STAD GENT
Subsidieovereenkomst
tussen het stadsbestuur van Gent en
Arteveldehogeschool vzw
Voor onderzoeksproject ‘Op het randje’
Fase 3, Jaar 2

In uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad van 17 december 2019 houdende de
goedkeuring van het Strategisch Meerjarenplan van de Stad Gent.
Wordt onder voorbehoud van de jaarlijkse goedkeuring van de stadsbegroting door de Stad Gent en
binnen de perken van de goedgekeurde kredieten;

deze overeenkomst afgesloten tussen enerzijds

de Stad Gent, met zetel op het Stadhuis te 9000 Gent, Botermarkt 1, vertegenwoordigd door de
gemeenteraad, waarvoor optreden Elke Decruynaere schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd, en Mieke Hullebroeck, algemeen directeur en die handelen in
uitvoering van het gemeenteraadsbesluit d.d. ……………..… <deze datum wordt pas na de zitting
ingevuld>;
hierna genoemd de Stad;

en anderzijds

Arteveldehogeschool vzw , ondernemingsnummer 0474120360, met maatschappelijke zetel te 9000
Gent, Hoogpoort 15, vertegenwoordigd door dhr. Tomas Legrand, algemeen directeur,
hierna genoemd de uitvoerder

en wordt het volgende overeengekomen:
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Hoofdstuk I. - Voorwerp van de overeenkomst
Omschrijving van de werking of project
Omschrijving:

Onderzoeksproject ‘Op het randje’ – jaar 2 – fase 3

OP HET RANDJE. Onderzoek naar afstemming, samenwerking en wederzijdse profilering daar waar
het jeugdwelzijnswerk de randen van jeugdhulpverlening raakt. Een cofinancieringsproject van
Stad Gent en Arteveldehogeschool.
Het project vindt zijn oorsprong in een prioritaire praktijknood die binnen Stad Gent wordt ervaren.
Er is een groep jongeren die zich op het kruispunt van jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp bevinden. Zij
vinden de instap naar het jeugdwelzijnswerk via het vrijetijdsaanbod. De jeugdwelzijnswerker is vaak
een vertrouwensfiguur waar zij ook met hun zorgen terecht kunnen. De jeugdwelzijnswerker luistert,
vangt op en probeert waar nodig de jongeren toe te leiden naar jeugdhulp. Zowel jeugdwelzijnswerk
als jeugdhulp merken dat deze transitie moeizaam verloopt. Een aantal eerste vragen duiken op. Wat
is nodig om jongeren de stap naar jeugdhulp te laten zetten? Hoe kan jeugdhulp aansluiting vinden
bij deze groep jongeren? Wat kan jeugdwelzijnswerk hierin betekenen? Kortom, wat is nodig om
jeugdwelzijnswerk en jeugdhulp te laten samenwerken en afstemmen zodat het aanbod meer is
afgestemd op de hulpnood van deze jongeren.
Het doel van het praktijkonderzoek is vooral om via intervisie en vorming te komen tot input voor
een gedragen jeugdbeleid en een sterkere ondersteuning van praktijkwerkers. In een driejarig
onderzoeksproject zullen onderzoekers van de Arteveldehogeschool deze problematiek onderzoeken
(deze overeenkomst betreft enkel ondezoeksjaar 2). Kinderrechten en sociale grondrechten zullen
het kompas zijn.
Er zal gewerkt worden met een combinatie van actieonderzoek en experimentele case-studies.
Contextuele diepte-interviews zullen de nodige data opleveren. Centraal hierbij staan de
reconstructie van het netwerk, de relaties en belevingen van de jongeren, alsook van de professionals
en organisaties waarmee ze wel en niet in aanraking komen.
Accent zal liggen op het reflecteren over de eigen praktijk en de samenwerking met andere diensten.
Doelstelling is om vanuit deze reflectie te komen tot een concept voor een afsprakenkader, een
training en ondersteunend materiaal voor professionals die werken met de doelgroep.
Dit zijn de onderzoeksvragen van het project:
1. Wat werkt ondersteunend voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties op de
breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en jeugdhulp?
2. Wat werkt ondersteunend voor veldwerkers op de breuklijn tussen vrije tijd, onderwijs en
jeugdhulp?
3. Hoe krijgt samenwerking tussen verschillende lokale actoren vorm om tegemoet te komen
aan deze ondersteuningsbehoeften?
Dit telkens op micro-, meso- en macroniveau
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In het eerste onderzoeksjaar lag het accent op breed verkennen bij zowel jongeren als actoren in het
Gentse veld. Dit resulteerde in een literatuurstudie en de afname van in totaal 21 interviews in 2
interviewrondes.
In het tweede onderzoekjaar wordt ingezet op het op tafel brengen van de complexiteit die bleek
uit de interviews, reflectie overover en kritisch dialoog. Dit zal gebeuren via het
sectoroverschrijdend samenbrengen van veldwerkers aan de hand van leefwereldgerichte
intervisietrajecten en een uitwisselingsmoment voor veldwerkers.

