
Projectoproep ter bevordering van de deelname van jongeren van

14 tot 25 jaar aan transitieprojecten

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Bent u een jeugd- of buurtcentrum, een dienst voor hulp in open omgeving, een creatief

centrum of een andere structuur die met jongeren werkt in het Brussels Gewest?

Bent u een jeugdgroep binnen een beweging, studentengroep of andere vereniging?

Wilt u concreet bijdragen aan de ecologische transitie?

Dan richt deze oproep zich tot u. Ga het avontuur aan, samen met Leefmilieu Brussel en haar

partners.
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Algemene dynamiek van de projectoproep

Cascade

Doelstellingen van de projectoproep Cascade: door jongeren uitgedachte en uitgevoerde

projecten

De eerste doelstelling van de projectoproep Cascade is de Brusselse jeugd te mobiliseren via
projecten die verband houden met de ecologische transitie.

Met Cascade leveren jongeren een concrete bijdrage aan de ecologische en klimaattransitie door een

project voor hun wijk of zelfs het hele gewest op te zetten en uit te voeren.

De uitdagingen van deze projectmatige samenwerking zijn:

o Hun inzicht vergroten in de uitdagingen van de transitie

o Hun vermogen tot handelen ontwikkelen

o Banden smeden tussen Brusselse jongeren die in actie komen rond klimaatuitdagingen

Om de Brusselse jongeren in al hun pluraliteit te bereiken, wordt dit project buiten het schoolkader

ontwikkeld en is het gericht op jongeren die deel uitmaken van een bestaande jeugdstructuur.

De tweede doelstelling van Cascade is de betrokkenheid van deze jeugdstructuren bij de

ecologische transitie op lange termijn te ondersteunen.

Met Cascade worden de structuren begeleid om hun jongeren te kunnen ondersteunen bij de

projectmatige samenwerking. De steun maakt het ook mogelijk de werkwijzen van de structuur op

het vlak van de ecologische transitie ter discussie te stellen, zodat de dynamiek kan worden

voortgezet nadat de financiering is gestopt.

De aard en het tijdschema van de te ontwikkelen projecten

De door jongeren uitgedachte en uitgevoerde projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

● Het project speelt in op een milieukwestie (voorbeelden: soberheid (energie, hulpbronnen

enz.), korte ketens, ethische producten, Good Food, vermindering en beheer van afval,

bescherming en reactivering van levende organismen, communicatie en bewustmaking ...).

● Het project staat open voor de wijk of de invloedszone van de activiteiten van de structuur.

● Collectief project: het project wordt gedragen door ten minste 6 jongeren van de structuur,

die worden aangewezen om een publiek van ten minste 200 personen (binnen en buiten de

structuur) te bereiken.

● Het project heeft het potentieel om te worden voortgezet nadat de financiering is gestopt.

Wat het tijdschema betreft, zullen de projecten:

worden uitgevoerd in het schooljaar 2023-2024; in die periode worden de structuur en de

jongeren begeleid.



gedurende het schooljaar 2024-2025 zelfstandig worden voortgezet (zonder begeleiding). De

structuur kan beschikken over het nog niet bestede subsidiebudget (maximaal 15.000 euro

voor de twee schooljaren samen).

Steun van het Gewest

De steun is tweeledig.

1. Financiële steun

De structuren en jongeren krijgen een budget van maximaal 15.000 euro om hun project uit te

voeren. Dit budget is beschikbaar:

- om het project uit te voeren dat de jongeren aan het begin van de begeleiding, tijdens

het schooljaar 2023-2024, hebben opgezet en begroot.

- om het project en de transitiedynamiek binnen de structuur en de wijk te bestendigen.

Het is niet bedoeld om personeel of werkingskosten van de structuur te financieren.

Voor de opstelling van dit budget worden de jongeren en structuren geadviseerd, zodat het voldoet

aan de regels inzake subsidiabele uitgaven (zie bijlage 1).

2. Begeleiding van de structuren en de jongeren

Het Gewest biedt via Leefmilieu Brussel begeleiding in vier vormen:

2.1. Begeleiding binnen elke structuur

Tussen september 2023 en februari 2024 zullen coaches beschikbaar zijn om het project en

het budget ervan te helpen concretiseren.

Tussen januari en juni 2024 zullen de coaches ook elk project opvolgen volgens de behoeften

van de structuur: projectbeheer, wegwerken van blokkades, stimuleren van de jongeren enz.

