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EDITORIAAL

Bij de start van het nieuwe jaar houden we eraan om alle uitbaters een 
deugddoend 2018 te wensen, met veel persoonlijk geluk en massa’s tevre-
den jeugdgroepen.

2018 zal ook het jaar zijn waarin de regering het concept verenigingswerk 
ten uitvoer brengt. Meer uitleg vind je verderop in dit tijdschrift op pagina 
17 of op de website www.verenigingswerk.be. Kort samengevat is het ver-
enigingswerk een nieuw statuut dat mensen die reeds een hoofdinkomen 
hebben, toelaat om onbelast bij te klussen tot maximaal 500 euro per 
maand en 6 000 euro per jaar.

Wellicht zullen ook een aantal uitbaters gebruik maken van dit nieuwe 
statuut. Of dat een goede zaak is, moet iedereen voor zichzelf uitmaken. 
De oorspronkelijke bedoeling van de regering is het verminderen van 
zwartwerk en dat kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Maar het 
verenigingswerk zou ook ongewenste neveneffecten kunnen hebben. Het 
(onbezoldigde) vrijwilligerswerk kan onder druk komen te staan als vrijwil-
ligers merken dat andere mensen voor dezelfde taken wel betaald worden. 
Net terwijl vrijwilligers in een groot deel van de jeugdverblijfcentra de ziel 
uitmaken van de werking.

Ook in jeugdverblijfcentra die personeel in dienst hebben, kan een span-
ningsveld ontstaan met de verenigingswerkers, meer bepaald als het ‘ge-
wone’ personeel het gevoel krijgt dat hun tewerkstelling bedreigd wordt. 
Bovendien benadeelt het nieuwe statuut kwetsbare groepen op de arbeids-
markt die vandaag al moeilijk een job vinden.

Dat mensen belastingen betalen, is trouwens geen schande. Die midde-
len kan de overheid dan opnieuw gebruiken om de jeugdverblijfcentra de 
broodnodige subsidies te geven.

In dit HuisWerknummer staan we stil bij bescherming tegen inbraak, van-
dalisme of sluikstorten. Op het vlak van erkenningen en subsidies is één 
en ander in beweging, lees zeker pagina 13 en 14 als je graag mee bent. 
De rest van de actualiteit en een verslag van ons bezoek aan het Sint-
Pauluscentrum in Rotselaar vind je op de resterende pagina’s.

Veel leesplezier!

Frederik Vercammen  
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" Het verminderen van zwartwerk  
kunnen we alleen maar toejuichen."

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 en/of terrein 
verhuren of willen verhuren aan 
jeugdgroepen, kunnen bij CJT 
Ondersteuning terecht. Zij krijgen 
advies, vorming en begeleiding 
omtrent erkenning, subsidies en alles 
wat komt kijken bij de uitbating. 
CJT Ondersteuning verspreidt infor-
matie via het tijdschrift HuisWerk en 
de website www.cjt.be/ondersteuning. 
De website www.jeugdverblijven.be  
bevat meer dan 700 jeugdverblijfcentra 
en kampeerterreinen en wordt onder-
houden 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 verschil-
lende organisaties.
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Sluikstorten, vandalisme en inbraken zijn zaken waar nie-
mand graag mee te maken heeft. Toch worden heel wat 
uitbaters hiermee geconfronteerd. Daarom gaan we op 
zoek naar organisatorische, bouwkundige en elektronische 
beveiligingsmaatregelen die de kans op onaangename ver-
rassingen verkleinen. 

Verder geven we ook het woord aan ervaringsdeskundigen: 
de politie, een slotenmaker en enkele uitbaters. Stel je plot-
seling sluikstorten, vandalisme of een inbraak vast, dan 
lees je in dit dossier ook nog wat je precies moet doen.

DOSSIER BEVEILIGING
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Preventieve maatregelen

Een dader heeft vier vijanden: tijd, 
lawaai, sociale controle en licht. 
Preventie komt er dus op neer om maat-
regelen te nemen die inspelen op die 
vier vijanden. Sommige maatregelen 
zijn klein, andere zijn dan weer groot 
en vergen meer werk of financiële mid-
delen. De maatregelen kunnen in onder-
staande drie groepen worden ingedeeld.

ORGANISATORISCHE 
MAATREGELEN

Organisatorische maatregelen focussen 

vooral op eigen handelingen en handelin-

gen van de groep. Het gaat o.a. over ver-

mijden van nonchalant gedrag en maken 

van duidelijke afspraken.

Jeugdverblijven liggen vaak afgelegen en 

zijn niet altijd bemand. Dat maakt hen tot 

aantrekkelijke locaties. Maak deze locaties 

niet aantrekkelijker. Geef niet het signaal 

dat afval dumpen of schade berokkenen 

geen probleem is door zelf het terrein of 

gebouw te verwaarlozen. Ruim het terrein 

consequent op en herstel wat stuk is om 

verdere verloedering te voorkomen. Wil je 

een inbraak vermijden, laat dan geen waar-

devol materiaal in het zicht liggen, maar 

berg het op in gesloten kasten. Heb je een 

kassa, haal er dan het geld uit en laat de 

kassa openstaan. 

Een afgesloten domein en jeugdverblijf 

maakt de locatie een stuk minder inte-

ressant voor ongewenste bezoekers. 

Belangrijke voorwaarde is uiteraard dat er 

consequent afgesloten wordt. Een moment 

van onoplettendheid of een misverstand 

is gauw gebeurd. Consequent afsluiten 

vergt duidelijke afspraken en de nodige 

discipline, zowel bij de verblijvende groe-

pen maar ook bij wie het jeugdverblijf 

runt, in het bijzonder als dit gebeurt door 

meerdere mensen of als er personeel wordt 

tewerkgesteld. Telkens moeten dezelfde 

vragen gesteld worden: wie heeft een sleu-

tel of cijfercode en wie sluit af? Is het de 

taak van de eindverantwoordelijke, de con-

ciërge of de groep? Zijn de ramen, deuren 

of de poort effectief op slot of blijven ze 

nietsvermoedend ongesloten? En wordt er 

wel altijd afgesloten, ook al is de afwezig-

heid maar voor even? 

Een goed afgesloten domein of gebouw 

wordt opnieuw uitnodigend voor onge-

wenste bezoekers als stukken omheining 

niet snel worden hersteld of als er mate-

riaal blijft slingeren dat het betreden van 

het domein of gebouw eenvoudiger maakt. 

Denk bijvoorbeeld aan hulpmiddelen zoals 

een ladder, stoel of tafel om over de omhei-

ning te klauteren of om dichter bij een 

raam te komen.

Om diefstal te vermijden, geldt de slogan 

“geen buit, geen dief”. Laat in en rondom 

het jeugdverblijf geen waardevol materiaal 

liggen, of probeer het minstens te beper-

ken. Sensibiliseer je medewerkers en de 

verblijvende groepen en verwijs daarbij 

zeker ook naar het gebruik van sociale 

media. Foto’s van bijvoorbeeld een mooie 

muziekinstallatie, een beamer of compu-

ters kunnen van het jeugdverblijf opnieuw 

een aantrekkelijke plaats maken.

Het labelen van (werk)materiaal maakt de 

buit direct herkenbaar en bij gevolg minder 

interessant. Laat de naam van het jeugdver-

blijf op het materiaal graveren of markeer 

het materiaal met verf of een sticker. Tot 

slot kan je het materiaal nog opnemen in 

een inventaris, eventueel met foto. Het labe-

len en inventariseren is nuttig als je aangifte 

wil doen bij de politie, maar is ook handig 

om het onderscheid te bewaren tussen het 

materiaal van het jeugdverblijf en de groep.

In periodes van leegstand kan je vragen 

aan de buren om een extra oogje in het zeil 

te houden en eventuele verdachte situaties 

te signaleren. Bezorg de buren de telefoon-

nummers van de verantwoordelijken.

Ondanks alle inspanningen is het niet uit-

gesloten dat sluikstorten, vandalisme of 

inbraak plaatsvindt. Doe in dat geval altijd 

aangifte bij de politie (eventueel online), ook 

al levert dit niet altijd het gewenste resultaat 

op. Zonder dader kunnen diverse aangiftes 

een hefboom zijn voor extra controles, met 

een dader kunnen de aangiftes in het beste 

geval aan elkaar gekoppeld worden. 

FYSIEKE EN BOUWKUNDIGE 
MAATREGELEN

Een tweede groep preventieve maatregelen 

zijn fysieke en bouwkundige maatrege-

len. Deze maatregelen zijn vooral gericht 

op diefstal, maar hebben ook een invloed 

op sluikstorten en vandalisme. Zo schrikt 

omgevingsverlichting die aangestuurd 

wordt met een bewegingsdetector elke 

dader af, op voorwaarde dat de dader 

vanop afstand kan gezien worden. Anders 

is de verlichting eerder een hulpmiddel. 

Hang de bewegingsmelder hoog genoeg 

en voorzie de omgevingsverlichting van 

een beschermkap. Zo vermijd je dat ze met 

of zonder opzet vernield wordt. Vindt de 

verblijvende groep de omgevingsverlich-

ting storend, dan kan in het gebouw een 

schakelaar voorzien worden om de bewe-

gingsmelder te (de)activeren. Aanvullend 

op de omgevingsverlichting kan binnen-

verlichting die aangestuurd wordt met een 
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timer helpen. Hoewel er niemand in het 

gebouw aanwezig is, wordt op die manier 

toch iets anders gesuggereerd. 

Graffiti is een specifieke vorm van van-

dalisme en kan op de muren van een 

jeugdverblijf best vervelend zijn. Zeker als 

de opschriften van weinig goede smaak 

getuigen. Om dit te vermijden, kan je bij 

de bouw kiezen voor muren in een don-

kere kleur of in verfafstotende gemakkelijk 

afwasbare materialen. Alternatieven zijn 

muurbegroeiing of zelf kindvriendelijke 

graffiti aanbrengen. Graffiti wordt door 

graffitispuiters namelijk niet overschil-

derd. Is er toch graffiti aangebracht, kan 

je eventueel ondersteuning krijgen van de 

gemeente die dit gratis komt verwijderen. 