Looptijd:
Totaal toegekend subsidiebedrag

Van 1/11/2021 tot en met 31/08/2022
40.000 Euro

De uitvoerder verbindt er zich toe volgende prestaties te leveren en te meten:
tegen 31 augustus 2022
Prestaties
Uitwisselingsforum
Een sectoroverschrijdend uitwisselingsforum voor
veldwerkers wordt georganiseerd, met als doel kritische
reflectie over de spanningsvelden in de samenwerking te
bekomen en via dialoogtafel(s) verdere praktijkacties uit te
zetten.
Actieonderzoek
Minstens twee leefwereldgericht intervisietrajecten of
experimenten met andere werkvormen over de
samenwerking tussen werkveldactoren worden uitgevoerd.
Deze zijn afgestemd op de lokale noden op het gebied van
samenwerking tussen jeugdwelzijnswerk, jeugdhulp en
onderwijs. De keuze van deze trajecten of experimenten
werd vastgelegd met de stuurgroep en werd vormgegeven
in nauwe samenwerking met het werkveld (passende binnen
de regels van actieonderzoek).
Rapport
•
•
•

Indicator (kwantitatief of
kwalitatief)
Verslag van het forum (aantal
deelnemers, welke diensten namen
deel, belangrijkste elementen uit de
reflectiegroepen en dialoogtafels)

Synthese van de belangrijkste
elementen uit de intervisietrajecten

Het rapport wordt opgeleverd

Omschrijving van de complexiteit van de
samenwerking
Beschrijving van goede samenwerkingspraktijken en
de daarbij ingebakken spanningsvelden.
Een eerste zicht op de determinanten,
randvoorwaarden en context van deze praktijken,
zoals ze in het actieondezoek naar boven kwamen,
gekoppeld aan inzichten uit literatuuronderzoek.
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•

Voorlopige conclusies: wat kunnen we daaruit leren
om samenwerking meer duurzaam te verankeren.
Stuurgroep
Er zijn 2 stuurgroepsamenkomsten waarbij beslissingen
worden genomen omtrent de voortgang van het project,
rekening houdend met de resultaten uit het actieonderzoek
en de adviezen van de adviescommissie. Deze stuurgroep is
samengesteld uit 3 vertegenwoordigers van Stad Gent en 3
van Arteveldehogeschool.
Adviescommissie
Er zijn 2 adviescommissiesamenkomsten waarbij de leden
feedback gaven op het onderzoek en het project zo
participatief richting gaven.
Terugkoppelmoment respondenten interview

Beknopt verslag van de
stuurgroepvergaderingen

Beknopt verslag van de
adviescommissies

Beknopt verslag van het
terugkoppelmoment

Er wordt een terugkoppelmoment met de respondenten van
de interviews uit het eerste onderzoeksjaar opgezet, gericht
op reflectie, ontmoeting, uitwisseling en verduurzaming

Bovenstaande prestaties leveren een bijdrage aan de realisatie van het Strategisch
Meerjarenplan van de Stad
Strategische doelstelling
(Project)Operationele
doelstelling
Activiteit of project

SD 10032 - Gent is een jonge en authentieke stad met een breed en
versterkt vrijetijds- sport- en cultuurleven
OD 10060 - Verhogen van het aanbod en versterken van de kwaliteit en
toegankelijkheid van Jeugd(werk)initiatieven
AC 34054 - Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met
maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