2.2. Een collectieve intervisie met de SPOC van elke structuur

Elke kandidaat-structuur wijst intern een persoon aan die verantwoordelijk is voor het

Cascade-project. Deze persoon zal aanwezig zijn bij 3 collectieve intervisiemomenten, waarbij

de dynamiek van de transitie binnen de structuur, het projectbeheer en de bestendiging

centraal staan.

2.3. Specifieke begeleiding voor 3 jongeren per structuur (de 'Stunters')

De jongeren van elke structuur wijzen binnen hun groep 3 'Stunters' aan. De Stunters

verbinden zich tot deelname aan 2 avonden en 2 weekenden, verspreid over het schooljaar

2023-2024. Tijdens die bijeenkomsten nemen ze deel aan activiteiten en opleidingen over

milieukwesties, projectbeheer, communicatie en expressie. Deze momenten zullen de

groepscohesie, de motivatie van de jongeren en een welwillend en motiverend klimaat

bevorderen. Ze zullen als Cascade-ambassadeurs elk naar hun structuur terugkeren om niet

alleen hun nieuwe kennis, maar ook hun enthousiasme en motivatie te delen.



2.4. Een Cascade-gemeenschap tot stand brengen

Om de deelnemers bewust te maken van de gewestelijke dimensie van de transitie, zijn er in

de loop van het jaar drie momenten gewijd aan de hele Cascade-gemeenschap - SPOC,

Cascadeurs, leden van de structuren, coaches, deskundigen:

- 1 eerste collectief moment gewijd aan de ecologische transitie en de groepscohesie

Deze activiteit wordt op 4 datums aangeboden om jongeren uit de verschillende structuren

voor het eerst bijeen te brengen

- 1 startavond waarbij de hele gemeenschap voor het eerst bijeenkomt

- uitwisselingsavond over de binnen elke structuur ontwikkelde projecten

- 'evenementendag' om de uitgevoerde projecten te promoten en de bestendiging en

verspreiding ervan te bevorderen

Ondersteuning/Begeleiding Voor wie Wanneer
Hulp bij de mobilisatie van
jongeren in de ecologische
transitie

Jongeren en hun referentiepersoon
binnen de structuur

1 keuze tussen 4
momenten:
4/10 – 14u30-5u00
6/10 – 17u30-20u00
7/10 - 13u30 - 16u00
8 /10 – 13u30 – 16u00

Hulp bij de opzet van een
concreet project

Jongeren en hun referentiepersoon
binnen de structuur

Tussen september 2023
en february 2024

Hulp bij de uitvoering van het
project

Jongeren en hun referentiepersoon
binnen de structuur

Tussen januari en juni
2024

Intervisie De
vertegenwoordigers/referentiepersonen
van elke structuur

3 momenten, verspreid
over de looptijd van het
project

Opleiding van
'Stunters'/Cascadeurs en
Cascadeuses

3 jongeren per structuur 2 optionele avonden:
20/12 en 7/2
2 weekends van vrijdag
18u tot zondag 18u: van
17/11 tot 19/11 en van
16/2 tot 18/2

Gemeenschap Alle projectdeelnemers 2 avonden van 18 tot 21
uur: 18/10 en 26/4.
1 nader te bepalen
sluitingsmoment



Verbintenis van de structuur en de jongeren

De structuur verbindt zich ertoe:

● een volwassene van de structuur aan te wijzen als verantwoordelijke voor het

Cascade-project (SPOC). Deze persoon volgt het project binnen zijn/haar structuur op en is

verantwoordelijk voor het contact met de externe coaches. Hij/Zij neemt deel aan de drie

intervisiesessies.

● ten minste 6 jongeren uit de organisatie motiveren en mobiliseren om het project te

ontwikkelen en een publiek van ten minste 200 personen te bereiken (intern en extern aan

de organisatie).

● gunstige voorwaarden te scheppen om het team van jongeren die gemotiveerd zijn om hun

Cascade-project uit te voeren, te ondersteunen: steun van de verantwoordelijke volwassene,

lokalen en uitrusting, beschikbare tijd enz. Dit is om overbelasting van de jongeren te

voorkomen.

● na te denken over de bestendiging en verlenging van de transitiedynamiek nadat de

financiering is gestopt.

De betrokken jongeren verbinden zich ertoe om:

● een positieve teamdynamiek te handhaven en gemotiveerd te blijven om hun

Cascade-project uit te voeren.

● een 'harde kern' binnen dit team in stand te houden, bestaande uit ten minste de 3

“Stunters”. Deze kerngroep zal van september 2023 tot juni 2024 structureel aan het project

deelnemen.