Andere fysieke en bouwkundige maatre-

gelen zijn het vervangen van deuren en 

ramen die inbraakbestendig zijn (zie ook 

interview met slotenmaker op pagina 10). 

Maak bij deze keuze wel een goede kosten-

batenanalyse. Beveilig in eerste instantie de 

plaatsen waar er iets te halen valt en hou er 

rekening mee dat de beveiliging zo sterk 

is als de zwakste schakel. Vervang alles 

of niets en doe dit evenredig. Het heeft 

weinig zin te investeren in nieuwe stevige 

deuren als de ramen, de lichtkoepel of het 

kelderrooster een zwak punt zijn. Gebruik 

daarbij consequent degelijke en moeilijk 

te vernielen materialen, zonder daarbij 

de doelgroep uit het oog te verliezen. Een 

loodzware deur in een jeugdverblijf valt 

bijvoorbeeld moeilijk te rijmen met de aan-

wezigheid van kinderen die de deur gemak-

kelijk moeten kunnen hanteren. 

De bescherming van glas is een knelpunt. 

Voor die bescherming kan gekozen wor-

den voor (rol)luiken. Deze worden best 

geplaatst aan de buitenkant en vergren-

deld aan de binnenzijde. Voor vandalisme 

verschuift het probleem van gebroken glas 

naar beschadigde (rol)luiken, maar inbre-

ken wordt wel een stuk moeilijker. Een 

alternatief voor (rol)luiken is het gebruik 

van veiligheidsglas. Dit glas is eveneens 

een meerwaarde in de strijd tegen inbra-

ken maar helpt niet tegen vandalisme. 

Integendeel, de financiële schade van 

gebroken veiligheidsglas ligt hoger in ver-

gelijking met ander glas. Het is dus afwe-

gen welke keuze de beste is, maar houd 

daarbij ook rekening met de voorwaarden 

van de verzekering en de glasnorm (glas-

norm s 23-002). Dit is een regel van goed 

vakmanschap die voorschrijft dat veilig-

heidsglas wordt gebruikt voor bijvoorbeeld 

schuiframen, glazen deuren en ramen met 

een borstwering lager dan 90 centimeter.

Het afsluiten van ruimtes binnen wordt best 

tot een minimum beperkt. Het plaatsen van 

sloten op elke binnendeur heeft weinig zin, 

is niet gebruiksvriendelijk en resulteert 

bij een inbraak in meer schade en hogere 

kosten. Sloten zijn enkel een meerwaarde 

om bijvoorbeeld de toegang tot een goed 

uitgeruste keuken of een goed gevulde 

berging te bemoeilijken. Een goed alterna-

tief voor het afsluiten van een ruimte is het 

kiezen voor lockers of kasten met slot. 

Elk gebouw is anders. Maak daarom zelf 

nog eens een grondige analyse van de 

zwakke punten. Misschien moeten de 

waterkranen of de stopcontacten aan de 

buitenkant van het gebouw nog beschermd 

of afgesloten worden of is het kelderroos-

ter met een ketting vastgemaakt, maar kan 

die van buiten af doorgeknipt worden.

ELEKTRONISCHE 
MAATREGELEN

De lijst van preventieve maatregelen bevat 

ook enkele elektronische maatregelen, 

zoals het plaatsen van een alarm of het 

hangen van een beveiligingscamera. Het 

doel daarvan is, afhankelijk van de geno-

men maatregelen, het creëren van een 

afschrikeffect, het verwittigen van der-

den wanneer ongewenste bezoekers het 

domein of jeugdverblijf betreden en pas in 

de laatste plaats het identificeren van de 

daders.

Wil je effectief verwittigd worden, dan ligt 

een alarm voor de hand, maar sta toch even 

stil bij volgende vragen: wat doe je als het 

alarm afgaat? Ga je dan telkens kijken, doe 

je dat alleen, trommel je nog een vriend 

of collega op of bel je de politie? Wat bij 

vals alarm? Beschouwt de politie dit als een 

valse oproep en word je hiervoor beboet? 

Wat vinden de buren van een (vals) alarm? 

Of kies je liever voor beveiligingscamera’s? 

Die camera’s versturen geen alarm, maar 

zorgen wel voor een afschrikeffect en kun-

nen helpen bij enkele vaststellingen, dit 

als de beelden bewaard worden. Opgelet 

echter: op het plaatsen van beveiligings-

camera’s is wel wetgeving van toepassing 

(zie volgende pagina’s).

Als je enkel een afschrikeffect nastreeft, 

volstaat een dummy- of nepmodel.

Herstel wat stuk is om verdere verloedering 

te voorkomen.

“Beveiliging is zo sterk  
als de zwakste schakel.”

BEVEILIGING
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Plaatsen van camera’s –  
het wettelijk kader

Wie een bewakingscamera plaatst, moet rekening houden 
met bestaande wetgeving. Dit is in de eerste plaats de 
camerawet. Voor zaken die de bescherming van de per-
soonsgegevens aanbelangen en die niet door deze camera-
wet zijn geregeld, geldt de privacywet.
Op de arbeidsplaats is de camerawet niet van toepassing, 
daar geldt sowieso de privacywet. In de privésector heb-
ben de sociale partners de privacywet vertaald naar meer 
concrete regels die vastliggen in cao 68.
Als de camera’s voor meerdere doeleinden gebruikt wor-
den, kunnen de verschillende wetgevingen wel van toepas-
sing zijn.

DE CAMERAWET VAN 21 MAART 2017

Volgens de camerawet is een bewakingscamera elk vast of mobiel 

observatiesysteem dat beelden verzamelt, verwerkt of bewaart, dit 

om o.a. overlast of misdrijven te voorkomen, vast te stellen of op 

te sporen. 

Afhankelijk van de plaats waar de camera hangt, zijn andere voor-

schriften van toepassing. De wetgever maakt een onderscheid 

tussen drie plaatsen waarvan er twee op het jeugdtoerisme van 

toepassing zijn.

 • niet besloten plaats: dit is elke plaats die niet door een omhei-

ning is afgebakend en vrij toegankelijk is voor het publiek, zoals 

parken of bossen 

 • een besloten plaats voor het publiek toegankelijk: dit is elk 

besloten gebouw of elke besloten plaats die uitsluitend bestemd 

is voor gebruik door het publiek, zoals handelszaken

Is er twijfel over het soort plaats of worden verschillende plaat-

sen door een zelfde camerasysteem gecontroleerd, dan gelden de 

strengste voorschriften. Hieronder worden ze kort samengevat:

 • Als er één of meerdere bewakingscamera’s geplaatst worden, 

dan moet je aangifte doen via het e-loket van de privacycommis-

sie (zie link op www.cjt.be/ondersteuning/beveiliging).

 • Cameratoezicht mag niet gericht zijn op andere ruimten dan 

deze uit de aangifte.

 • Beeldopnames van de openbare ruimte door particulieren moe-

ten beperkt blijven.

 • Er geldt een maximale bewaartermijn van één maand (tenzij bij 

strafbare feiten).

 • Beelden mogen de intimiteit van personen niet schenden.

 • Bij de toegang van de gefilmde plaats hangt een pictogram dat 

aangeeft dat er camerabewaking plaatsvindt.

 • Cameratoezicht op niet-besloten plaatsen vereist een advies van 

de gemeenteraad (na voorafgaande raadpleging van de korps-

chef van de betrokken politiezone).

“Opgenomen camerabeelden moeten 
toereikend, terzake dienend en niet 

overmatig zijn.”

De uitbater moet steeds nagaan of er geen minder ingrijpende maat-

regelen mogelijk zijn dan een camera.
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PRIVACYWET

Wie een camera hangt, moet ook rekening houden met het pro-

portionaliteitsbeginsel uit de privacywet. Er moet m.a.w. een 

evenwicht bestaan tussen het belang van de uitbater en van de 

verblijvende groepen. De uitbater moet in dat opzicht nagaan of er 

geen andere maatregelen mogelijk zijn die minder ingrijpen in het 

privéleven van de verblijvende personen. Kortom: het maken en 

verwerken van camerabeelden moet echt noodzakelijk zijn.

BEWAKINGSCAMERA’S OP DE ARBEIDSPLAATS

Een uitbater die een camera hangt en personeel in dienst heeft, 

moet rekening houden met cao 68. Die cao verplicht de werkge-

vers om de werknemers op de hoogte te brengen van:

 • het doel van de camerabewaking

 • het al dan niet bewaren van de camerabeelden

 • het aantal camera’s en de locaties waar de camera’s zullen han-

gen

 • de periodes waarin de camera’s in werking zijn

Voor jeugdverblijven volstaat het om dit op te nemen in het 

arbeidsreglement.

Als blijkt dat de persoonlijke levenssfeer in het gedrang komt, dan 

moeten er maatregelen genomen worden om dit tot een minimum 

te beperken. Bovendien heeft de werknemer ook altijd recht op 

toegang tot de beelden. 

VEEL GESTELDE VRAGEN

Ik wens aangifte te doen van camerabewaking. Moet ik deze 

aangifte zowel bij de privacycommissie als bij de korpschef 

van de bevoegde politiezone doen?

Neen. De camerawet voorziet via het e-loket van de privacycom-

missie in een formulier dat bestemd is voor zowel de privacy-

commissie als de korpschef van de politiezone waar de bedoelde 

plaats zich bevindt. 

Mag mijn camera, eenmaal geplaatst, alles filmen?

Neen. De algemene regel is dat de beelden toereikend, terzake 

dienend en niet overmatig zijn, dit overeenkomstig met de doel-

einden waarvoor ze werden verkregen of verwerkt. De camerawet 

bepaalt bovendien dat bewakingscamera’s geen beelden mogen 

opleveren die de intimiteit van een persoon schenden, en niet 

gericht mogen zijn op het inwinnen van informatie over de filo-

sofische, religieuze, politieke, syndicale gezindheid, etnische of 

sociale origine, het seksuele leven of de gezondheidstoestand.

Moet ik de mensen informeren dat er een camera hangt?

Ja. De wet bepaalt dat diegene die overgaat tot camerabewaking, 

steeds een pictogram moet plaatsen dat aanduidt dat er beelden 

worden gemaakt. 

Valt het plaatsen van een nepcamera onder de camerawet?