Artikel 4. Afspraken m.b.t. de rolverdeling
Dit onderzoek verloopt vanuit een samenwerking tussen Stad Gent (departement Onderwijs,
Opvoeding en Jeugd) en de Arteveldehogeschool. Deze engageert zich om het onderzoek uit te
voeren volgens de methodologische vereisten.
Via een breed samengestelde adviescommissie zal er minstens 2 keer per jaar feedback gevraagd
worden op het onderzoek. Het CLB en een aantal stadsdiensten worden hierbij betrokken.
Bovendien maken zowel de Jeugddienst, het CLB als in de toekomst het Onderwijscentrum deel uit
van de stuurgroep en ondersteunen ze praktisch-logistiek (doorgeven van contacten, aanwenden
communicatiekanalen). Daarnaast zal Stad Gent mee ondersteunen bij de disseminatie en
implementatie van de resultaten.
De Artevelde Hogeschool brengt middelen voor dit onderzoek in via het PWO (Praktijkgericht
wetenschappelijk Onderzoek).
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Hoofdstuk II. Uitbetaling
Artikel 5. De toegekende subsidie uit artikel 1 wordt aan de uitvoerder gestort, volgens deze
modaliteiten:
1. voorschot
• 90% van het voor deze overeenkomst voorziene jaarbedrag wordt zo snel mogelijk na de
ondertekening uitbetaald;
2. saldo
• de uitbetaling van het saldo van 10% van het betrokken jaarbedrag gebeurt na de
controle van de ingediende inhoudelijke en financiële verantwoording.
Artikel 6. De uitvoerder verbindt er zich toe elke wijziging van rekeningnummer schriftelijk aan het
stadsbestuur mee te delen.

Hoofdstuk III. Inhoudelijke en financiële controle
Artikel 7. In te dienen verantwoording:
Gelet op de Wet van 14 november 1983, betreffende de controle op toekenning en aanwending van
sommige toelagen, bevat deze rapportering:
1. inhoudelijk deel: verslag waarin geduid wordt in welke mate de in art. 2 overeenkomen
prestaties zijn gerealiseerd.
2. financieel gedeelte omvat:
• Jaarrekening (verplicht bij subsidieovereenkomsten met totale waarde >25.000 EUR )
• de financiële verantwoording van de ontvangen middelen. Hierbij wordt een volledig
overzicht, van de uitgaven en eventuele inkomsten met betrekking tot de prestaties,
gegeven. De originele bewijsstukken dienen ter plaatse ter beschikking gehouden te
worden. Het uiteindelijk te ontvangen subsidiebedrag bedraagt het verschil tussen de
aanvaarde uitgaven en de gegenereerde ontvangsten. Alle uitgaven die afgerekend
worden dienen inhoudelijk gelinkt te zijn met de overeengekomen prestaties.
Naleving wetgeving overheidsopdrachten:
− De uitvoerder is op grond van artikel 17 van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni
2016 op algemene wijze onderworpen aan de overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én
uitvoeringsregels) indien de toepassingsvoorwaarden van artikel 2, 1° van diezelfde wet zijn
voldaan.
− De uitvoering is voor specifieke gesubsidieerde opdrachten onderworpen aan de
overheidsopdrachtenwetgeving (plaatsings- én uitvoeringsregels) indien de
toepassingsvoorwaarden van artikel 18 van de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni
2016 zijn voldaan.”
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Artikel 8. Timing indiening verantwoording:
De uitbetaling van het saldo van 10% zal pas gebeuren na controle van de ingediende inhoudelijke
en financiële verantwoording. De inhoudelijke en financiële verantwoording van jaar 2021-2022
(1/11/21-31/8/22) wordt ingediend van zodra de jaarrekening van jaar 2022 door de algemene
vergadering is goedgekeurd. De indiening wordt voorzien op 01/07/2023.
De uitvoerder dient op grond van art. 5 § 2 van de wet van 14 november 1983 betreffende de
controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, zijn balans en rekeningen
alsook een verslag inzake beheer en financiële toestand aan de Stad te bezorgen uiterlijk op
moment van goedkeuring én ondertekening.
Artikel 9. De jaarlijkse inhoudelijke en financiële controle van de ingestuurde verslagen gebeurt
door de Stad.
De Stad kan overgaan tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie in
geval het doel waarvoor de subsidie werd toegekend geheel of gedeeltelijk niet werd bereikt, de
subsidie niet werd aangewend voor het doel waarvoor ze was toegekend of indien er geen of
onvoldoende financiële verantwoordingsstukken kunnen voorgelegd worden. Indien de
terugvordering niet tijdig betaald wordt, kan de Stad dit bedrag inhouden van de eerstvolgende uit
te betalen schijf (resterende saldo/subsidieschijf volgende werkingsjaar).
In geval de inhoudelijke en financiële verantwoording niet tijdig wordt aangeleverd, kan de Stad
het nog resterende saldo van het betrokken werkingsjaar inhouden.
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de uitvoerder, kan de Stad beslissen om de
toekenning van de subsidie te schorsen en in de toekomst geen subsidies meer toe te staan aan de
uitvoerder.
In geval de uitvoerder onder curatele wordt geplaatst of ophoudt te bestaan, kan de Stad overgaan
tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van de uitgekeerde subsidie en overgaan tot de
stopzetting van de verdere uitvoering van de overeenkomst.
Elke vastgestelde onregelmatigheid geeft bij de Stad aanleiding tot een deel of de geheel
uitgekeerde middelen terug te vorderen en/of het saldo niet uit te betalen.
Artikel 10. De uitvoerder verbindt er zich toe wanneer de Stad om meer informatie verzoekt, dit
schriftelijk binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verstrekken.
De bevoegde ambtenaren van de Stad mogen onaangekondigd de prestaties, de meting en de
uitgaven m.b.t. het voorwerp van deze overeenkomst ter plaatse controleren. Externe deskundigen,
aangesteld door de Stad, kunnen aangekondigd de uitvoering van deze overeenkomst ter plaatse
auditen.
De Stad heeft het recht om ter plaatse de aanwending van de verleende subsidie te doen
controleren, alsook het bedrag en de aard van de subsidie die wordt toegekend.
Ingeval de uitvoerder zich verzet tegen de uitoefening van de controle, is hij/zij gehouden tot
terugbetaling van de subsidie.
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De uitvoerder is verplicht administratieve en financiële richtlijnen betreffende de uitvoering van het
in huidige overeenkomst vermeld project, die de Stad of hogere bestuurlijke overheden haar
eventueel zouden verstrekken, op te volgen, en de vorm van begeleiding te aanvaarden die de Stad
of de hogere bestuurlijke overheden haar voor de uitvoering van de acties zouden opleggen.
De uitvoerder verbindt er zich toe dat de actie in geen geval voorwerp mag uitmaken van een
dubbele financiering. Co-financiering is wel toegestaan in zoverre de betrokken regelgeving dit
toelaat.