● een project te ontwikkelen dat beantwoordt aan de doelstellingen en het tijdschema van

deze projectoproep.

De jongeren en de structuur verbinden zich ertoe om:

● het tijdschema  van de voorgestelde begeleiding in acht te nemen

o door deel te nemen aan alle collectieve evenementen van het project (Cascadeurs en

gemeenschap)

o door individuele ontmoetingen mogelijk te maken

Bij niet-naleving van deze verbintenissen behoudt het Gewest zich het recht voor de samenwerking

en de financiering te beëindigen.



Zich kandidaat stellen

Wie kan zich kandidaat stellen? 

Voor deze projectoproep komen non-profitorganisaties in aanmerking, zoals:

- Verenigingen zonder winstoogmerk (vzw)

- Internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw)

De oproep tot kandidaatstelling staat open voor alle verenigingen die actief zijn in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

De oproep tot kandidaatstelling staat open voor alle structuren met een sociaal oogmerk gericht op

jongeren tussen 14 en 25 jaar.

De oproep is niet gericht tot middelbare scholen, universiteiten of hogescholen

Hoe moet de kandidaatstelling worden ingediend? Een formaat op maat van jongeren

De essentie van de Cascade-dynamiek is groepen jongeren te begeleiden bij het uitdenken, begroten

en uitvoeren van een project in hun wijk.

Het is ook belangrijk dat de jongeren van de structuren deelnemen aan het kandidatuurproces en dat

deze deelname hun een meerwaarde oplevert, ongeacht het resultaat van de selectie.

De projectoproep Cascade omvat daarom 2 elementen:

- een productie gemaakt door de jongeren van de structuur, in de vorm van een video of

podcast

- een door de structuur ingevulde subsidieaanvraag

Productie gemaakt door de jongeren (voorbeeld beschikbaar in de podcast of video)

Het werk heeft de vorm van een videoclip of een podcast. De template is ingedeeld in drie

onderwerpen, met starters:

Onderwerp 1: Er waren eens een structuur, projecten en een manier om mensen samen te
brengen:

1min30

Starter: Bij ons ...

Onderwerp 2: Een wijk, banden, mogelijkheden: 1min30
Starter: Rondom ons ...

Onderwerp 3: Een milieuproject met een lokale impact: een vaststelling, een beschouwing, een
beweging, een  beslissing: 1min30

Starter: We stellen vast ... We denken ... We willen ...

https://youtu.be/yZTSS1gKcnY
https://youtu.be/0Lv7--5zXVc


En ... Morgen zal ...

Met instemming van de jongeren kunnen alle geproduceerde producties worden gepromoot

(op verschillende websites, sociale netwerken, enz.), ook die van jongeren van organisaties

die geen Cascade-project hebben gekregen.

Subsidieaanvrag

Op basis van de subbsidieaanvraag kan de jury de selectiecriteria. Van de winnende

structuren zullen de volgende aanvullende documenten worden gevraagd:

- De meest recente beschikbare statuten

- De jaarrekeningen of, voor kleine vzw’s, een 'staat van het vermogen' en een

'staat van rechten en verplichtingen' voor de laatste twee boekjaren waarvoor

deze beschikbaar zijn

- Een gewaarmerkt attest bankidentiteit (ondertekend door de bank)

Facultatieve hulp bij het indienen van een kandidatuur 

Om ervoor te zorgen dat de projectoproep voor iedereen toegankelijk is en dat de jongeren die een

kandidatuur indienen door het proces worden verrijkt, wordt facultatieve hulp aangeboden:

- Twee informatiesessies voor de structuren : 23/02 van 17u00 tot 18u30 en 14/03
van 12u30 tot 14u00
Inschrijving verplicht via het formulier

Afgezien van deze twee gemeenschappelijke momenten kunnen vragen worden

gesteld via het e-mailadres cascade@environnement.brussels.

- 3 volle middagen, van 14 tot 17 uur, om de ecologische overgang voor de

kandidaat-structuren en hun betrokken jongeren te ontdekken. Zij zullen het

mogelijk maken om de inzet van de overgang binnen iemands buurt beter waar te

nemen en te vertrekken met concrete elementen om een video/podcast te

produceren.  Mogelijkheid om slechts voor één datum in te schrijven:

o 1/04 in Mundo B, Edimbourgstraat 26 in 1050 Brussel.

o 16/04 of 3/05 bij Leefmilieu Brussel, Havenlaan nr. 86, 1000 Brussel.

