarden 
in aanmerking voor personeelssubsidies. Met een verant-
woordingsnota worden personeelssubsidies voor 2012 aange-
vraagd. Alle C-huizen ontvangen hiervoor nog een leidraad.

21 EN 28 MEI 2011

Trefdagen 

Ook in 2011 organiseert CJT de Trefdagen. We behouden de 
formule van de voorbije jaren: in de voormiddag een interes-
sante uiteenzetting, ’s middags een lekkere maaltijd en een 
bezoek aan een tweede jeugdverblijfcentrum.
Het thema wordt dit jaar “keuringen”. Welke zaken moeten 
gekeurd worden in een jeugdverblijf? Om de hoeveel jaren, 
door wie en tegen welke prijs?

Zaterdag 21 mei zijn we te gast in Vleteren, zaterdag  
28 mei vind je ons in Bree.

Een persoonlijke uitnodiging en extra info ontvang  
je later.

AGENDA
In deze agenda willen we alle data van vormingsmomenten, 
ontmoetingen, indiendata voor erkenning en subsidiëring,… 
opnemen die interessant kunnen zijn voor huiseigenaars, 
beheerders, … Ook hiervoor staat onze redactie open voor 
suggesties. Mail die gerust door naar huiswerk@cjt.be!

Heel wat extra gegevens (voor-
waarden, formulieren e.d.) vind je 

terug op onze website www.cjt.be.

Bergstraat 16
9820  Merelbeke

www.cjt.be