Een nep bewakingscamera is niet onderworpen aan de verplich-

tingen van de camerawet. De definitie van een bewakingscamera 

vereist immers het verzamelen, verwerken of bewaren van de beel-

den, wat in beginsel niet het geval is bij een dergelijke nepcamera.

Is filmen met een verborgen camera toegestaan?

De wet bepaalt dat elk heimelijk gebruik van bewakingscamera’s 

verboden is. In principe is de toestemming van de gefilmde per-

soon vereist. Niettemin wordt het betreden van een plaats waar 

een pictogram hangt, aangezien als het (impliciet) geven van deze 

toestemming.

DE BRANDVERZEKERING

De meeste verzekeringsmaatschappijen voorzien onder de 

minimumvoorwaarden van hun brandverzekering een ver-

goeding voor de schade aan het gebouw aangericht door 

inbraak maar niet voor de gestolen goederen. Wie zich 

onder de brandpolis ook wil laten verzekeren tegen dief-

stal, zal dit expliciet moeten laten opnemen in de bijzon-

dere voorwaarden en hiervoor een extra premie betalen. 

Om van die verzekering te genieten, moeten er bovendien 

sporen van inbraak zijn. 

BEVEILIGING
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Uitbaters aan het woord

Berkenheim, gelegen in Heusden-
Zolder, is een Chirolokaal en een 
jeugdverblijf type B met een binnen-
capaciteit van 100 personen. Buiten 
kunnen nog eens 50 personen over-
nachten in tenten. De aangeboden for-
mule is zelfkook. Verantwoordelijke is 
Peter Vanhove, hij is al meer dan 25 
jaar actief in de vzw.

Edgard Mussen is verantwoorde-
lijk voor De Dries. De vroegere 
Chirolokalen van Niel-bij-As worden 
als jeugdverblijf type B verhuurd, 
dit in de formule zelfkook. De totale 
capaciteit van het jeugdverblijf is 70 
personen. In tenten kunnen er nog 30 
personen extra overnachten.

Wat zijn jullie ervaringen rond sluikstor-

ten, inbraak of vandalisme?

Peter: Meestal gaat het om vandalisme. 

Ruiten ingooien, deuren forceren, alles wat 

in de lokalen staat overhoop halen, brand-

blussers leegspuiten …

Edgard: Wij hebben ook vier jaar last gehad 

van vandalisme. Tijdens die periode werd 

alles wat buiten stond vernield en werden 

de ruiten systematisch van het lokaal kapot 

geschoten. Verder werden we ook twee 

keer slachtoffer van inbraak waarbij de 

achterdeur beschadigd werd.

Waarom kiezen de daders jullie jeugd-

verblijf als doelwit?

Peter: Ons jeugdverblijf ligt redelijk afge-

legen, in een zeer mooi domein van 4 hec-

tare. Dit maakt het wellicht aantrekkelijk.

Edgard: Dit is bij ons net hetzelfde, zo heb-

ben vandalen vrij spel.

Het jeugdverblijf is dus gemakkelijk te 

bereiken.

Peter: Toch niet. Het domein is volledig 

omheind en afgesloten met een poort. 

Bovendien is het jeugdverblijf voorzien van 

verlichting, maar dat weerhoudt vandalen 

blijkbaar niet om er zich vanaf april tot 

oktober uit te leven.

Wordt de politie van de feiten op de 

hoogte gebracht?

Edgard: Ja. Telkens de politie werd verwit-

tigd, werd een proces-verbaal opgemaakt. 

Peter: Maar de politie kan eigenlijk bitter 

weinig doen.

Edgard: Niemand kan dat, ook de twee 

schepenen die in ons bestuur zitten, kun-

nen daar niets aan doen. 

Zijn er ooit daders gevat?

Edgard: Toen een jongere op heterdaad 

betrapt werd, is de politie er thuis geweest, 

maar die jongere ontkende natuurlijk. 

Peter: Naar de daders wordt gezocht en 

sporadisch worden ze opgepakt. In het 

beste geval komen ze dan voor de recht-

bank. Wil je een schadevergoeding krijgen, 

dan moet je als uitbater verlof nemen om 

op het proces aanwezig te zijn of tegen 

betaling een advocaat aanstellen. En dan 

nog is er geen zekerheid. In het verleden 

werden eens een tiental jongeren opgepakt 

die elk veroordeeld waren tot het betalen 

van 33,50 euro. Twee jongeren hebben 

betaald, de anderen niet. 

Wat gebeurt er dan?

Peter: Neem je als uitbater dan niet opnieuw 

het initiatief, dan gaan de vandalen vrijuit 

en voelen ze zich ten opzichte van hun 

vrienden nog stoer ook. Hier faalt volgens 

mij het gerecht. Ik verwacht dat de rechters 

die jongeren op zijn minst de schade laten 

vergoeden zonder dat de uitbater daarvoor 

bijkomende inspanningen moet leveren. 

Dat lijkt logisch, maar is in de praktijk blijk-

baar niet haalbaar.

Het is dus niet evident om van de daders 

een schadevergoeding te krijgen.

Peter: Neen. Gelukkig wil de verzekering 

telkens de schade aan het gebouw beta-

len. Toch blijft elke inbraak frustrerend. 

Politie en verzekeringsagent bellen, opkui-

sen, ramen en deuren herstellen ... het is 

allemaal veel werk zonder toegevoegde 

waarde. Dat is echt jammer.

Hebben jullie ondertussen bijkomende 

preventieve maatregelen genomen?

Edgard: Ja, er werden twee maatregelen 

genomen. Er werden op de toegangs-

weg paaltjes geplaatst die in de midweek 

omhoog gezet worden. Zo kunnen hang-

jongeren niet meer met de wagen het 

domein op. Een tweede maatregel was het 

hangen van een camera die de achterkant 

van de gebouwen bewaakt. Een idee dat 

gegroeid is nadat de gemeente op hun 

grondgebied zelf camera’s had geplaatst 

tegen vandalisme.

Peter: Op dit moment renoveren we staps-

gewijs onze gebouwen. Ramen werden al 

voorzien van veiligheidsglas en er werden 

stevige deuren geplaatst, maar tijdens 

de renovatie werden ook al twee deuren 

vernield. Daarop hebben we besloten om 

camera’s te hangen en dat levert nu einde-

lijk resultaat op. Het laatste anderhalf jaar 

hebben we geen inbraak meer gehad.

Worden de beelden bewaard?

Edgard: Ja, de camerabeelden worden 

bewaard op een harde schijf tot ze over-

schreven worden met nieuw beeldma-

teriaal. Twee leden van de vzw hebben 

bovendien toelating gekregen om die beel-

den op de computer te bekijken.
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Schendt een camera de privacy niet?

Peter: De camera is geregistreerd bij de 

privacycommissie en er hangen duidelijke 

pictogrammen aan de poorten. Groepen 

die hier logeren, worden verwittigd dat 

ze gefilmd worden. Alles gebeurt dus vol-

gens de regels.  Bovendien kijken we enkel 

naar de beelden bij inbraak of vandalisme, 

anders niet. Daar hebben we echt geen 

nood aan. 

Zijn de maatregelen doeltreffend? 

Edgard: Het vandalisme is plots gestopt. 

De vraag is natuurlijk of dit door de camera 

komt of dat de daders verstandiger gewor-

den zijn. Van de camerabeelden heeft de 

politie alvast één keer gebruik gemaakt, 

nl. na een klacht over exhibitionisme. 

Toen werd beeldmateriaal door de politie 

gekopieerd.

Jeugdverblijven die volpension aan-
bieden, hebben meestal een hoge 
bezettingsgraad, maar kunnen ook 
slachtoffer zijn van sluikstorten, 
vandalisme of inbraken. We had-
den hierover een gesprek met Serge 
Devriendt en Kristof Mandeville, 
resp. centrumverantwoordelijke en 
assistent-centrumverantwoordelijke 
van Vakantiehuis De Lork. Dit is 
een jeugdverblijf type C gelegen in 
Kemmel, met een binnencapaciteit van 
174 personen. 

Werden jullie in het verleden reeds 

geconfronteerd met sluikstorten, vanda-

lisme en/of inbraak?

Vandalisme komt bij ons gelukkig niet 

voor en sluikstorten beperkte zich in het 

verleden enkel tot bewoners of voorbij-

gangers die hun afval in onze containers 

deponeerden. Omdat we tegen de grens 

met Frankrijk liggen, wordt onze streek wel 

regelmatig geconfronteerd met inbraken, 

en daar blijven wij niet van gespaard.

Welke maatregelen zijn er genomen 

om het sluikstorten en de inbraken te 

vermijden?

Het dumpen van afval door derden is 

gestopt nadat we gekozen hebben voor 

containers met een slot. Wat de inbraken 

betreft, zijn onze kamervensters bevei-

ligd, die kunnen maximaal 10 centimeter 

open. Tot slot is er hier ook altijd iemand 

aanwezig.

Plannen jullie in de toekomst nog extra 

maatregelen?

Onlangs hebben we door de politie een 

analysedossier laten opmaken om het 

risico verder te beperken. Met dit dossier 

gaan we binnenkort aan de slag. Concreet 

gaat het over fixeren van de zitbanken en 

het barbecuestel zodat ze niet als hulpmid-

del kunnen gebruikt worden, installeren 

van schrikverlichting rondom het jeugd-

verblijf, snoeien van hagen en struiken tot 

op een hoogte van 1 meter, kiezen voor 

gelaagd glas bij vervanging van de ramen 

en voorzien van elektronische detectie op 

ramen en deuren.

Zijn er specifieke maatregelen die gecom-

municeerd worden naar de groepen?

Wie hier verblijft, kan flink meehelpen door 

het gebouw consequent af te sluiten. Dit 

lijkt een eenvoudige maatregel, maar wordt 

in de praktijk niet altijd goed uitgevoerd. 

Vooral wie blijft tot de vroege uurtjes, durft 

wel eens nonchalanter met de regels om te 

springen. 

Zijn er specifieke maatregelen die jullie 

nemen om te vermijden dat de verschil-

lende groepen die verblijven van elkaar 

kunnen stelen? 

Elke groep heeft bij ons zijn privé-slaap-

blokken en zalen. Daar krijgen ze stan-

daard de sleutels van. Willen ze de kamers 

nog afzonderlijk afsluiten, dan krijgen ze 

daar ook de sleutels van.

