
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Projecten Door Jongeren | Voor Jongeren 

Een initiatief van het Koningin Mathildefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting 

 

“Ik verlies nooit. Of ik win. Of ik leer” 

(Nelson Mandela) 

 

 

Jongeren zijn alert en zien dingen gebeuren die hen verontwaardigen.  Ze zitten boordevol ideeën waarmee ze 

de wereld rondom hen willen verbeteren en zo de toekomst in handen nemen. Velen voelen ook de 

verantwoordelijkheid om initiatief te nemen. Samen overgaan tot actie en projecten realiseren laat jongeren 

uit diverse milieus toe naar mekaar te luisteren, in dialoog te gaan en mekaar te begrijpen, en de beste 

oplossingen voor een gezamenlijk probleem te bedenken. Bovendien is ondernemingszin een competentie die 

leidt tot zelfontplooiing en actief burgerschap en is het een van de acht door de Europese Unie erkende 

sleutelcompetenties voor levenslang leren. 

 

Ze zien kansen, weten wat ze willen maar vinden niet altijd de juiste weg, methode, instrumenten of 

ondersteuning nodig om hun goed idee om te zetten naar een concrete en duurzame realisatie. Vaak worstelen 

ze met het plannen en beheren van het proces om de doelstellingen ook effectief te bereiken en te evalueren. 

Het traject van het omzetten van een idee naar een oplossing is daarom net zo belangrijk als het finale 

resultaat. 

 

Waarbij het omzetten van ideeën naar concrete actie een proces is van vallen, opstaan en weer doorgaan. Een 

traject waar slagen en falen met mekaar verbonden zijn, en dit binnen een open cultuur van het leren omgaan 

met een mislukking die we benaderen als een leerkans: ‘Je mislukt nooit! Je wint of je leert!’.  

 

 

PROJECTOPROEP 

 
ISEE | IDEA | IDO 

Steun en professionele begeleiding die jongeren de kans geeft samen 
oplossingen voor lokale problemen te implementeren.  
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Met de oproep ISEE | IDEA | IDO start het Koningin Mathildefonds een nieuwe driejarige cyclus en wil het 

jongeren uit diverse milieus de nodige ondersteuning bieden om zich samen te engageren, betrokken te zijn 

en oplossingen te formuleren voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich afspeelt in hun nabije omgeving. 

Doel is om jongeren, als producer van hun project, competenties te ontwikkelen die levenslang inzetbaar zijn 

zoals teamspirit, creativiteit, doorzetting, verantwoordelijkheidszin, communicatie, planning en opvolging, 

strategie, evaluatie, partnerschappen, enz. Door in de jongeren te geloven en hen de verantwoordelijkheid te 

geven, geven we niet alleen ruimte maar vooral ook echo aan hun stem en hun ideeën. 

 

 

Welk type projecten? 

 

Het Fonds is op zoek naar jongeren uit diverse milieus, verenigd binnen een vzw, die een concreet idee willen 

realiseren als antwoord op een maatschappelijk vraagstuk in hun nabije omgeving: kleine, nabije en haalbare 

ideeën omzetten in actie. Het gaat om projecten binnen diverse sectoren (welzijn, gezondheid, sport, cultuur, 

duurzaamheid, sociale cohesie, …), geleid ‘door jongeren voor jongeren’ waarbij het resultaat rechtstreeks de 

jongeren toekomt. Innovatieve projecten met een concreet resultaat. 

 

 

Er moet bijzondere aandacht gaan naar het proces en naar de actieve participatie van kwetsbare jongeren aan 

het project. De begeleidende volwassenen openen deuren, creëren kansen en zorgen voor een professionele 

omkadering.  

 

Enkele voorbeelden van ideeën: 

• Goederen zoals grasmaaiers, gereedschappen, enz. delen om overconsumptie en kosten te 

verminderen, en om contacten tussen buren te bevorderen.  

• Een netwerk organiseren voor het delen van diensten (boodschappen doen, klussen, enz.) gedragen 

door jongeren in de buurt 

• Activiteiten organiseren voor jongeren in de buurt om het samenhorigheidsgevoel en het 

zelfvertrouwen te versterken  

• Inwoners van alle leeftijden helpen contact te maken met de ‘buitenwereld’ door een beter beheer van 

sociale netwerken. 

 

 

Welke steun kan u verwachten? 

