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De Vlaamse overheid wil een duurzame en actieve participatie van kansengroepen aan cultuur,
jeugdwerk en sport bevorderen door jaarlijks diverse projecten voor en door kansengroepen te
ondersteunen. Voor de beoordeling van subsidieaanvragen is de ‘beoordelingscommissie
participatieprojecten voor kansengroepen’ op zoek naar extra deskundigen.

Wat doet de commissie participatieprojecten voor kansengroepen?
De beoordelingscommissie participatieprojecten voor kansengroepen beoordeelt de inhoudelijke
aspecten van de subsidieaanvragen. De commissie gaat na in welke mate de projecten voldoen aan de
vooropgestelde subsidiecriteria en bekijkt de slaagkansen van de projecten. Op basis van de beoordeling
van de commissie formuleert het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een ontwerp van
beslissing en legt deze voor aan de minister van cultuur.
Het departement beoordeelt de dossiers op zakelijk en financieel vlak.

Wie komt als deskundige in aanmerking?
Onze ideale kandidaat heeft een brede, maatschappelijke interesse en affiniteit met minstens één van
de volgende sectoren: jeugdwerk, cultuur of sport. Het is belangrijk dat je inzicht hebt of kunt
verwerven in de drempels die bepaalde kansengroepen ervaren bij deelname aan jeugdwerk, cultuur of
sport. Jouw deskundigheid kan voortkomen uit professionele ervaring of ervaring als vrijwilliger binnen
deze sectoren.
We verwachten dat je op basis van de ingediende dossiers, de criteria van de regelgeving en je eigen
inzicht in de sector(en) een helder advies kan formuleren, onderbouwd met sterke argumenten. Tegelijk
verwachten we dat je ook in dialoog kan treden met andere collega-commissieleden.
Om een eerlijke beoordeling van dossiers te garanderen, kunnen bepaalde personen geen deel
uitmaken van de beoordelingscommissie:
- leden van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
- een personeelslid of een lid van de raad van bestuur van een organisatie waarvan de
subsidieaanvraag moet worden behandeld door de beoordelingscommissie.

Timing en werkdruk
Subsidieaanvragen kunnen twee keer per jaar worden ingediend: uiterlijk 1 februari en 1 augustus.
In de subsidieronde van 1 februari worden uitsluitend eenjarige projecten ingediend. Gemiddeld 25
dossiers worden dan beoordeeld door de commissieleden. De subsidieronde van augustus is bedoeld
voor zowel eenjarige als meerjarige projecten. Gemiddeld worden er dan zestig dossiers ingediend.
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Half augustus en half februari krijgen de commissieleden de dossiers bezorgd die zij moeten beoordelen.
Voor elk dossier zijn er twee beoordelaars. Per dossier maak je een schriftelijke voorbereiding die voor
de commissievergadering digitaal wordt bezorgd aan de afdeling Sociaal-Cultureel Werk.
De commissievergaderingen vinden plaats midden maart en midden september.
De vergadering in maart duurt een hele dag. De vergadering in september kan twee hele dagen in beslag
nemen omdat er in deze subsidieronde meer dossiers worden ingediend. De commissievergaderingen
vinden plaats overdag in het Arenberggebouw in de Arenbergstraat te Brussel, dit is op wandelafstand
van het station Brussel-Centraal.

Benoeming en duur van het engagement
Je wordt voor drie jaar benoemd door Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.
Bij de selectie wordt rekening gehouden met de diversiteit aan competenties die nodig zijn voor de
formulering van adviezen, de man-vrouwverhouding en de etnisch-culturele diversiteit van de
samenleving.

Wat bieden we jou?
Je ontvangt een vergoeding voor:
- de deelname aan vergaderingen (50,14 euro netto per dagdeel). In deze vergoeding zit de
voorbereiding van de vergadering inbegrepen,
- de reiskosten.
Via de commissie krijg je de kans om je ervaring en kennis over verschillende sectoren te versterken
door in debat te treden met collega-commissieleden.

Interesse?
Stuur voor 3 november 2016 een korte motivatie met toelichting over je expertise en deskundigheid
wat betreft de participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugdwerk of sport naar
participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be.

Meer informatie
Heb je vragen? Neem contact op met de afdeling Sociaal-Cultureel Werk van het Departement Cultuur,
Jeugd, Sport en Media:
• participatieprojecten@cjsm.vlaanderen.be
• 02 553 41 26 (Lynn Moerenhout)
• 02 553 41 79 (Yves De Backer)
Informatie over de participatieprojecten voor kansengroepen vind je ook op de website van de afdeling
Sociaal-Cultureel Werk : http://www.sociaalcultureel.be/volwassenen/partprojkans.aspx.
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