Welke maatregelen zijn er genomen 

om het materiaal van het personeel te 

beschermen? 

Ons personeel heeft een aparte personeels-

ruimte met lockers. Daar kunnen ze hun 

eigen materiaal veilig opbergen.

Zijn er specifieke afspraken gemaakt 

met het personeel rond het afsluiten van 

binnen- en buitendeuren of ramen?

De conciërge sluit de voor- en achterdeur 

iedere avond af en verwittigt de groepen 

dat de laatste persoon de schuifdeuren en 

de kipramen van de zalen die uitgeven op 

de tuin moet sluiten. Als de laatste groep is 

vertrokken, sluit het aanwezige personeel 

alles (kamervensters, slaapblokken, zalen, 

buitendeuren …) zorgvuldig af. Verder 

wordt het poetsmateriaal consequent ach-

ter slot en grendel geplaatst en sluiten we 

de receptie af bij afwezigheid.

Gepatenteerde sleutels hebben een 

identificatiekaart.

Een deur uit de scharnieren tillen is een 

beproefde inbrekerstactiek.

De politie kan vaak weinig doen.

BEVEILIGING
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Beveiligingsexpert  
aan het woord

Tom Van Hemel baat niet alleen ’t Chaletje (een jeugdver-
blijf type B in formule zelfkook) in Bocholt uit, hij is ook slo-
tenmaker van beroep. In die hoedanigheid vroegen we hem  
een aantal tips voor de beveiliging van een jeugdverblijf.

Wat kan je als uitbater doen om je jeugdverblijf te beveiligen?

Hoe langer het duurt om binnen te breken op een domein of gebouw, hoe 

hoger de pakkans wordt. Daarom maak je het potentiële daders best zo 

moeilijk mogelijk door ramen en deuren goed af te sluiten. Meer bepaald 

hebben ramen en deuren verschillende zwakke plekken: de verankering 

in de muur, de aansluiting tussen deurlijst en deur of raamkozijn en 

raam, de sluitplaat, het slot, de scharnieren … Wie het de inbreker moei-

lijker wil maken, moet die zwakke plekken dus verstevigen.

Wat kan je doen om de verankering in de muur te verbeteren?

In veel gevallen is de verankering goed. Twijfel je toch, dan kan je het 

deur- of raamkozijn met extra vijzen verankeren in de binnenmuren. 

Die muren zijn dikker dan de gevelstenen.

Hoe kan je de aansluiting tussen deurlijst en deur verbeteren?

Een eerste aandachtspunt is de vergrendeling. Wie kiest voor een 

meerpuntsvergrendeling, zal de aansluiting aanzienlijk zien verbete-

ren. Een tweede aandachtspunt zijn de scharnieren.

Welk type meerpuntsvergrendeling kies je best?

Je kiest best een meerpuntsvergrendeling waarvan de afstand tussen 

de verschillende punten minstens 20 centimeter is en de horizontale 

nachtschoten minstens 2 centimeter lang zijn. Een andere optie is het 

plaatsen van bijzetsloten. 

Wat zijn de aandachtspunten bij de scharnieren?

De scharnieren moeten ervoor zorgen dat de deur stabiel blijft. 

Daarom plaats je best drie tot vier scharnieren. Kijk ook naar het 

gewicht van de deur en de draagkracht van de scharnieren en heb 

oog voor een degelijke montage. Is er nog steeds speling op de deur, 

dan kan je nog kiezen voor een dievenklauw of anti-inbraakstrip. 

Wat is een dievenklauw en anti-inbraakstrip?

Een dievenklauw bestaat uit twee delen van verhard staal die in elkaar 

schuiven. Dit wordt vooral gebruikt als de scharnieren aan de buiten-

kant zitten en verhindert dat de deur uit de scharnieren kan getild 

worden als de deur gesloten is. Een anti-inbraakstrip is een metalen 

strip over de volledige lengte van de deur die ervoor zorgt dat er geen 

schroevendraaier of koevoet kan tussen geplaatst worden. Het is niet 

esthetisch maar wel zeer efficiënt.

Welke slot raad je aan?

Mijn voorkeur gaat naar een veiligheidsslot. Dit slot heeft een boor-

beveiliging waardoor de stiften in de cilinder veel beter beschermd 

zijn en beschikt ook over extra afbreekbeveiliging.

Is die extra beveiliging noodzakelijk?

De cilinder is zeer kwetsbaar. Als de stiften doorboord zijn, is het 

openen van de deur kinderspel. Heb je geen afbreekbeveiliging, dan 

kraak je de cilinder snel in twee. Een veiligheidsslot is dus zeker een 

meerwaarde.

Is het dan niet verstandiger om de cilinder beter te beschermen? 

Uiteraard. Je cilinder mag daarom slechts maximaal 2 millimeter 

uitsteken en wordt best beschermd door veiligheidsbeslag met 

kernbescherming (nvdr. dit wil zeggen dat het binnenin niet hol is) 

zonder zichtbare schroeven. Moet de deur niet van buitenaf geopend 

worden, dan kies je best voor een halve cilinder.

Wat is de meerwaarde van een gepatenteerde sleutel?

Een gepatenteerde sleutel biedt meer weerstand, maar is vooral 

interessant omdat het niet zomaar kan worden bijgemaakt. Voor een 

kopie heb je namelijk een identificatiekaart nodig.
Een dievenklauw vermijdt dat 

deuren uit het scharnier wor-

den getild.

Raamblokken bemoeilijken een 

inbraak via het raam.

Veiligheidsbeslag met kernbescherming zorgt voor een 

extra bescherming van de cilinder.
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Politie  
aan het woord

Zijn er nog tips?

Wat nog niet aan bod gekomen is, is de sluitplaat. De sluitplaten 

die vaak worden meegeleverd kunnen gemakkelijk geplooid worden. 

Daarom worden die best vervangen door een sluitplaat van ongeveer 

4,5 millimeter dik en indien mogelijk in een L-vorm. Dit is opnieuw 

steviger dan een platte sluitplaat. Tot slot geldt nog de regel: hoe 

langer de sluitplaat, hoe veiliger. Een regel die ook van toepassing is 

op het veiligheidsbeslag.

Hoe weet je als leek wat degelijk materiaal is?

Er bestaat een keurmerk nl. SKG, dat werkt met sterren. Drie sterren 

betekent bijvoorbeeld dat een professionele dief meer dan vijf minu-

ten nodig heeft om de ingebouwde drempel te overwinnen.

Hoe veilig is een gelaagde glazen deur?

Het breken van gelaagd glas is niet de eerste keuze bij een inbraak. 

Het maakt lawaai, verhoogt de kans op snijwonden waardoor DNA-

materiaal kan gevonden worden en de scherven maken de vloer 

spekglad wat het vluchten bemoeilijkt. Een deur met een zwakke 

deurplaat zal meer aandacht trekken van een inbreker. Kies daarom 

massief houten of metalen platen.

Welke tips heb je voor de beveiliging van ramen?

Stel bij het plaatsen van ramen eerst de vraag of ze wel allemaal open 

moeten kunnen, zeker de ramen die gemakkelijk bereikbaar zijn. 

Moeten ze geopend worden, kies dan opnieuw voor meerpuntsver-

grendeling maar besef goed dat die minder stevig is dan bij deuren. 

Kies bovendien voor een klink met sleutel, dit bemoeilijkt het hante-

ren van het handvat na het boren van gaatjes of na glasbraak.

Zijn er alternatieven voor de klink met sleutel?

Ja. Je kan kiezen voor raamblokken. Die raamblokken zijn opnieuw 

niet de mooiste oplossing, maar wel zeer efficiënt, ook voor schuif-

ramen en -deuren. Een alternatief voor de beveiliging van de schuif-

ramen en -deuren is het plaatsen van een eenvoudige lat in het 

geleidstuk.

Hoe kan je dakkoepels beveiligen?

Inbraak via de dakkoepel kan je vermijden door de koepel te beves-

tigen met veiligheids- of ééntoerschroeven. Deze schroeven heb-

ben een speciale kop waardoor het enkel mogelijk is om ze vast 

te draaien. Aan de binnenkant kan je eventueel traliewerk of extra 

afdekking voorzien.

Wie zijn de sluikstorters, van-
dalen en inbrekers? Hoe gaan 
ze te werk en wat zijn hun 
drijfveren? Die en andere 
vragen stellen we aan Toon 
Fonteyne, commissaris bij de 
politiezone Spoorkin (Veurne) 
en in een recent verleden 
nationaal coördinator van 
KSA. 

Tegen wie moeten uitbaters 

zich precies wapenen?

Jeugdverblijven zullen vooral het 

doelwit zijn van de gelegenheidsda-

der en minder van georganiseerde 

bendes. Die bendes bereiden zich 

zeer goed voor, zijn getraind om 

de beveiliging te omzeilen en weten 

precies wat ze zoeken. Omdat er 

in een jeugdverblijf doorgaans niet 

veel te rapen valt, is dat dus geen 

interessant doelwit.

Is een jeugdverblijf geen ideaal oefenterrein voor die ben-

des om ervaring op te doen?

Misschien wel, maar je kan je daar moeilijk tegen wapenen. De beveili-

gingskosten wegen namelijk niet op tegen de waarde van de gestolen 

goederen of de schade.

Wie is de gelegenheidsdader dan?

Dat is vaak iemand die niet de intentie heeft om iets te doen, maar 

daartoe wordt uitgenodigd, gewoon omdat het gemakkelijk is. De gele-

genheidsdader zal dus toeslaan als bijvoorbeeld het jeugdverblijf niet 

goed afgesloten wordt of helemaal niet beveiligd is. Achter de daad 

zit dus geen financieel gewin. Men breekt in omdat men het materiaal 

zoals audiovisueel materiaal, drank of kookmateriaal kan gebruiken.

Geldt dit ook voor sluikstorten en vandalisme?

Dezelfde lijn kan je inderdaad doortrekken. Als er geen enkele pre-

ventieve maatregel wordt ingebouwd om sluikstorten of vandalisme 

tegen te gaan, wordt het voor de dader een stuk gemakkelijker of meer 

uitnodigend. Als je afval laat rondslingeren, is het voor de sluikstorter 

Met een stevige sluitplaat is het slot beter 

beschermd.

