
Reglement projecten  

Huis van het Kind – Kortrijk vzw 

Het Huis van het Kind - Kortrijk wil als samenwerkingsverband steun verlenen aan verenigingen, 
organisaties,... die projecten opzetten binnen de filosofie van Huis van het Kind. De vzw geeft voorrang 
aan kwalitatieve projecten die inspelen op preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en 
sociale cohesie. Het wegwerken van toegankelijkheidsdrempels en dienstverlening binnen het bereik 
van maatschappelijk kwetsbare gezinnen brengen zijn twee speerpunten van het Huis. 

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden via een Google Formulier. Deze voorstellen worden in 

ronde 1 of 2 beoordeeld door de Raad van Bestuur. Iedere bestuurder geeft individueel punten 

volgens de criteria opgesomd onder punt 3. Daarna wordt een gemiddelde berekend.  

 

1. Toekenning 

Ronde 1 loopt af op 31 maart. Projecten ingediend voor 31 maart 23:59 worden in ronde 1 

meegenomen. De Raad van Bestuur beslist ten laatste op 30 april of een project goedgekeurd wordt. 

Om in ronde 1 kans te maken moet een project minimum 60 op 100 punten halen. Projecten die 

geen 60% halen, kunnen hun voorstel bijschaven en opnieuw indienen voor ronde 2.  

De projecten die 60 of meer punten haalden worden gerangschikt op basis van het aantal punten, 

van hoog naar laag. De toekenning van projectmiddelen start bij de hoogst scorende projecten. We 

financieren tot het budget van dat werkingsjaar op is. Indien een restbedrag nodig is om een project 

te financieren, leggen we op vanuit de reserves voor het eerstvolgende project in de 

puntenrangschikking. Zodoende blijven er geen projectmiddelen onbenut.  

Indien de middelen nog niet allemaal toegewezen werden, volgt een ronde 2. Hiervoor kunnen 

organisaties indienen tot 30 september 23:59. De Raad van Bestuur beslist ten laatste op 31 oktober 

of een project goedgekeurd wordt.  

Opnieuw moet een project minimum 60 op 100 punten halen. Er volgt een rangschikking op basis van 

het aantal punten van hoog naar laag. Budgetten worden één voor één toegekend, startend bij de 

hoogst scorende projecten. Bij een eventueel restbedrag leggen we op vanuit de reserves voor het 

eerstvolgende project in de puntenrangschikking. Zodoende blijven er geen projectmiddelen 

onbenut.  

 

2. Goedkeuring 

Onmiddellijk na toekenning wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Huis van het 

Kind – Kortrijk vzw en de projectaanvrager. Deze beschrijft wat het project inhoudt (wat we van de 

projectaanvrager mogen verwachten) en hoeveel middelen hier tegenover staan. Ook beschrijft deze 

overeenkomst wat we verwachten na afloop van het project (bijvoorbeeld inhoudelijk en financieel 

verslag). In geval de projectmiddelen niet volledig opgebruikt werden, beslist de Raad van Bestuur in 

overleg met de projectaanvrager wat hier mee gebeurt.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD9NAaajDEWoEJXq6y3DxB8x_DUwlxwq9PMpgOCxBbWy8p5w/viewform?usp=sf_link


De projecten (en dus ook de bijhorende samenwerkingsovereenkomst) worden goedgekeurd en 

afgesloten voor de duur van maximum 24 maanden.  

Projectaanvragers waarvan het project niet goedgekeurd werd, krijgen toelichting hierover. Opnieuw 

indienen, mits aanpassingen gedaan worden aan het voorstel, is toegelaten.  

 

3. Criteria beoordeling Projecten Huis van het Kind  

Algemeen (totaal 25 pnt) 

1. Het project is innovatief  (nieuw initiatief of met vernieuwend karakter).  

Schaal van 0 tot 5 pnt  (0= niet innovatief; 5 = zeer vernieuwend).  

 

2. Vormt het project een antwoord op een hiaat of een lokale nood?  

Schaal van 0 tot 10 pnt (0 = er is voldoende aanbod; 10 = er is helemaal geen 

aanbod) 

 

3. Realisatie van het project op Kortrijks grondgebied of deelgemeenten .  

ja = 5 pnt   

nee = einde selectie 

 

4. Passen de doelstellingen binnen de krijtlijnen van het decreet preventieve 

gezinsondersteuning?   

ja = 5 pnt   

nee = einde selectie 

Identificatie (5 pnt) 

5. Projectindiener is een vereniging of organisatie die deel uitmaakt van Huis van het 

Kind - Kortrijk  

ja = 5 pnt  

nee = 0 pnt 

Projectvoorstel  

 Doelgroep (30 pnt)  

6. Wordt rekening gehouden met toegankelijkheidsdrempels?  

Schaal van 0 tot 15 pnt, rekening houdend met 5 B’s   

7. In welke mate is er sprake van gebruikersparticipatie? 

Schaal van 0 tot 15 pnt (0 = afwezig & 15 = coproductie) 

 

Stappen & timing (15 pnt) 

8. Is het project voldoende uitgewerkt?  

Schaal 0 tot 10 pnt (0 = eerder vage stappen, ontbrekende/onhaalbare timing,… 10= 

tot in detail uitgewerkte planning) 

 



9. Bij aanvang van het project wordt reeds de structurele inbedding op lange termijn 

verkend/voorgesteld/…  

ja = 5 pnt  

nee = 0 pnt 

 

Doelstellingen (5 pnt) 

10. Zijn de vooropgestelde doelen SMART?  

Ja = 5 pnt 

Nee = 0 pnt 

Samenwerking (10 pnt) 

11. De projectindiener realiseert het project in samenwerking met een lid van het 

samenwerkingsverband Huis van het Kind – Kortrijk.  

ja = 5 pnt  

nee = 0 pnt 

 

12. Wordt met andere actoren (al dan niet partners van HvhK - Kortrijk) samengewerkt?  

Ja= 5 pnt 

Nee = 0 pnt  

 

Financieel  (10 ptn)  

13. Staat de gevraagde subsidie in verhouding tot de omvang, impact,... van het project?  

correct = 5 pnt  

Teveel/te weinig = 0 pnt  

 

14. Zijn de onkosten in juiste verhouding tegenover de benodigde zaken?  

Ja = 5 pnt 

Nee = 0 pnt 

 

Totaal = 100 pnt 

 