Inschrijving verplicht, groep van 3 tot 10 personen per structuur, via het formulier

- 3 volle middagen, van 14 tot 17 uur, voor technische bijstand. De jonge kandidaten

worden begeleid bij de realisatie van hun productie op basis van de informatie die

zij vooraf hebben verzameld. Maximaal 10 organisaties kunnen van deze optionele

bijstand profiteren. Reserveer uw plaats voor een van deze drie data: 05/04, 19/04

of 17/05/23 . Adres: Ambassadeurs d'Expression Citoyenne, Jozef II-straat 18,

1000 Brussel.

Inschrijving verplicht, groep van 2 tot 5 personen per structuur, via het formulier

https://airtable.com/shrW0jwMAVl12Jegk
mailto:coordinatie-on@cascade.be
https://airtable.com/shr6Rdr2HCLDlNAPe
https://airtable.com/shr6Rdr2HCLDlNAPe


Het al dan niet gebruikmaken van deze facultatieve hulp heeft geen invloed op de selectie.

Wanneer en hoe kan de kandidatuur worden ingediend? 

Uiterlijk 31/5/2023 :

De organisatie heeft de subsidieaanvraag ingevuld en ondertekend.

De jongeren hebben hun podcast of video geproduceerd.

De organisatie dient haar aanvraag in via het onlineformulier, met bijvoeging van

- de subsidieaanvraag, ingevuld en ondertekend, in PDF- en Word-formaat

- de door de jongeren gemaakte video of podcast

Selectiecriteria voor de 10 Cascade-projecten

2023

Jury

De kandidaturen die aan de ontvankelijkheidscriteria voldoen, worden beoordeeld en geselecteerd

door een jury. De selectie zal gebeuren op basis van een vergelijking tussen de verschillende in

aanmerking komende kandidaturen volgens de selectiecriteria.

De jury zal bestaan uit leden die actief zijn in de jeugd- en/of milieusector:

o Kinderrechtencommissaris FR

o Kinderrechtencommissaris NL

o Jongerenforum

o Jeugdraad VGC

o Youth for Climate

o Een jongerenambassadeur

o Twee experts van Leefmilieu Brussel

o Een vertegenwoordiger van de Brussels minister van Leefmilieu en Klimaat, Reinheid,

Energie en Participatiedemocratie (waarnemer)

De beslissingen van de jury worden in onderlinge overeenstemming genomen, d.w.z. met

eenparigheid van stemmen van de deelnemers, nadat eventuele belangrijke bezwaren tegen de

geselecteerde kandidaturen zijn weggenomen.

Ontvankelijkheidscriteria

Indien aan een van deze criteria niet wordt voldaan, wordt de kandidatuur niet geanalyseerd.

- De kandidatuur moet worden gedragen door een vereniging die actief is in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest (de maatschappelijke zetel hoeft niet in Brussel te zijn gevestigd,

maar het project moet wel betrekking hebben op Brusselaars).

- De kandidatuur moet het kandidatuurformulier en de door de jongeren gemaakte

video/podcast omvatten en binnen de termijn worden ingediend. Het kandidatuurdossier

https://www.bubble.brussels/wp-content/uploads/2023/02/subsidieaanvraag.pdf
https://airtable.com/shrJeXI0tJ3X6pj04


moet naar behoren zijn ingevuld en ondertekend door de personen die gemachtigd zijn

om de vereniging te binden.

- Het maatschappelijk doel van de vereniging is gericht op jongeren tussen 14 en 25 jaar.

Selectiecriteria

Om een zo divers mogelijk publiek te bereiken met de projectoproep Cascade en een echte impact te

hebben op jongeren, zal de rangschikking worden vastgesteld op basis van de punten die met het

ingediende dossier worden behaald (40 punten voor de jongerenproductie, 40 punten voor het door

de structuur ingevulde dossier).

De jury zal bij de selectie ook letten op de diversiteit van de soorten structuren: gender, sociale en

geografische diversiteit.

Selectiecriteria met betrekking tot de video/podcast 

Criterium Toelichting 40 pt

Motivatie en inzet van
de jongeren

Algemene dynamiek van de productie:
kwaliteit van de productie, naleving van de
instructies, aantal deelnemende jongeren,
overtuigingskracht

 20

Sterkte van de analyse
en projectie van de
jongeren

De jongeren hebben de milieuaspecten van de
transitie, de plaats die zij daarin kunnen
innemen en de mogelijke openheid naar hun
wijk/invloedszone begrepen  20

Criteria in verband met de door de structuur ingevulde subsidieaanvraag 

Criteria Toelichting 40pts

Dynamiek van de
betrokkenheid van de
jongeren van de
structuur bij het
Cascade-project

De structuur zorgt voor een dynamiek die de
empowerment van de jongeren mogelijk
maakt.