Een veiligheidscilinder is 

moeilijker te breken of te 

doorboren.

BEVEILIGING
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50
In april verschijnt HuisWerk 50, met daarin 

extra aandacht voor het kampcharter.

Vorige zomer werd in het bijzijn van minis-

ter van jeugd Gatz het kampcharter gelan-

ceerd, een engagementsverklaring tussen 

jeugdgroepen, gemeenten en uitbaters met 

één doel: bereid zijn om elkaar tegemoet te 

komen en zo te zorgen voor een goede onder-

linge verstandhouding. De volledige tekst 

vind je op www.opkamp.be/kampcharter. 

In het dossier verdiepen we ons in dit engage-

ment van de verschillende partners en maken 

we dit concreet met acties en tips die o.a. 

geformuleerd werden tijdens de samenkom-

sten in december laatstleden in Herentals en 

Kortrijk. Zo kan je met het charter onmiddel-

lijk aan de slag.

Heb je zelf nog goede suggesties of tips of 

wil je reageren op dit thema, dan kan dat via 

de Facebookpagina van CJT Ondersteuning of 

door te mailen naar ondersteuning@cjt.be. 

Wie trouwens iets extra wil doen, is steeds 

welkom op de redactievergadering van 

HuisWerk. We komen ongeveer tweemaande-

lijks samen. Geïnteresseerden kunnen con-

tact opnemen via ondersteuning@cjt.be of tel. 

09/210.57.75.

BEVEILIGING

verleidelijk om er nog extra afval aan toe te voegen. Herstel je de 

schade aan het terrein of gebouw niet, dan vergroot je de kans op 

erosievandalisme.

Welke preventieve maatregelen kan een uitbater nemen?

De daders willen vooral niet gezien worden. Daarom is sociale con-

trole belangrijk. Verblijven er geen groepen, dan kunnen de buren een 

oogje in het zeil houden. Die buren kan je helpen door het domein en 

het gebouw niet van het zicht te onttrekken en zowel binnen als bui-

ten verlichting te voorzien, aangestuurd door een bewegingsmelder. 

Keerzijde van die medaille is natuurlijk dat wanneer er wel groepen 

verblijven, de kans op overlast door de groepen groter wordt.

Is een beveiligingscamera zinvol?

Het kan potentiële daders afschrikken, maar ik raad de uitbaters niet 

aan om daarin te investeren. Je kiest beter voor een nepmodel of een 

stil of luid inbraakalarm.

Waarom is een camera geen goede oplossing?

Eén camera zal de dader ontlopen. Je hebt dus meerdere beveili-

gingscamera’s nodig met een goede beeldkwaliteit. Een investering 

van enkele duizenden euro’s. Weegt dat op tegen de waarde van de 

gestolen goederen en de schade? Bovendien gebeurt een identifica-

tie van de dader zelden op basis van camerabeelden, want de dader 

maakt zich – als het niet in een dronken bui gebeurt - onherkenbaar. 

De beelden leveren in de meeste gevallen hoogstens wat bruikbare 

informatie op, zoals het aantal daders. 

Wat is het verschil tussen een stil en luid alarm?

Een stil alarm informeert enkel de uitbater via telefoon, terwijl een luid 

alarm de buurt opschrikt en een alarmcentrale verwittigt. Die centrale, 

die voortdurend bemand is, overloopt dan een procedure om na te 

gaan of het geen vals alarm is en waarschuwt indien nodig de politie.

Moet een luid alarm verbonden zijn aan een externe 

centrale?

Ja, dat is wettelijk verplicht.

Waarom adviseer je een alarm?

Een alarm roept de uitbater of buurtbewoners op om waakzamer 

te zijn. Op het moment van het alarm kan er misschien bruikbare 

informatie verzameld worden zoals het aantal aanwezige personen, 

de manier van verplaatsen, een nummerplaat …

Is het niet gevaarlijk om als uitbater of buur initiatief te 

nemen?

De gelegenheidsdader is niet de gewapende overvaller, maar het is 

inderdaad niet verstandig om de confrontatie aan te gaan. Dat is trou-

wens ook niet de bedoeling.

Is het zinvol om de politie te bellen als je weet dat de pak-

kans van de daders klein is of de schade beperkt?

Ja, omdat het helpt in de totale beeldvorming. In die zin is het zelfs 

belangrijk dat de uitbater na de vaststelling wacht op de politie en pas 

daarna kijkt wat er gestolen is of start met de opkuis, dit om sporen 

te vrijwaren. Verschillende kleine misdrijven kunnen op die manier 

misschien aan elkaar gekoppeld worden. Is er tot slot veel overlast, 

dan kan er ook beslist worden om het jeugdverblijf op te nemen in 

het systeem van vakantietoezicht. Dan wordt er tijdens de patrouilles 

extra aandacht besteed aan die locatie.

Wat gebeurt er als de dader gevat wordt?

Wordt de dader gevat, dan kan je als uitbater misschien de gestolen 

goederen terugkrijgen en de schade vergoed krijgen. Om de gestolen 

goederen snel van de politie terug te krijgen, is het ook zinvol om 

de goederen vooraf te labelen of serienummers te noteren in een 

inventaris.

Kan je bij de politie ook terecht voor preventieve 

maatregelen?

Jazeker, de lokale politie zal met plezier samen bekijken hoe feiten 

kunnen voorkomen worden. Maar vaak volstaat het al om zelf eens 

met de ogen van een inbreker, vandaal of sluikstorter naar je eigen 

accommodatie te kijken. Op die manier kun je al makkelijk zaken 

opmerken die snel en zelfs kosteloos verbeterd kunnen worden. Het 

geoefend oog van de politie-inspecteur kan daarna helpen om de laat-

ste zaken scherp te stellen en te bekijken hoe de politie van dienst kan 

zijn voordat er vaststellingen nodig zijn. 
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Ondersteuning van  
infrastructuurwerken
Sinds 2004 kunnen erkende jeugdverblijfcentra bij Toerisme 
Vlaanderen terecht voor infrastructuursubsidies. Vooral 
brandveiligheids-, toegankelijkheidswerken en moderniserings-
werken werden gesubsidieerd aan maximaal 40 %, in de begin-
jaren kwam ook nieuwbouw in aanmerking.
Vanaf dit jaar gelden een aantal wijzigingen en uitbreidingen, 
we overlopen de hoofdlijnen.

INFRASTRUCTUURSUBSIDIE (TOERISME 
VLAANDEREN)

Begin oktober maakten we onze suggesties voor de prioriteiten van 

de infrastructuursubsidie over aan Toerisme Vlaanderen en minister 

van toerisme Weyts (zie HuisWerk 48). Vlak voor de kerstvakantie 

ontvingen alle uitbaters dan eindelijk de nieuwe subsidie-oproep, 

waarin rekening werd gehouden met een aantal van onze beden-

kingen. Meer info op www.cjt.be/ondersteuning/subsidietoeris-

mevlaanderen, we beperken ons hieronder tot de belangrijkste 

wijzigingen t.o.v. de voorbije jaren.

Wat komt in aanmerking?

Brandveiligheid, modernisering en kindvriendelijkheid zijn de 

thema’s waarvoor dit jaar subsidies kunnen verstrekt worden. 

Vorig jaar was duurzaamheid reeds geschrapt, nu ook toegan-

kelijkheid: voor beide soorten werken wordt doorverwezen 

naar FoCI (zie verder).

Nieuwe indiendatum

Sinds jaar en dag was 1 maart de vaste indiendatum, dat 

wordt nu verschoven naar 1 april. Zo valt de indiendatum 

van Toerisme Vlaanderen samen met de indiendatum van 

FoCI.

Geen minimumbedrag

De voorbije jaren werd het minimumbedrag van de 

investeringen stelselmatig opgetrokken (7 500 euro in 

2017). Dit valt nu volledig weg, er is dus geen mini-

mumbedrag meer.

Planning op middellange termijn

In het verleden bestond er soms onzekerheid 

over de prioriteiten voor de infrastructuursub-

sidie die elk jaar konden wijzigen. Nu is beslist 

dat de huidige prioriteiten gelden voor zowel 

2018 als 2019.

INVESTERINGSSUBSIDIES CULTURELE 
INFRASTRUCTUUR (FOCI)

Bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) kunnen sinds vorig 

jaar ook jeugdverblijfcentra terecht. Maximaal 60 % van de kosten wor-

den gesubsidieerd. Er is echter een belangrijke randvoorwaarde: enkel 

rechtspersonen (zoals vzw’s) kunnen een aanvraag indienen. 

Werken rond energiezuinigheid komen in aanmerking, met uitsluiting 

van het plaatsen van zonnepanelen (zie verder). Belangrijk is dat je 

in de aanvraag kan aantonen hoeveel CO2-uitstoot de investering zal 

opleveren. Bovendien moet je jaarverbruik minstens 100 000 kWh zijn. 

Tenzij je aansluit bij de gecoördineerde aanvraag die CJT organiseert 

voor de kleinere jeugdverblijfcentra, neem hiervoor contact op met 

ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.

Daarnaast worden ook toegankelijkheidswerken gesubsidieerd.

Indienen moet ten laatste tegen 1 april 2018. Werken kunnen pas 

uitgevoerd worden in het late najaar. Meer info op www.cjt.be/

ondersteuning/anderesubsidies.

OVERLAP

Een voorbeeld: je wenst in 2018 het sanitair te vernieuwen, daar hoort 

ook een energiezuinige verwarmingsketel bij en je besteedt extra aan-

dacht aan toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Dien je 

deze werken dan in bij Toerisme Vlaanderen of bij FoCI?

Bij beide! Het komt er dan nl. op aan om de verschillende werken en bij-

horende facturen correct uit te splitsen. Veel concretere richtlijnen zijn 

er vandaag helaas nog niet. Wel hebben zowel Toerisme Vlaanderen als 

FoCI beloofd om de uitbaters hierin te begeleiden tijdens de aanvraag 

en de uitvoering van de verschillende bouwprojecten. Neem gerust con-

tact op met hen of met CJT Ondersteuning.

ENERGIELENING VOOR ZONNEPANELEN (FOCI)

FoCI voorziet in de loop van 2018 de mogelijkheid om goedkoop te 

lenen, dit om de aankoop en plaatsing van zonnepanelen en bijhorende 

installaties te financieren. Ook hier komen enkel rechtspersonen in 

aanmerking.

