PROJECTOPROEP

I SEE | IDEA | I DO #2
Van idee naar actie: jongeren ondersteunen om
samen te werken aan een duurzame oplossing voor een
actueel, lokaal probleem
Projecten door jongeren, voor jongeren
Een initiatief van het Koningin Mathildefonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting
“Echt leren vindt alleen plaats door ervaring.”
(Confucius, Chinees filosoof, 6e eeuw vr. Chr.)
Als jongere weet je wat er in je buurt leeft en zit je boordevol ideeën om de wereld te verbeteren. Heb jij ook
vaak zin om initiatief te nemen en zo mee de toekomst te bepalen? Door samen met anderen tot actie over te
gaan, kunnen jongeren uit verschillende milieus naar elkaar luisteren, met elkaar in dialoog gaan, elkaar
begrijpen en van elkaar leren. Zo kom je tot uitstekende oplossingen voor een gemeenschappelijk probleem en
zorg je voor echte sociale innovatie. Deze vorm van sociale ondernemingszin bevordert bovendien je
zelfontplooiing, zelfstandigheid en actief burgerschap.
Als jongere heb je oog voor kansen. Je weet goed wat je wil, maar vindt niet altijd de juiste weg, methode,
middelen of ondersteuning die nodig zijn om jouw goed idee om te zetten in een concreet en duurzaam initiatief.
Het traject om je doelstellingen om te zetten in realiteit blijkt helaas vaak te ingewikkeld. Maar wist je dat de
weg van idee naar concrete actie even belangrijk is als het eindresultaat?
Het is een traject van vallen, opstaan en weer doorgaan. Een traject waarin er plaats is voor slagen, maar ook
voor falen. In een open cultuur mag je eens naast de bal slaan. Mislukken kan dan zelfs een leerkans worden. “Je
mislukt nooit! Je wint of je leert!”

Met deze tweede oproep van I SEE | IDEA | I DO wil het Koningin Mathildefonds zich richten op de verbindende
kracht die uitgaat van samenwerken aan je buurt. We willen jou en jongeren uit uiteenlopende milieus de
nodige ondersteuning bieden, zodat jullie je samen kunnen inspannen, engageren en oplossingen bedenken
voor een maatschappelijk probleem bij jou in de buurt. Wij geloven immers in de jeugd en willen jullie
verantwoordelijkheid geven. Zo willen we niet alleen jullie zelfstandigheid aanmoedigen, maar ook jullie stem
en ideeën kracht bijzetten. De bedoeling is dat jullie, als trekker van het project, samen vaardigheden
ontwikkelen waar je nog levenslang voordeel uit kan halen. Denk maar aan teamgeest, creativiteit,
doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin, communicatie, planning en opvolging, strategie, evaluatie,
samenwerken, …

Om welk soort projecten gaat het?
Het Fonds is op zoek naar jongeren die verenigd zijn binnen een vzw en die een idee willen omzetten in een
concrete actie, in samenwerking met jongeren uit diverse milieus. Jullie idee moet een antwoord bieden op een
maatschappelijk probleem uit jullie nabije omgeving. Het maatschappelijk vraagstuk dat jullie samen willen
aanpakken, kan betrekking hebben op heel wat onderwerpen: van het bevorderen van de korte keten tot sport
en bewegen, van eenzaamheid tot armoedebestrijding, van gezonde en lokale voeding tot recycling, …
Jullie project moet ‘door jongeren, voor jongeren’ ontwikkeld worden en jullie moeten zelf kunnen genieten van
het uiteindelijke resultaat. Jullie zijn zelf eigenaar van het project, maar kunnen uiteraard worden bijgestaan
door volwassenen die deuren openen, kansen creëren, een professionele omkadering aanreiken en ermee voor
zorgen dat het traject minstens even belangrijk en leerzaam is als het resultaat.
Bijzondere aandacht gaat naar het actief betrekken van de minst zichtbare en de meest geïsoleerde jongeren:
jongeren met een zeer klein (lokaal) netwerk, die niet of nauwelijks aangesloten zijn bij een lokale jeugd- of
sportvereniging, die weinig echte banden hebben met de buurt en die om welke reden dan ook - economisch,
sociaal, psychologisch, … - geïsoleerd leven. Door in je nabije omgeving actief op zoek te gaan naar deze jongeren,
hen uit te nodigen en aan te moedigen tot deelname, worden ook hun stemmen en meningen gehoord. Zorg
ervoor dat ze samen met de andere jongeren vanop de eerste rij kunnen meegenieten van een verbindende
ontmoeting, een versterking van hun vaardigheden en van de behaalde duurzame resultaten.

Jullie project moet een impact hebben op 3 niveaus:
o Op de jongeren zelf:
o Het is de bedoeling dat jullie groeien op vlak van projectbeheer en levenslang inzetbare
vaardigheden verwerven, zoals teamgeest, creativiteit, doorzettingsvermogen,
verantwoordelijkheidszin, communicatie, planning en opvolging, strategie, evaluatie,
samenwerken, …) en
o Dat jullie de minst zichtbare en meest geïsoleerde jongeren uit de buurt betrekken.
o Op de actie en het resultaat:
o Het project moet sociaal vernieuwend zijn en een duidelijk verschil maken. Zorg dus voor een
duurzaam effect voor jullie doelgroep.
o Op jullie vzw/organisatie:
o Samen met jullie begeleiders en de organisatie moeten jullie de verworven vaardigheden
blijvend opnemen in de werking van jullie organisatie.
Welke steun kan je verwachten?
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•

