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Projectoproep ‘Linking you(th) up’ van P&V en de Stichting P&V,  

beheerd door de Koning Boudewijnstichting 
 
 

Waarover gaat het? 
 
De Coronacrisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven, maar de huidige situatie en 
maatregelen hebben een nog veel grotere impact op kwetsbare kinderen en jongeren. Deze situatie 
kan verstrekkende gevolgen hebben op de toekomst van jongeren. Afstandsonderwijs en huiswerk 
bevoordelen de meest toegewijde leerlingen op school en zij die thuis het best worden ondersteund.  
 
Het ontbreken van een basisuitrusting voor informatica vergroot deze ongelijkheid. Nog meer dan 
voor de crisis, dreigt het feit van niet over een computer te beschikken de kloof tussen kwetsbare 
jongeren en de anderen te vergroten: schooluitval, problemen om opleidingen te volgen, of 
moeilijkheden bij het zoeken naar werk. De digitale kloof draagt bij tot meer leerongelijkheid en 
minder job opportuniteiten.  
 
Om in te spelen op deze noodsituatie bieden P&V en de Stichting P&V aan maatschappelijk 
kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar nieuwe laptops aan, om hen in staat te stellen digitale 
competenties te verwerven, teneinde hun scholing, opleiding of zoektocht naar werk te kunnen 
blijven voortzetten. Bovendien gaan P&V en de Stichting P&V ook financiële steun verlenen aan 
organisaties die jongeren ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale 
vaardigheden. 
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Voor welke projecten? 
 
Projecten van organisaties die in België maatschappelijk kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar 
begeleiden: jongeren in een situatie van (dreigende) armoede, met een moeilijk school- of 
gezinsparcours (bv. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, met een geringe taalbeheersing) of 
NEET-jongeren (jongeren die geen werk hebben en geen onderwijs of opleiding volgen). 
 
De projecten combineren het geven van laptops met een individuele begeleiding: 
 

-  Gift van materiaal: de organisatie verdeelt nieuwe laptops en de jongeren worden er eigenaar 
van. 

 
- Individuele begeleiding: de organisatie biedt de jongeren een individuele begeleiding aan die 

vertrekt van de vragen en de concrete noden van de doelgroep. De begeleiding is gericht 
op een zo groot mogelijke participatie van de jongeren aan de maatschappij. Dat betekent 
dat de jongeren deze digitale vaardigheden verwerven en versterken ten bate van het 
voortzetten van hun scholing, opleiding en zoektocht naar werk. De opleidingen en de 
opvolging van elke jongere dragen op een transversale manier ook bij tot het versterken 
van de kritische zin (mediaopvoeding). 

 
Het kan gaan om het voortzetten van bestaande projecten die al goed werken of om nieuwe 
projecten. 
 
Bijvoorbeeld: 

- Verdelen van laptops aan kwetsbare jongeren die geen computer hebben en lid zijn van een 
vereniging (type sportclub, huiswerkbegeleiding, …) die aan jongeren ook 
leerondersteuning aanbiedt. 

- Uitrusten van jongeren in sociale woningen die worden opgevolgd door een 
maatschappelijk werker en groepslessen volgen bij een partnerorganisatie. 

- Ter beschikking stellen van computers aan jongeren van een jeugdorganisatie (jeugdhuis, 
buurtvereniging, …) om hun opleiding (online) voor te zetten of studietaken te maken. 

- Geven van computers aan jongeren om hun professionele inschakelingsproject te 
realiseren. 

- Uitrusten van jonge migranten en erg kwetsbare jongeren, om hen te ondersteunen bij het 
verwerven van digitale basisvaardigheden om hun schoolopleiding te faciliteren.  

- … 
 
Er mogen geen dossiers worden ingediend door openbare diensten zoals OCMW's en 
gemeentebesturen, en ook niet door scholen. Maar partnerschappen tussen verenigingen en deze 
instanties worden aangemoedigd. Commerciële projecten komen niet in aanmerking. 
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Welke steun? 
 
Geselecteerde organisaties kunnen rekenen op twee soorten steun: 

➢ P&V en de Stichting P&V leveren uw organisatie gratis nieuwe laptops (Lenovo V14 14’’), met 
helpdesk. De organisaties moeten minimum 10 computers en maximum 40 computers 
aanvragen. 
 

➢ De organisaties zullen eveneens een bijkomende financiële steun van maximum 8.000 euro 
kunnen aanvragen voor het begeleidingsproject voor jongeren. De steun moet dienen om de 
jongeren te ondersteunen bij het verwerven en versterken van hun digitale vaardigheden. Hij 
kan zowel worden gebruikt voor werkingskosten van de organisatie als voor personeelskosten. 

 
Het totale, beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 700.000 euro, waarvan een groot deel 
zal dienen voor het aankopen van nieuwe computers. Dit materiaal wordt door de vzw aan de 
jongeren zelf toegekend. De jongeren worden er dus eigenaar van.  
 