De terugbetaaltermijn van de lening is maximaal tien jaar, met maan-

delijkse terugbetaling. Het is immers de bedoeling dat ook de terugver-

dientijd korter is dan tien jaar. Er wordt een rentevoet van 1 % toegepast 

en het maximumbedrag ligt vast op 135 000 euro (exclusief btw).

Vanaf wanneer de aanvragen kunnen worden ingestuurd, ligt nog niet 

vast. Wel weten we dat er geen vaste indiendata zullen zijn: aanvragen 

kunnen het hele jaar door ingediend worden, de beoordeling van de 

aanvragen zou ongeveer één maand in beslag nemen.

Meer info op www.cjt.be/ondersteuning/anderesubsidies.
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… LAAT  
JE STEM HOREN

ONDERSTEUNING

Eind december lanceerden parlementsleden van de Vlaamse 

meerderheidspartijen een nieuw voorstel van decreet ‘iedereen 

verdient vakantie’. Dit moet binnenkort het huidige decreet ‘toe-

risme voor allen’ vervangen. 

Het nieuwe decreet ‘iedereen verdient vakantie’ moet zoveel 

mogelijk Vlamingen het recht op vakantie garanderen. Het moet er 

mee voor zorgen dat financiële drempels, toegankelijkheidsdrem-

pels of andere drempels weggewerkt raken. Het “stimuleren van 

de samenwerking tussen verschillende partners binnen de vakan-

tieketen” is het centrale uitgangspunt van het nieuwe decreet. 

Het Steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen 

zal instaan voor de uitvoering.  Wat we vandaag kennen als de 

impulssubsidie ‘iedereen verdient vakantie’ (zie kader), zal ook 

een plaats krijgen in het nieuwe decreet.

Wat betekent dit voor de jeugdverblijfcentra? Voorlopig verandert 

niets. Het gedeelte in het te vervangen decreet ‘toerisme voor 

allen’ dat handelt over erkenningen en infrastructuursubsidies, 

wordt als overgangsmaatregel integraal overgenomen. Dit in 

afwachting tot er duidelijkheid is over de richting die de Afdeling 

Jeugd wil uitgaan met het decreet ‘jeugdverblijfcentra’, waarin 

werkings- en personeelssubsidie worden geregeld. Eens dat 

decreet is aangepast (wellicht in 2020, onder de nieuwe Vlaamse 

regering, na de verkiezingen in 2019), kan de regeling voor erken-

ningen en infrastructuursubsidies hier op aansluiten.

Dat brengt ons dus bij het decreet ‘jeugdverblijfcentra’. In 

opdracht van de Afdeling Jeugd werd een gedeelte van dit decreet 

in 2017 grondig geëvalueerd, meer bepaald het hoofdstuk rond 

werkings- en personeelssubsidies en het hoofdstuk rond de 

ondersteuningsstructuren CJT voor de jeugdverblijfcentra en VJH 

voor de hostels. Enkel het hoofdstuk rond ADJ (uitbatende vzw 

van jeugdverblijfcentra De Hoge Rielen, Destelheide en Hanenbos) 

kwam niet aan bod in de evaluatie.

Bedoeling is dat Afdeling Jeugd en Toerisme Vlaanderen tegen 

de zomer een conceptnota voorstellen over het gezamenlijk te 

volgen traject, zodat over enkele jaren alles kan uitmonden in 

aangepaste en op elkaar afgestemde regelgeving voor het jeugd-

toerisme, al dan niet samengevoegd in één decreet. Fundamentele 

wijzigingen liggen momenteel niet op tafel, uit de verschillende 

evaluaties blijkt immers een relatief grote tevredenheid over de 

huidige decreten.

Heel wat regelgeving heeft rechtstreeks of onrechtstreeks een weerslag op 
jeugdtoerisme. Als hieraan wordt gesleuteld, tracht CJT Ondersteuning op de 
eerste rij te zitten. In HuisWerk belichten we telkens de actualiteit van ons 
vertegenwoordigingswerk.

In het voorjaar van 2017 werd de impulsoproep ‘iedereen ver-

dient vakantie’ voor het eerst verspreid. Ook jeugdverblijfcen-

tra konden hier op intekenen. Bedoeling was om projecten te 

ondersteunen die zorgen voor meer toeristische participatie 

van individuen of groepen die drempels niet zelfstandig kun-

nen overwinnen. Uiteindelijk werden eind 2017 een twintigtal 

projecten weerhouden, de volledige lijst vind je op www.toeris-

mevlaanderen.be. 

De subsidie ‘iedereen verdient vakantie’ wordt momenteel 

geëvalueerd door Toerisme Vlaanderen, zodat een vernieuwde 

oproep in 2018 kan bijgestuurd worden. Dat kan zowel op het 

vlak van de criteria als op het vlak van de procedure zijn. Een 

indiendatum voor 2018 wordt binnenkort bekendgemaakt.

14 HuisWerk | nummer 49 



VRAAG  
HET AAN … ONDERSTEUNING

Wordt de maximumfactuur voor meerdaagse uitstap-
pen in het lager onderwijs soms geïndexeerd?

De (zogenaamde ‘minder scherpe’) maximumfactuur voor alle 

meerdaagse uitstappen tijdens de lagere school is in september 

2008 vastgelegd op 360 euro. Nadat deze enkele jaren niet was 

geïndexeerd, hebben we dit aangekaart. Ondertussen is de maxi-

mumfactuur voor het schooljaar 2017-2018 opgetrokken naar 425 

euro. Dit benadert de inflatie van de voorbije negen jaren.

Daarnaast heb je ook de ‘scherpe’ maximumfactuur, deze is 

bedoeld voor daguitstappen en materialen die niet noodzakelijk 

zijn voor de eindtermen. Deze lag oorspronkelijk vast op 60 euro 

(per schooljaar) en is ondertussen opgetrokken naar 85 euro. Dit 

is wel ruim meer dan enkel indexering.

We werken aan een nieuwe website voor ons jeugdver-
blijf en vroegen ons af hoe we kunnen rekening houden 
met de GDPR-wetgeving.

GDPR staat voor General Data Protection Regulation of in het 

Nederlands: Algemene Gegevensbescherming Verordening. Het 

gaat over een Europese verordening die vanaf 25 mei 2018 van 

kracht wordt. Concreet valt elke organisatie (ook vzw’s en feite-

lijke verenigingen) die persoonsgegevens gebruikt, opslaat of ver-

werkt, onder de regelgeving. Belangrijke principes zijn legaliteit 

(voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens gebruikt?), 

proportionaliteit (is het gebruik van de persoonsgegevens echt 

noodzakelijk?) en transparantie (worden de betrokken personen 

duidelijk geïnformeerd?).

Extra uitleg vind je op onze website www.cjt.be/ondersteuning/

gegevensbescherming. In een volgend HuisWerknummer komen 

we hier nog uitgebreider op terug, maar in tussentijd is het zeker 

al een goed idee om een inventaris te maken van de persoonsge-

gevens die momenteel in je organisatie worden bijgehouden.

Wij hebben een jeugdverblijf met capaciteit 70 perso-
nen en ontvangen ook vaak kleinere groepen. Als we 
echter op www.jeugdverblijven.be zoeken voor een 
groep van 20 personen, komen we niet in de zoekresul-
taten terecht.

Alle groepen tussen 35 en 70 personen worden via de openings-

pagina naar jullie geleid. Op de openingspagina wordt nl. aan de 

groep gevraagd om het aantal personen in te geven. Als een groep 

verwacht met 40 personen te komen, toont de zoekfunctie op de 

volgende pagina automatisch alle gebouwen met capaciteit tussen 

40 en 80 (het dubbel) aantal personen. Een groep die slechts met 

20 personen verwacht te komen, krijgt alle lokalen te zien tussen 

20 en 40 personen, in dat overzicht zullen jullie niet verschijnen. 

Tenzij de groep bij de zoekresultaten merkt dat er geen geschikt 

aanbod is, dan kan de groep manueel de capaciteit opschuiven 

naar bijvoorbeeld tussen 20 en 80 personen en komen jullie weer 

tevoorschijn.

We willen zo veel mogelijk vermijden dat slaapcapaciteit voor min-

der dan de helft wordt benut. Het zou zonde zijn dat een groep 

van 20 personen jullie gebouw boekt en er daardoor voor zorgt 

dat een groep van 60 personen niet meer bij jullie terecht kan. 

Vandaar de ‘sturing’ die we hebben geprogrammeerd op www.

jeugdverblijven.be.

Als een kleine groep (minder dan 35 personen) op zoek is naar 

een slaapplek, wordt deze in eerste instantie niet naar jullie geleid, 

wat je als een nadeel zou kunnen zien. Maar soms werkt het ook 

als voordeel. Als een groep van 40 personen op zoek is naar een 

jeugdverblijf, worden je collega’s met een capaciteit van meer dan 

80 personen ook niet getoond. De bluts en de buil dus, maar op 

het einde van de rit zijn jullie zeker niet benadeeld. 

Als je donsdekens aankoopt voor een jeugdverblijf, 
zijn er wettelijke normen waaraan de dekens moeten 
voldoen?

Wettelijke normen voor donsdekens in jeugdverblijfcentra zijn er 

niet. Je kan dus zelf je keuze maken, maar er zijn wel een aantal 

zaken waar je best rekening mee houdt. Ga sowieso op zoek naar 

wasbare dekens (minstens 60° C). Hou er ook rekening mee dat 

synthetische dekens beter zijn voor kinderen met allergieën. En 

het is niet verplicht dat de dekens brandvertragend zijn, maar dit 

is uiteraard wel meegenomen. Vraag in dat geval wel een attest.