Hoofdstuk IV. Wijziging overeenkomst
Artikel 11. Elke wijziging m.b.t. de prestatie(s), de meting en de begroting van de actie wordt door
de uitvoerder onmiddellijk aan de Stad schriftelijk gemeld. Desgevallend wordt de overeenkomst
aangepast.
Onderhavige overeenkomst kan aangepast worden op voorstel van de Stad en de uitvoerder bij
schriftelijk akkoord.

Hoofdstuk V. correspondentie en communicatie
Artikel 12. De uitvoerder die voor zijn actie specifieke externe communicatie opzet, licht hierover
de Stad in.
In publicaties of externe activiteiten van de uitvoerder moet de Stad Gent als subsidiërende
overheid duidelijk vermeld worden.
De Stad en de uitvoerder verbinden zich ertoe om onderling alle relevante informatie tijdig uit te
wisselen en op regelmatige tijdstippen met elkaar overleg te plegen over alle aspecten van deze
overeenkomst.
De gegevens betreffende de uitvoerder en de Stad.
De uitvoerder
-

-

Organisatie
Rechtsvorm
Vertegenwoordiger van de
rechtspersoon volgens de
statuten
Contactpersoon
Correspondentieadres
Telefoonnummer
Rekeningnummer en naam
van de rekeninghouder
e-mail

Arteveldehogeschool
vzw
Tomas Legrand

Wendy Eerdekens
Sint-Annaplein 31, 9000 Gent
0486 12 20 66
BE14 4460240891 83 – Arteveldehogeschool
Tomas Legrand
wendy.eerdekens@arteveldehs.be

vzw
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–

De stad
-

Naam Dienst
Diensthoofd
Contactpersoon
Adres
Telefoonnummer
e-mail

Jeugddienst
Kathleen Snoeck
Jana Vandenheulen
Kammerstraat 10, 9000 Gent
0475 755 526
Jana.vandenheulen@stad.gent