De laureaten engageren zich om deel te nemen aan een intervisie van een halve dag, om hun 
ervaringen te delen. Ten laatste 1 jaar na het overhandigen van de computers, verbinden de 
laureaten zich ertoe om een evaluatierapport op te maken, dat bij het aflopen van het project zal 
worden verstuurd naar de Koning Boudewijnstichting en naar de Stichting P&V. 
 
 
Voor wie? 
 

• Een kandidaatsdossier mag worden ingediend door elke vzw of vereniging met sociaal 
doel, die gevestigd is in België. 

• De OCMW's, overheidsdiensten en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, 
maar partnerschappen met deze actoren worden wel aangemoedigd. 

• Commerciële projecten worden niet aanvaard. 
 
Wat zijn de selectiecriteria? 
 
Uw aanvraag is ontvankelijk als:  

• het kandidaatsformulier 
o geschreven is in de taal van het formulier 
o volledig is ingevuld 
o is ingediend binnen de geplande termijn 

• de promotor/verantwoordelijke van het project 
o ouder is dan 18 jaar 
o zijn project ontwikkelt in België en er woont 

• het project 
o een niet-commercieel project is van algemeen belang  
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Uit de ontvankelijke dossiers zal de jury zijn keuze maken op basis van de volgende criteria: 
 

• Publiek: de organisatie begeleidt in België kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar: die ofwel 
leven in een situatie van (dreigende) armoede, ofwel een moeilijk school- of gezinsparcours 
hebben (bv. jongeren uit de bijzondere jeugdzorg, met een geringe taalbeheersing), ofwel 
NEET-jongeren zijn (die geen werk hebben, geen opleiding volgen en niet meer naar school 
gaan). 

 

• Noden: de organisatie moet de nood aan computers kunnen aantonen bij hun doelpubliek en 
legt duidelijk uit op basis van welke criteria het materiaal zal worden verdeeld onder de jongeren 
zonder computer. De jongeren wordt geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor het goed 
gebruik van het informaticamateriaal. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan het 
evenwicht tussen het aantal gevraagde computers en de capaciteit van de organisatie om deze 
jongeren individueel te ondersteunen. 
 

• Begeleiding: de organisatie moet kunnen aantonen dat ze een individuele ondersteuning kan 
aanbieden teneinde deze doelgroep te helpen om digitale vaardigheden te verwerven en te 
versterken. De begeleiding moet steunen op de concrete noden en vragen van de jongeren. 
Uiteindelijk streeft de begeleiding naar digitale autonomie en een grotere participatie van 
jongeren aan de maatschappij: ofwel via het heropnemen van de scholing of het inhalen van de 
leerachterstand, ofwel via het heropnemen of volgen van een opleiding, ofwel via het zoeken 
naar werk. De potentiële impact en de kwaliteit van de begeleiding op het verbeteren van de 
situatie van mensen die worden geconfronteerd met digitale ongelijkheid, worden meegerekend 
bij de beoordeling door de jury. 

 

• Kwetsbaarheid: bijzondere aandacht wordt geschonken aan de begeleiding van risico's en 
kwetsbaarheden die gerelateerd zijn aan het gebruik van de computer (bv. ouderlijk toezicht, 
online games, oplichting of phishing,…). Dat gebeurt in dialoog met de ouders of de 
volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de jongeren. 

 

• Looptijd: de projecten moeten starten in september 2020. De steun focust voornamelijk op het 
1ste jaar, dit wil zeggen tot september 2021. In de mate van het mogelijke worden projecten die 
voorzien in opvolging of contact in het 2de jaar echter wel aangemoedigd. Bijzondere aandacht 
wordt besteed aan het onderhouden van het materiaal teneinde het lang te kunnen gebruiken. 
 

Om geselecteerd te worden, moet uw project voldoen aan de verschillende criteria. Gelieve 
bijgevolg bij de beschrijving van uw actie aan te tonen hoe uw project daaraan beantwoordt. Het 
deel ‘budget’ moet gedocumenteerd zijn.  
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Timing 
 

• Lancering van de oproep op 2 juni 2020 

• Indienen van het kandidaatsdossier vóór 2 juli 2020 

• Aankondiging van de selectieresultaten: eind augustus - begin september 2020 
 
 
Contactgegevens (onze referentie 2020-D6200940)  
 
Voor meer inlichtingen en voor het online kandidaatsdossier, surfen naar www.kbs-frb.be, bellen 
naar 02-500 45 55 of e-mailen naar proj@kbs-frb.be.  
 
Voor meer specifieke vragen, kan u contact opnemen met Dany Doublet, per telefoon 
(02-549 02 57) of per e-mail (doublet.d@kbs-frb.be). 
 
Meer informatie op de website van de Stichting P&V:  https://www.foundationpv.be/nl/home  
of schrijf u in voor de nieuwsbrief  
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