Elk kwartaal krijgen we tientallen vragen van uitbaters over uiteenlopende 
thema’s. In HuisWerk maken we telkens een beknopte bloemlezing van vragen 
en antwoorden die ook voor andere uitbaters interessant kunnen zijn.
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NIEUWSFLASH
TOEGANKELIJKE BOSSEN

In december besliste de Vlaamse regering om het toegankelijk-
heidsprincipe in de Vlaamse openbare bossen om te keren. Vroeger 
mocht enkel gespeeld worden in de aangeduide speelzones of op 
plaatsen waar de boswachter toestemming verleende, voortaan kan 
er overal worden gespeeld, behalve op de plaatsen waar aangeduid 
staat dat het verboden is. Klinkt eenvoudig, maar de praktijk is een 
stuk complexer. Om goed te begrijpen wat er vanaf 2018 verandert, 
moeten we de bossen opsplitsen in drie categorieën. 

1. Private bossen
Ongeveer twee derde van de Vlaamse bossen is in handen van pri-
vate eigenaars of vzw’s (zoals Natuurpunt). In deze bossen blijft 
het nog steeds de eigenaar die beslist wat kan en wat niet kan. Er 
verandert dus niets.

2. Openbare bossen met toegankelijkheidsregeling
Ongeveer één derde van de bossen zijn openbaar en worden 
beheerd door Afdeling Natuur en Bos (ANB). Van deze openbare 
bossen beschikt vandaag ongeveer de helft over een toegankelijk-
heidsregeling, als onderdeel van een beheersplan. Daarin wordt 
beschreven op welke plaatsen en onder welke voorwaarden het bos 
toegankelijk is, waar wel en niet de paden mogen worden verlaten 
e.d. Sommige stukken bos worden aangeduid als speelzone gedu-
rende het volledige jaar of als zomerspeelzone. De recente beslis-
sing van de Vlaamse regering heft deze toegankelijkheidsregelingen 
niet op, m.a.w. ook in deze bossen verandert er voorlopig niets, in 

afwachting dat beheersplannen worden herschreven. Speelzones 
die nu al voorzien waren in toegankelijkheidsregelingen, blijven 
uiteraard wel bestaan.

3. Openbare bossen zonder toegankelijkheidsregeling
Op de andere helft van de openbare bossen is nooit een toeganke-
lijkheidsregeling van toepassing geweest. Dat zijn de plaatsen waar 
het nieuwe toegankelijkheidsprincipe (overal spelen, behalve als 
het verboden is) wel geldig is nu. Toegepast op de totale Vlaamse 
bosoppervlakte gaat het slechts over ongeveer één zesde van de 
Vlaamse bossen.

Ook al is de jeugdsector jarenlang vragende partij geweest om de 
toegankelijkheidsregeling om te keren, zoals nu beslist, op het ter-
rein voorspellen we heel wat verwarring. Jeugdgroepen (of andere 
recreanten) weten immers vaak niet in welk van bovenstaande cate-
gorie bos ze terechtkomen. Daarom staat de komende maanden 
nog overleg gepland tussen jeugdsector, natuursector en ANB. Of 
alle onduidelijkheden zullen weggewerkt zijn tegen de zomer van 
2018, is nog maar de vraag.

In tussentijd raden we de uitbaters aan om bij twijfel contact op te 
nemen met de plaatselijke boswachter. Hij/zij kan je perfect ver-
tellen hoe de situatie is in de omgeving van jouw jeugdverblijf of 
kampeerterrein.

VRIJWILLIGERSVERZEKERING

De (gratis) vrijwilligersverzekering is een aantal jaren gele-
den in het leven geroepen voor organisaties die sporadisch 
met vrijwilligers werken, bijvoorbeeld bij de organisatie 
van een evenement. Met de polis kan je maximaal 100 
vrijwilligersdagen dekken (een vrijwilligersdag staat voor 
een verzekering van één vrijwilliger gedurende één dag).

Aanvragen verliepen steeds via de provincies, maar sinds 
1 januari 2018 zijn de provincies niet langer bevoegd 
voor jeugdbeleid. Deze bevoegdheid wordt overgeheveld 
naar Vlaanderen.

Dit heeft dus ook gevolgen voor de vrijwilligersver-
zekering die voortaan moet aangevraagd worden via 
Vlaanderen. In de praktijk verandert echter zo goed als 
niets. Ook in de toekomst moeten organisaties eerst een 
erkenningsnummer aanvragen (bestaande erkennings-
nummers blijven minstens tot eind 2018 geldig). Met dit 
erkenningsnummer kan je dan via de verzekeraar vrijwil-
ligersdagen aanvragen.

Meer info op www.gratisvrijwilligersverzekering.be. 
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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.  

Voor jeugdverblijfcentra en kampeerterreinen is het adressenbe-

stand rechtstreeks gelinkt aan de databank van www.jeugdver-

blijven.be. HuisWerk wordt opgestuurd naar de verantwoordelijke 

algemene communicatie. Via je persoonlijke login en wachtwoord 

kan je de contactgegevens van je jeugdverblijfcentrum/kam-

peerterrein rechtstreeks aanpassen. Als dit niet lukt, kan je 

ons bereiken via ondersteuning@cjt.be of tel. 09/210.57.75.  

Wens je voor jouw jeugdverblijfcentrum/kampeerterrein extra abon-

nementen, dan kan je deze bestellen tegen kostprijs. Stuur hiervoor 

een mailtje naar ondersteuning@cjt.be.

VERENIGINGSWERK

Ook al is het wettelijk kader begin januari nog 
niet volledig rond, de federale regering heeft nog 
steeds de bedoeling om onbelast bijklussen in 
verenigingen, het zogenaamde verenigingswerk, 
onder bepaalde voorwaarden toe te laten. Dit zou 
moeten ingaan vanaf 20 februari 2018.

Over de principes is de regering het alvast eens. 
Het moet voor de verenigingswerker om een bij-
komende job gaan: dit betekent dat de betrok-
kene minstens 4/5 moet werken, zelfstandige in 
hoofdberoep of gepensioneerd is. De betaalde 
vergoedingen mogen maandelijks niet hoger zijn 
dan 500 euro en jaarlijks niet meer dan 6 000 
euro. Als deze grenzen worden overschreden, 
worden alle inkomsten beschouwd en dus ook 
belast als beroepsinkomsten.

Belangrijk is dat verenigingswerk enkel van toe-
passing is op een aantal welomschreven taken. 
Nergens wordt jeugdtoerisme expliciet genoemd 
in het gepubliceerde overzicht, maar activiteit 3 
(“beheerder, huismeester/conciërge van speel-
pleinen en jeugd- en sportkampen”) en activiteit 
14 (“hulp bieden op occasionele en kleinscha-
lige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven 
en andere publicaties evenals websites met het 
oog op informeren, sensibiliseren of permanente 
educatie van een groot publiek voor jeugdorgani-
saties”) lijken toch van toepassing op onze sector.

Duidelijk is dat een verenigingswerker geen vrij-
williger is. Vrijwilligerswerk is immers volledig 
onbezoldigd, enkel een onkostenvergoeding kan 
onder bepaalde voorwaarden worden uitgekeerd.

Verenigingen die wensen gebruik te maken van 
dit nieuw statuut, dienen ook steeds een overeen-
komst af te sluiten met hun verenigingswerker. 
Bovendien is het verboden om een bestaande 
werknemer te vervangen door een verenigings-
werker, het gaat dus over extra taken.
Als we meer nieuws hebben over de definitieve 
goedkeuring door de regering, lees je het op www.
cjt.be/ondersteuning en op onze Facebookpagina.

Meer info vind je ook op www.verenigingswerk.be.

MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN IN EEN CONTEXT VAN 
SUPERDIVERSITEIT

Met dit thema werd studente Lies Cokelaere de winnaar van Klasseprijs 
2017 voor de beste Vlaamse onderwijsscriptie. Ze volgde aan de 
Arteveldehogeschool in Gent de opleiding zorgverbreding en remedi-
erend leren. Tijdens een stage in een multiculturele school was Lies 
getuige van het feit dat heel wat allochtone leerlingen niet deelnamen 
aan de meerdaagse schooluitstap. Het zorgde niet alleen voor onbegrip 
en frustratie bij het gemotiveerde lerarenkorps, ook de thuisblijvers 
voelden er zich niet comfortabel bij. 

Dit zette Lies aan het denken. “Vanwaar de terughoudendheid bij ouders 
om hun kinderen mee te sturen? Wat doet dit met de loyaliteiten van de 
kinderen, enerzijds naar hun ouders, anderzijds naar hun leraars? Wat 
ervaren de leraars zelf? En hoe kunnen de verschillende partijen elkaar 
tegemoet komen om dit probleem aan te pakken?”

De scriptie van Lies geeft een beter inzicht in hoe zowel allochtone 
leerlingen, hun ouders als hun leraars het wel of niet meegaan op 
meerdaagse uitstap ervaren. Van daaruit worden heel wat concrete aan-
bevelingen geformuleerd die scholen in hun beleid rond meerdaagse 
uitstappen kunnen toepassen. Een aantal van deze tips voor scholen 
hebben ook weerslag op verwachtingen naar de jeugdverblijfcentra (bij-
voorbeeld kinderen de kans geven om thuis te slapen).

Die verwachtingen naar onze sector willen we graag verder uitwerken. 
Daarom zitten we binnenkort samen met Lies, om op basis van haar 
onderzoek ook tot aanbevelingen voor uitbaters te komen. Wordt onge-
twijfeld vervolgd …
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SINT PAULUSCENTRUM PRAKTISCH 

 

Adres: Galgenweg 36, 3110 Rotselaar 

Totale oppervlakte: 160 000 m²  

Capaciteit: 85 bedden en 60 in tenten 

Website: www.st-pauluscentrum.be 

In het Middelbergpark van Rotselaar ligt 
het Sint-Pauluscentrum, een jeugdver-
blijf met kampeerterrein gelegen in een 
prachtig domein. Het jeugdverblijf heeft 
een binnencapaciteit van 73 personen. 
Voor wie het appartement bijhuurt, 
verhoogt de capaciteit nog eens met 
12 personen. Beide entiteiten dra-
gen het jeugdlabel type C en kun-
nen gebruikt worden in de formule 
zelfkook en volpension. Het kam-
peerterrein ligt wat verder op het-
zelfde terrein. Daar kunnen nog 
eens tot 60 personen overnach-
ten in tenten. De kampeerders 
genieten er sinds kort van een 
vernieuwd sanitair blok. 

