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Kwaliteitslabel: hoe werkt het? 

• Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk 

• Verplicht voor organisaties actief in vrijwilligerswerk

• Geen ‘vaste’ deadline voor KL-aanvraag



Kwaliteitslabel: hoe werkt het?

• 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 strategie en activiteitenplan = link met subsidies



Stappen naar vrijwilligersprojecten

• Kwaliteitslabelaanvraag
• gast/ondersteunend
• indieners: strategie & aantal/aard activiteiten voor aantal deelnemers,   

projectmanagement
• Via https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-

solidarity-corps

• Kwaliteitslabel
• geeft na recht op een minimum aantal activiteiten per jaar = minimumbudget

• Subsidieaanvraag: 

• jaarlijkse aanvraag voor activiteiten
• niet beoordeeld op kwaliteit

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/european-solidarity-corps


Monitoring

• Eindverslag per subsidieovereenkomst

• Regelmatige controle van kwaliteit:
• progress report (na 3 jaar): intern of extern behandelen nog 

niet duidelijk

• Projectbezoeken

• Bijeenkomsten en contacten met staf JINT

• …

• Update activiteitenplan (optioneel)



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

• Activiteitenplan: voorstel tot reductie mogelijk



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



Beoordeling

Heel goed Goed Matig Zwak

50 43-50 34-42 25-33 0-24

Heel goed: de aanvraag dekt alle aspecten van het criterium op een overtuigende en succesvolle
manier. Het antwoord van de indiener geeft ons alle nodige informatie en bewijzen en laat geen
ruimte voor bezorgdheid of zwakke punten.

Goed: de aanvraag covert het criterium, maar met een paar aanvullingen zou het nog beter kunnen.
Het antwoord van de indiener geeft duidelijke informatie over (bijna) alles.

Matig: de aanvraag covert ruwweg het criterium, maar er zitten nog zwak uitgewerkte stukken. De
antwoorden van de indiener geven relevante info, maar sommige delen krijgen we niet genoeg in
detail uitgelegd of zijn verwarrend.

Zwak: de aanvraag geeft te zwakke of te weinig info zodat we het criterium niet kunnen beoordelen.
De indiener geeft geen antwoord op de vragen of geeft slechts heel weinig relevante info.



Beoordeling

• Award criteria
• Concreet onderbouwen op basis van de aanvraag

• Comments to the applicant
• Constructieve feedback, samenvatting maar geen copy-paste

• Transparantie met oog op monitoring

• Opdelen in positieve en werk-/aandachtspunten

• Comments to the NA
• Aandachtpunten voor monitoring kan je hier ook altijd 

meegeven



Praktisch - hoe

• Aanvragen komen gespreid binnen

• JINT-medewerker stuurt mail  - aantal varieert, 
eerder ‘losse’ aanvragen

• Toezegging → aanvraag in assessment module

• Contactgegevens mede-assessor indien van 
toepassing

• 3 à 4 weken tijd



Praktisch - hoe

1. Toegang tot de assessment tool 

2. Individueel assessment van de aanvraag –
voorbereiden vragen voor tijdens het bezoek

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

4. Individueel assessment submitten in assessment tool

5. Consolidatie met mede-assessor

6. Consolidatie indienen (A1) en bevestiging (A2)



Een blik op de assessment module

• Per aangevraagde rol een tab

• De kolom ‘expert’ is leeg zolang geen 
beoordeling aangeduid is



Een blik op de assessment module

• Award criteria: hoe worden ze toegepast – dit 
uitschrijven

• Aanvinken: wel of niet ‘voldoende’ (acceptable)



Een blik op de assessment module

• Zolang rollen niet beoordeeld zijn, is de tab ‘lead’ niet 
beschikbaar

• Minstens 1 rol moet als voldoende gescoord worden 
om over te gaan tot scoring van indienersdeel.



Een blik op de assessment module

• Scoren van indienersdeel: min. 60/100 = awarded



Planning en kalender

• Doorlopend

• Verwijs indieners gerust naar vormingen/trainingen 
en materialen op onze websites



JINT vzw | Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 | jint@jint.be | www.jint.be

0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

VRAGEN?