 15

Langetermijnvisie van
de structuur op de
ecologische transitie

De structuur is zich bewust van de
milieu-uitdagingen van de transitie, de rol
die ze daarin kan spelen en de actielijnen die
ze kan volgen om zich op lange termijn in te
zetten 15



Impact van een
Cascade-project

De structuur kan concrete middelen inzetten
om met het project meer begunstigden te
bereiken, zowel binnen als buiten de
structuur 10



Tijdschema van de oproep

Begin februari: lancering van de oproep

Februari-Maart: online informatiesessies voor de structuren

- 23/02 van 17u tot 18u30 en 14/03 van 12u30 tot 14u

Inschrijving verplicht via het formulier

April en mei: inspiratienamiddag voor de kandidaat-structuren en hun jongeren; begeleiding van de

jongeren en de structuren bij de productie van de video/podcast

- 3 namiddagen interactieve verkenning van de transitie: 01/04, 16/04, 03/05 , 14u tot 17u 

- 3 namiddagen van technische ondersteuning: 05/04, 19/04, 17/05, 14u tot 17u 

Inschrijving verplicht via het formulier

31 mei: uiterste datum om de kandidaturen in te dienen

15 juni: selectiejury

30 juni: bekendmaking van de beslissingen van de jury aan de kandidaat-structuren

September 2023:

- Valorisatie van video-/podcastproducties van de jongeren

- Start van de 10 Cascade-begeleidingen binnen de winnende structuren

https://airtable.com/shrW0jwMAVl12Jegk
https://airtable.com/shr6Rdr2HCLDlNAPe


Bijlage : subsidieerbare uitgaven
Artikel 1: subsidieerbare uitgaven

1/ Dit zijn de subsidieerbare uitgaven:

o Promotie- en publicatiekosten: drukwerk, reclamekosten

o Administratieve kosten: aankoop van verbruiksgoederen (max 25%), softwarelicentie ...

o Verplaatsingskosten: voor de jongeren, externe betrokkenen ...

o Vergoeding van derden en onderaannemers: deskundigen (activiteiten, opleidingen,
conferenties), vrijwilligersvergoedingen, huur van zalen, catering

o Uitrustingen: het benodigde materiaal voor de uitvoering van het project

2/ De volgende uitgaven worden niet aanvaard:
o Huur- en servicekosten voor de structuur
o Personeelskosten (in het kader van een arbeidsovereenkomst met de begunstigde),

behalve voor studentencontracten met instemming van het begeleidingscomité van het
project (zie punt 3)

o Andere kosten van de structuur die geen verband houden met het project (belastingen,
heffingen, afvloeiingskosten ...)

3/ De volgende vergoedingen (vrijwilligerswerk, studentencontract) zijn mogelijk onder de volgende

voorwaarden en met instemming van het begeleidingscomité van het project:

o Eenmalige vergoeding: de betaalde persoon mag geen begunstigde van de actie of het
project zijn (bijvoorbeeld een trainer of een jongere die helpt bij het opzetten van een
evenement)

o Regelmatige vergoeding: de actie moet voldoende vaak herhaald worden om een
regelmatige bijdrage te vereisen (bijvoorbeeld permanentie voor een ruilmarkt)

In geen geval worden jongeren betaald om deel te nemen aan de activiteiten voor de Cascadeurs.

4/ De gesubsidieerde uitgaven moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
o De uitgaven worden gedaan tijdens de subsidieperiode.

o De uitgaven worden effectief gedaan door de begunstigde van de subsidie.

o De uitgaven worden opgenomen in de boekhouding en zijn identificeerbaar en
controleerbaar. De structuur bewaart het bewijs van elke uitgave.

5/ De subsidie is overheidsgeld dat wordt toegekend in het kader van een ecologisch transitieproject.

- De uitgaven moeten erop gericht zijn de milieu-impact van het project te beperken:

tweedehands aankopen, huren in plaats van kopen, ecologische en herbruikbare

materialen, milieuvriendelijk vervoer ... .

- Aangekocht materiaal kan tijdelijk worden gedeeld met andere Cascade-projecten.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