HET LEVENSWERK VAN PROFESSOR 
PAUL BOUTS

“De oprichting van het Sint-Pauluscentrum in 

1980 hebben we te danken aan professor Paul 

Bouts”, vertelt Johan Verhegge, bestuurslid van 

vzw Volkswerk voor Openlucht. “Hij wilde zijn 

kapitaal ten dienste stellen van de jeugd.”

“Zijn eigen zwakke gezondheid was zijn drijf-

veer”, vult centrumverantwoordelijke Marie 

Josée Jost aan. “Hij wilde de jeugd op vakantie 

sturen, want in de stad was er onvoldoende 

bewegingsruimte en een gebrek aan gezonde 

lucht.”

Opmerkelijk is dat hij het centrum realiseerde 

op 80-jarige leeftijd. “Dit klopt, maar op dit 

domein was hij tussen de twee wereldoorlogen 

in reeds met jeugdwerk bezig”, vertelt Johan. 

“Het Sint-Pauluscentrum kwam er ter vervan-

ging van een oude barak die de professor na  

de oorlog van het Amerikaanse leger op de kop 

kon tikken.”

Sint-Pauluscentrum, 
jeugdverblijf met een ziel
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BEROEPSKRACHTEN EN VRIJWILLIGERS NEMEN OVER

“Het domein wordt beheerd door een vzw die twee voltijdse en 

twee halftijdse beroepskrachten tewerkstelt. Deze beroepskrach-

ten worden verder ondersteund door een viertal vrijwilligers”, zegt 

Johan. 

“Met minder personen kan je dit jeugdverblijf niet runnen”, is Marie 

Josée duidelijk. “Elk weekend van 2018 zit vol en ook in de mid-

weken hebben we frequent scholen die hier verblijven voor bos- of 

bezinningsdagen. Vooral de vrijdagen zijn zeer druk, de tijdspanne 

tussen de vertrekkende en toekomende groepen is dan zo kort dat 

elke helpende hand welkom is. Toch zal je ons nooit horen klagen, 

want die drukke momenten verlopen altijd in een leuke sfeer en 

zijn bijgevolg zeer toffe momenten.”

DE UITDAGINGEN…

“Dankzij de goede verhuur en de personeelssubsidie is de vzw 

financieel gezond”, weet Johan. “Dat is een geruststelling, toch 

zien we nog enkele uitdagingen voor de toekomst. Nu verhuren 

we enkel het Sint-Pauluscentrum, in het verleden verhuurden we 

ook enkele chalets en nog een huis. De chalets hebben een andere 

invulling gekregen, maar het huis dat omwille van veiligheidsrede-

nen afgesloten werd, willen we renoveren en opnieuw verhuren. 

Hiervoor hopen we binnenkort de financiële middelen te vinden. 

De uitzonderlijk mooie locatie vraagt hier om actie.”

“Groepen zijn aangenaam verrast door de speelomgeving, de 

bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de vele lokalen waarover 

we beschikken, de ingerichte keuken en de huiselijkheid die we 

uitstralen. Dat vinden we uiteraard goed en het strookt ook met 

de doelstelling van de professor om de jeugd vakantie te geven in 

een mooi domein en jeugdverblijf. Maar we zouden graag wat extra 

doen, namelijk zijn idealen doorgeven”, zegt Marie Josée. “Vraag 

is alleen hoe je dit doet”, vult Johan aan. “Werk je hiervoor extra 

aanbod uit? En kan dat eventueel gesubsidieerd worden?”

Wat zijn dan die idealen? “Bij de professor staat gezondheid bijna 

altijd centraal. De reden waarom hij dit domein kocht, had dan ook 

zijn reden. Er was in de eerste plaats de natuur, maar hij was er ook 

van overtuigd dat bijvoorbeeld het elektromagnetische van de berg 

waarop het jeugdverblijf ligt en de ozon die door de dennen werd 

vrijgegeven een helende kracht hebben”, zegt Johan. 

“Om het jeugdverblijf in de toekomst verder te runnen, moeten 

we op zoek naar extra vrijwilligers”, is Johan overtuigd. “Ook daar 

moeten we ons goed over bezinnen. De vrijwilliger van vroeger kan 

je niet meer vergelijken met de vrijwilliger vandaag. Veel jongere 

vrijwilligers werken nu liever projectmatig. Het is aan ons om daar 

wat op in te spelen en na te gaan welk engagement we vragen aan 

welke vrijwilliger.”

RIZIKI EN ANDERE TROEVEN

“We hebben vrijwilligers die we mogen contacteren voor work-

shops en dat met hart en ziel doen, maar we hebben ook een 

ongelooflijke troef met het Riziki atelier van Greta”, glundert Marie 

Josée. “Dit atelier werd ondergebracht in één van de chalets en 

staat vol met gerecycleerde materialen waarmee kinderen aan de 

slag kunnen.”

“Het atelier staat in principe los van het jeugdverblijf”, gaat Marie 

Josée verder. “Maar het leuke is dat Greta er bijna dagelijks is 

en dat iedereen er welkom is, van de kinderen in de buurt tot 

de scholen of de familiegroepen die bij ons logeren. Velen gaan 

gewoon even piepen en blijven dan bijna per definitie langer dan 

eerst gedacht.”

“Dit atelier, aangevuld met een workshop bio-appelsap, pizza of 

waskaarsen maken, zorgt ervoor dat hier voor groepen wel wat 

te beleven valt”, vult Johan aan. “Wie iets wil doen rond de Rode 

Ridder omdat het kasteel van Horst hier zo dichtbij ligt, kan boven-

dien de Hagelandse Ridders contacteren. De organisatie organi-

seert dan een heuse show, weliswaar tegen betaling.”

DE RELATIE MET DE GEMEENTE EN DE BUURT 

Doorheen de jaren ontwikkelde het centrum een goede band met 

de gemeente en de buren. “Groepen die hier verblijven, krijgen 

van de gemeente een infobrochure”, weet Marie Josée. “In die 

brochure staat heel wat praktische informatie zoals het aanbod 

van de streek. Uitschieter in dit aanbod is zonder twijfel het open-

luchtmeer van Rotselaar. Daarin kan tegen betaling gezwommen 

worden, maar voor de groepen die hier verblijven voorziet de 

gemeente twee keer gratis toegang.”

“Hoewel het domein gelegen is in een residentiële omgeving, valt 

de overlast voor de buren mee. Dit zorgt ervoor dat we mits de 

nodige inspanningen een goede relatie kunnen onderhouden”, 

verklaart Johan de situatie. “Zo stellen we ons jeugdverblijf open 

voor het plaatselijke buurtcomité en doen we mee met de advent 

vensteractie. Tijdens die actie ontvangt er elke avond iemand de 

buren en wordt er een venster geopend. Dit venster blijft dan voor 

de rest van de adventsperiode verlicht. Door als jeugdverblijf mee 

te doen aan deze actie, brengen we mensen samen, wat volledig in 

de lijn ligt van onze missie.”
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1 FEBRUARI 2018

Indiendatum voor werkingsverslagen werkingssubsidies 2017 

(binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle jeugdverblijfcentra die een werkingssubsidie hebben aange-

vraagd voor een vierjarenperiode die 2017 omvat, en die na een 

eerste controle weerhouden werden, kregen onlangs een mail van de 

Afdeling Jeugd. In deze mail wordt verwezen naar de formulieren, te 

vinden op www.sociaalcultureel.be.

Gebruikers van de statistiekenmodule op www.jeugdverblijven.be 

kunnen de cijfers downloaden op hun beheerspagina.

1 APRIL 2018

Indiendatum voor financiële verslagen personeelssubsidies (bin-

nen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Alle C-huizen die personeelssubsidies ontvingen voor het jaar 2017, 

krijgen begin februari een formulier voor financieel verslag en over-

zicht loonkosten van de Afdeling Jeugd. Het formulier is ook terug te 

vinden op www.sociaalcultureel.be.

1 APRIL 2018

Indiendatum voor aanvragen personeelssubsidies 2019-2022 

(binnen het decreet ‘jeugdverblijfcentra’)

Jeugdverblijfcentra type C kunnen een personeelssubsidie aanvra-

gen voor een periode van vier jaren. De aanvraag gebeurt via een 

beleidsnota.

Opgelet! Jeugdverblijfcentra type C die eerder een personeelssubsidie 

toegekend kregen voor de periode 2016-2019, 2017-2020 of 2018-

2021, hoeven dit jaar geen nieuwe aanvraag te doen.

1 APRIL 2018

Indiendatum voor aanvragen infrastructuursubsidies (binnen het 

decreet ‘toerisme voor allen’)

Jeugdverblijfcentra kunnen infrastructuursubsidies ontvangen. Tot 1 

april 2018 worden alle subsidieaanvragen verzameld door Toerisme 

Vlaanderen. Erkende jeugdverblijfcentra kregen hiervoor half 

december een oproepingsbrief, waarin de verschillende criteria en 

prioriteiten worden overlopen.

1 APRIL 2018

Indiendatum voor aanvragen investeringssubsidies culturele 

infrastructuur

Jeugdverblijfcentra die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen 

via het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) tot 60 % gesubsi-

dieerd worden, enerzijds voor toegankelijkheidswerken, anderzijds 

voor CO2-besparende ingrepen.

Extra info vind je op pagina 13 in dit HuisWerknummer of via www.

cjt.be/ondersteuning/anderesubsidies. Of je kan komen luisteren op 

de infodag die FoCI organiseert op 30 januari (zie kalender op www.

cjt.be/ondersteuning).

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

Raadpleeg onze website www.cjt.be/ondersteuning voor meer infor-

matie. Je vindt er niet alleen alle indiendata en formulieren terug, je 

kan er ook terecht voor een massa andere informatie. Zo kan je in het 

HuisWerkarchief ook alle vorige dossiers raadplegen. 

 

Blijf je graag als eerste op de hoogte van alle weetjes of wil je interessante 

links te weten komen, dan kan je ons volgen op Facebook. Je hoeft hier-

voor geen lid te zijn van Facebook, het volstaat om te surfen naar www.

facebook.com/CJTOndersteuning. Wie wel een Facebookprofiel 

heeft en onze pagina ‘leuk vindt’, krijgt onze berichten regelmatig  

te zien op zijn eigen nieuwspagina.

Bergstraat 16
9820  Merelbeke

09/210.57.75

ondersteuning@cjt.be
www.cjt.be