Hoofdstuk VI. Bijzondere bepalingen
Artikel 13. De Stad kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen of
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van activiteiten met betrekking tot de
uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 14. De toegekende subsidie mag door de uitvoerder niet in pand gegeven worden aan een
derde. In geval dit toch noodzakelijk zou zijn, kan in bepaalde gevallen hiervan afgeweken worden.
De uitvoerder dient de Stad hier voorafgaandelijk via gemotiveerd schrijven van op de hoogte te
brengen en kan pas na akkoord van de Stad hiertoe overgaan.
Artikel 15. De uitvoerder verbindt er zich toe er op toe te zien dat haar bestuurders of diens
partners geen contracten afsluiten met zichzelf of met verwanten in eerste of tweede graad, of met
rechtspersonen waarin zijzelf of verwanten in eerste of tweede graad zetelen. In geval dergelijke
contracten toch noodzakelijk zouden zijn, dient voorafgaandelijk een schriftelijke toestemming van
de Stad bekomen te worden. De Stad dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de
aard en de omvang van de samenwerking.
Indien dergelijk contract zonder akkoord van de Stad werd afgesloten, is de Stad gerechtigd over te
gaan tot terugvordering van de reeds uitbetaalde subsidie of de nog uit te betalen subsidie op te
schorten.
Artikel 16. Voor de uitvoering van het project is het mogelijk nuttig of noodzakelijk dat bepaalde
vertrouwelijke informatie van de ene partij bekend gemaakt wordt aan de andere partij. De partijen
verbinden zich er wederzijds toe om alle informatie die als ‘vertrouwelijk’ of met een gelijkaardig
opschrift bestempeld wordt, strikt confidentieel te behandelen. Toegang tot vertrouwelijke
informatie wordt beperkt tot die werknemers en medewerkers die redelijkerwijze geacht worden
toegang nodig te hebben in het kader van de uitvoering van het Project. Deze werknemers en
medewerkers zullen geïnformeerd worden over de vertrouwelijke aard van de informatie en zullen
hun akkoord met de verplichtingen uit dit artikel bevestigen.
Artikel 17. De projectresultaten worden vanaf de datum van creatie de onverdeelde
gemeenschappelijke eigendom van beide partijen, ongeacht de bijdrage van iedere partij aan de
totstandkoming van een projectresultaat. Voor iedere gezamenlijke exploïtatie van de
projectresultaten waartoe de partijen zouden besluiten, hanteren beide partijen een gelijke
verdeling van kosten en opbrengsten. De partijen hebben het recht om de projectresultaten aan te
wenden in het kader van onderwijs.
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Elke partij kan autonoom gevolg geven aan mogelijke dienstverleningsopdrachten en
vervolgonderzoeksprojecten die voortvloeien uit het bovengenoemd project.
Artikel 18. Beide partijen verbinden zich ertoe elkaar te vermelden in elke interne en externe
communicatie in verband met het project en brengen elkaar hiervan, voorafgaand aan de
communicatie, op de hoogte. Daartoe worden in principe de originele logo’s gebruikt.
Bij publicaties van wetenschappelijke en praktijkrelevante aard wordt de bijdrage van de partijen en
hun respectieve medewerkers op de wetenschappelijk gebruikelijke wijze kenbaar gemaakt.
Artikel 19. De uitvoerder verbindt er zich toe:
• geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras,
huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid,
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging,
taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische
eigenschap of sociale afkomst te dulden.
• toegankelijk te zijn voor iedereen.
• elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en
te bestraffen.
• de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen
bevorderen en verdedigen na te leven.
• indien men beroep doet op derden onderhavige code aan hen ter kennis te brengen en er
voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van de
overeenkomst.
Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad - rekening houdend met
alle elementen - maatregelen nemen.
Artikel 20. In geval van betwistingen zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk
arrondissement van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.

Hoofdstuk VII. Inwerkingtreding subsidieovereenkomst
Artikel 21. Huidige overeenkomst gaat in op 1/11/2021 en eindigt op 31/08/2022.

Opgemaakt in 2 exemplaren te Gent op ../../2021.
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Elke partij verklaart een ondertekend exemplaar te hebben ontvangen.
Voor de Stad
Voor de voorzitter van de gemeenteraad
(bij delegatiebesluit van 26 november 2019)

De algemeen directeur

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding,
Outreachend Werk en Jeugd

Mieke Hullebroeck

voor de uitvoerder

Thomas Legrand
Algemeen Directeur
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