Wordt je project geselecteerd, dan biedt het Koningin Mathildefonds jou en je team professionele
coaching aan bij het omzetten van jullie idee naar een initiatief met concrete impact op je buurt. Deze
coaching brengt jullie heel wat vaardigheden bij, bijvoorbeeld op vlak van ondernemen en
projectmanagement, waar jullie nog levenslang voordeel uit kan halen. Dit traject wordt gespreid over
een tiental maanden en zal bestaan uit collectieve workshops en individuele coaching.
“Het aangeboden coachingtraject geeft onze jongeren enorm veel energie. Ze leren out-of-thebox denken, hun grenzen verleggen en toewerken naar een heel concreet resultaat… De input
van én interactie met de andere projecten tijdens de coachingsessies werkt aanstekelijk.” (Marc
Van Couwenberghe – Broederschool Sint-Niklaas)
“Tijdens de coachingsessies leer je op een speelse manier je doel duidelijker verwoorden, de
hindernissen nemen die je op je parcours tegenkomt, kleine deelstapjes nemen en krijg je inzicht
in de hulpmiddelen die er zijn om je doel te bereiken…” (Nora Sijmons – Matinu vzw)

.
•
•

Naast dit coachingaanbod krijg je voor je geselecteerde project ook een financiële ondersteuning van
€ 3.000 tot € 7.000. Hiervoor wordt een totaal budget van € 120.000 door het Fonds voorzien.
Komt je project als beste uit de bus, dan wordt het bovendien bekroond met de Koningin Mathildeprijs
2023. Deze prijs, met een waarde van € 10.000, wordt toegekend door een jongerenjury.

Wie kan een project indienen?
•

•

•
•

De oproep richt zich tot alle Belgische niet-commerciële organisaties (denk maar aan je school, je
jeugdvereniging, …) die zich in België richten tot jongeren, en vooral dan op meisjes en jongens in een
kwetsbare situatie of op een kwetsbaar moment in hun leven, en jongeren die geïsoleerd leven.
Lokale besturen kunnen geen dossier indienen, maar ze kunnen wel partner worden van jouw project.
We moedigen je dan ook aan om samenwerkingsverbanden aan te gaan met spelers uit diverse
sectoren. Dit kan een echte meerwaarde zijn bij de beoordeling.
Wij mikken vooral op bestaande organisaties en initiatieven, of op combinaties van bestaande projecten
die afzonderlijk al mooie successen hebben geboekt.
Rurale organisaties en projecten gericht op het platteland moedigen we ook sterk aan om een dossier
in te dienen.

Aan welke selectiecriteria moet je voldoen?
Een onafhankelijke jury zal rekening houden met de volgende selectiecriteria:
1. Coaching – Motivatie en engagement: Je maakt je motivatie en verwachtingen duidelijk tijdens de
coaching die wordt aangeboden aan je organisatie en een volwassen begeleider. Jullie engageren zich
om de resultaten en methode ook na de ontvangen steun in het projectbeheer én de werking van de
vereniging toe te passen, zelfs nadat het project is afgerond.
2. Participatieve formulering van het uit te werken idee: Het lokale probleem waarvoor je een oplossing
wil bieden, wordt door de projectverantwoordelijken geïdentificeerd volgens een participatieve of
betrekkende methode onder leiding van de jongeren.
3. Het idee: Je idee is concreet en omvat een gewenste maatschappelijke verandering. Het heeft te maken
met de leefwereld van jongeren uit je buurt en is het startpunt van het project waarvoor steun wordt
gevraagd.
4. ‘Door jongeren, voor jongeren’, motiverend en participatief: In alle projectfasen staat jullie stem en
actieve inbreng centraal. De begeleidende volwassenen openen deuren, creëren kansen en zorgen voor
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5.
6.

7.
8.

een professionele omkadering. Denk ook zeker aan het betrekken van en de interactie met kwetsbare en
geïsoleerde jongeren.
Impact: Je project moet een positieve en duurzame impact hebben op jongeren, in je nabije omgeving
en binnen je organisatie.
Doelgroep: Je project richt zich tot jongeren van 12 tot 25 jaar, met bijzondere aandacht voor de meest
kwetsbaren, ongeacht de reden van hun kwetsbaarheid. Jullie ondernemen bovendien acties om de
minst zichtbare en de meest geïsoleerde jongeren in alle projectfasen actief te betrekken.
Partnerschappen: Je project stelt een origineel partnerschap voor met nieuwe vormen van verbinding,
dat de wereld van jongeren verbreedt en grenzen tussen verschillende werelden doorbreekt.
Sociaal vernieuwend karakter en voorbeeldfunctie: Je project heeft een uitgesproken sociaal
vernieuwend karakter en is een inspiratiebron voor anderen.

Kalender
• Uiterste indieningsdatum voor het kandidaatsdossier: 3 oktober 2022
• Bekendmaking van de selectie: begin januari 2023
• De projecten kunnen lopen tot en met december 2023

Bijkomende inlichtingen
• Meer informatie en het digitale kandidaatsdossier vind je op de website www.kbs-frb.be. Je kan ook
steeds terecht op het nummer 02 500 45 55 met vermelding van de referentie D91000, of via e-mail op
proj@kbs-frb.be.
• Specifieke vragen zijn ook altijd welkom bij Griet De Ceuster, grietdc@yahoo.com.
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