 

• Het Koningin Mathildefonds biedt een professionele begeleiding aan (o.a. projectmanagement, 

middelen- en impactbeheer, communicatie, het beheer van het proces van slagen en falen, …) bij het 

omzetten van het idee naar een concrete oplossing: Dit traject, gespreid over 10 maanden, vertaalt 

zich in collectieve workshops, individuele coaching en sluit af met een apotheose door de pitches van 

de projecten.  De coaching zal worden aangeboden aan de jongeren met het idee en aan een 

volwassen begeleider.   

• Naast deze begeleiding ontvangen de geselecteerde projecten een ondersteuning tussen € 3.000 en 

€ 7.000. Hiervoor wordt een totaal ondersteuningsbudget van € 120.000 voorzien. 

• Een van de geselecteerde projecten zal bovendien de Koningin Mathildeprijs 2022 ontvangen, ter 

waarde van € 10.000, die wordt toegekend door een jongerenjury. 
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Wie kan een project indienen? 

 

• De oproep richt zich tot alle Belgische niet-commerciële organisaties – zowel mature als jonge 

startende -, die zich in België richten tot jongeren, met een bijzonder accent op meisjes en jongens in 

een kwetsbare situatie (ongeacht de aard van de kwetsbaarheid).  

• Samenwerkingsverbanden tussen actoren uit diverse sectoren worden sterk aangemoedigd en bieden 

een meerwaarde bij beoordeling. Scholen en lokale besturen kunnen enkel optreden als partner. 

• Wij mikken vooral op bestaande organisaties en initiatieven of op nieuwe combinaties van bestaande 

projecten die apart al hun sporen hebben verdiend. 

 

 

 

Welke zijn de selectiecriteria? 

 

Een onafhankelijke jury zal rekening houden met de volgende selectiecriteria: 

1. Coaching – Motivatie en engagement: De projecten duiden hun motivatie en verwachtingen ten 

aanzien van de coaching .  Ze verbinden zich ertoe de resultaten en de methode na afloop van de 

steun in het projectbeheer én in de werking van de vereniging te integreren. 

2. Participatieve formulering van het idee dat zal worden uitgewerkt: Om het lokale probleem 

waarvoor men een oplossing wil bieden, te preciseren baseren de projectverantwoordelijken zich op 

een diagnostisch methode waarbij jongeren worden betrokken. 

3. Het idee: is concreet en houdt een gewenste maatschappelijke verandering in zich en situeert zich 

binnen de leefwereld van jongeren in de nabije omgeving. Het idee is het startpunt van het project  

4. ‘Door Jongeren | Voor Jongeren’, motiverend en participatief karakter: In alle fasen van het project 

staat de stem en actieve inbreng van jongeren centraal. De begeleidende volwassenen openen deuren, 

creëren kansen en zorgen voor een professionele omkadering. Er wordt bijzondere aandacht 

geschonken aan de verbinding van kwetsbare en niet-kwetsbare jongeren.  

5. Impact: Het project van de jongeren moet een positieve en duurzame impact nastreven op jongeren 

en hun nabije omgeving.  

6. Doelgroep: Het project richt zich tot jongeren van 8 tot 20 jaar, met bijzondere aandacht voor de 

meest kwetsbaren, ongeacht de reden van kwetsbaarheid. 

7. Partnerschappen: Het project stelt een originele partnerschap voor, dat nieuwe vormen van 

verbinding creëert, de wereld van de jongeren verbreedt en grenzen tussen werelden doorbreekt. 

8. Innovatief karakter en voorbeeldfunctie.  Het project heeft een uitgesproken innovatief karakter en 

vormt een bron van inspiratie voor anderen. 

 

 

Kalender 

• Uiterste datum indiening van het kandidaatsdossier: 30 september 2021 

• Bekendmaking van de selectie: begin januari 2022 

• De projecten kunnen lopen tot en met december 2022. 

 

 

Bijkomende inlichtingen 

• U vindt meer informatie en het digitale kandidaatsdossier op de website www.kbs-frb.be. U kunt ook 

bellen op het nummer 02 500 45 55 met vermelding van de referentie D91000 of een e-mail sturen 

aan proj@kbs-frb.be 

• Met specifieke vragen kunt u ook terecht bij Griet De Ceuster, grietdc@yahoo.com. 
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