
• Deze infosessie wordt opgenomen. Wil je niet in beeld komen, 

dan kan je onderaan links je video uitzetten. Ook je naam kan je 

aanpassen via rechtermuisklik ‘Rename’ op je eigen beeldvakje.

• Zet tijdens de presentatie je microfoon uit door er linksonder op te 

klikken.

• Hoor je niks? Klik onderaan links op “Join Audio”.

• We zullen regelmatig de kans geven om vragen te stellen. Als je een 

vraag hebt, kan je dat al tijdens de presentatie aangeven via de chat 

door “vraag” te typen. Je zal tijdens de vragenronde aangeduid 

worden om je vraag te stellen. 

→ Zet je microfoon onderaan links aan door erop te klikken. 

→ Wil je je vraag liever niet via de microfoon stellen, dan kan je 

ze voluit in de chat typen.

Welkom!
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Agenda

• Kwaliteitslabel: nieuw systeem

• Partner en indiener

• Aanvraagprocedure

• Monitoring

• Beoordeling

• Assessmentprocedure

• Planning

• Kalender



Kwaliteitslabel: nieuw systeem

• Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk 

• Verplicht voor organisaties actief in vrijwilligerswerk

• Geen deadline voor KL-aanvraag



Kwaliteitslabel: nieuw systeem

• Voor partners (= basis voor elke organisatie)

• Je neemt deel aan projecten als ondersteunende en/of gastorganisatie 
maar vraagt zelf geen subsidies aan

• Omvat standaardactiviteiten 

OF

• Voor indieners (met bijkomend deel)

• Je kan zelf subsidies aanvragen en bent verantwoordelijk voor een 
project

• Omvat activiteitenplan = link met subsidies



Aanvraagprocedure

• Kwaliteitslabelaanvraag: soort + aantal activiteiten voor aantal 
deelnemers

• Kwaliteitslabel geeft recht op een minimum aantal activiteiten 
per jaar

• Subsidieaanvraag: inhoudelijke aanvraag voor jaarlijkse 
activiteiten

• Subsidieaanvraag: niet (extern) beoordeeld op kwaliteit



Monitoring

• Eindverslag per subsidieovereenkomst

• Update activiteitenplan (optioneel)

• Regelmatige controle van kwaliteit: bepaalde 
momenten, spontaan of op aangeven
• Observatie: beperkt budget

• Opschorting: geen budget

• Beëindiging: KL ingetrokken



Beoordeling



Beoordeling

• Kwaliteitsprincipes en –standaarden

• Gelijke kansen en non-discriminatie

• Vermijden van jobsubstitutie

• Vermijden van schadelijke activiteiten

• Aanbod van kwaliteitsvolle, toegankelijke en inclusieve 
activiteiten

• Degelijke vrijwilligersovereenkomsten

• Non-profit



Beoordeling



Beoordeling

• Operational capacity: JINT vraagt ook documenten op 
indien nodig

• Award criteria

• Proportionaliteit: 
• nieuwe indieners vs. strategisch luik is voor iedereen nieuw
• Indieners: activiteitenplan in verhouding tot draagkracht én 

doelstellingen → voorstel tot aanpassing/vermindering kan

• Verschillende activiteiten en locaties (deels) afzonderlijk 
beoordelen



Beoordeling

• Basis kwaliteitslabel (partnerdeel): resultaat = ja of nee

• Bijkomend deel voor indieners: score
• Totaal minstens 60/100

• Elk onderdeel minstens 25/50

• De score weegt op de toewijzing van middelen voor de 
volgende jaren



Assessmentprocedure

1. Toegang tot OEET 

2. Individueel assessment voor jezelf – bereid voor waar 
je nog informatie over wil tijdens het bezoek

3. (online) bezoek met mede-assessor = deel van 
beoordeling!

4. Individueel assessment submitten in OEET

5. Consolidatiegesprek met mede-assessor

6. Consolidatorenoverleg (indien mogelijk)

7. Consolidatie en bevestiging!



Planning
Deadline 28 mei (ESC51) 

Conflict of Interest 20 mei

OEET 3 juni

Indiv. Assessment incl. bezoek +- 28 juni

Consolidatorenbijeenkomst +- 5 juli

Consolidatie +- 10 juli

Bevesiting consolidatie 13 juli



Planning

Doodle voor consolidatorenbijeenkomst:

https://doodle.com/poll/dmvuk9n3ke3pwbck?utm_source
=poll&utm_medium=link



Kalender

SALTO European Solidarity Corps Resource Centre: 
Quality Label training for Assessors (internal and 
external!) 

28-30 June 2021 + 22-24 November 2021| COMBINED ONLINE –
RESIDENTIAL EVENT, Germany

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-
calendar/training/european-solidarity-corps-
international-training-for-quality-label-experts.9293/

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-international-training-for-quality-label-experts.9293/
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VRAGEN?


