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ontvangstdatum 

 

 

 Welke informatie bevat deze toelichtingsbijlage? 
In deze toelichtingsbijlage vindt u belangrijke informatie over de doelstellingen, de mogelijke subsidieaanvragers, de 
beoordelingscriteria en andere gegevens die u nodig hebt om een subsidie aan te vragen voor een project 
maatschappelijke tegengeluiden.  

  Inleiding 

 
 De Vlaamse Regering gaat voor een door iedereen gedeelde samenleving. Daarin staat democratisch burgerschap 

centraal en is er plaats voor verschillende ideologieën, denkbeelden en levensovertuigingen, zolang zij het voortbestaan 

van onze rechtsstaat niet ondermijnen. Gewelddadige radicalisering vormt echter een substantiële bedreiging voor de 

fundamentele rechten en vrijheden van onze democratische rechtsstaat en moet krachtdadig worden aangepakt.  

 

De aanpak van de Vlaamse Regering wordt beschreven in het ‘actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en 

polarisering’. De focus van dit plan ligt op het voorkomen dat personen radicaliseren en op het zo vroeg mogelijk 

detecteren van signalen van gewelddadige radicalisering. Uitgangspunt hierbij is een geïntegreerde preventieve aanpak 

waarbij ieder beleidsdomein binnen zijn bevoegdheden zijn verantwoordelijkheid opneemt. 

 

Een van de beleidslijnen in dit actieplan is het mobiliseren van het middenveld bij deze preventieve aanpak. Vanuit de 

vaststelling dat het extremistisch discours op dit moment heel luid klinkt en dat alternatieve stemmen te weinig worden 

gehoord, wordt in dat kader onder meer ingezet op boodschappen en verhalen die dit extremistisch discours 

ondermijnen. 

 

Concreet wil de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur via deze oproep burgers en middenveld 

ondersteunen om dergelijke boodschappen en verhalen luider te laten klinken. Het is namelijk binnen de samenleving 

zelf dat men het best voeling heeft met wat er leeft en waar men dus het best in staat is om in te spelen op het 

extremistisch discours en de impact ervan binnen de gemeenschap. 

 

Initiatiefnemers die willen intekenen, kunnen gedurende maximaal 2 jaar een beroep doen op projectsubsidies. De 

projectperiode start op 1 maart 2018.  

 

Voor deze projectoproep in het kader van de preventie van radicalisering, is een subsidie-enveloppe van 500.000 euro 

beschikbaar. Het aanvraagformulier vindt u op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-

van-radicalisering.  

 

Voor vragen kan u contact opnemen met het team Integratie en Inburgering van het Agentschap Binnenlands Bestuur, 

Boudewijnlaan 30 bus 70, 1000 Brussel (tel. 02/553.33.42 of 02/553.01.94), of mailen naar 

daphne.costes@kb.vlaanderen.be of silke.verspecht@kb.vlaanderen.be. 

 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering
http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering
mailto:daphne.costes@kb.vlaanderen.be
mailto:marjan.cochez@kb.vlaanderen.be
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  Wat is de doelstelling? 

 
 Het ‘Radicalisation Awareness Network’ (RAN), opgericht door de Europese Commissie, maakt in de publicatie ‘Preventing 

Radicalisation to Terrorism and Violent Extremism. Delivering counter – or alternative narratives’ het onderscheid tussen 

drie types van communicatie en campagnevoering die kunnen worden ingezet voor de preventie van radicalisering: 

 

What Why How Who 

Alternative narratives Undercut violent extremist 

narratives by focusing on 

what we are ‘for’ rather 

than ‘against’ 

Positive story about social 

values, tolerance, 

openness, freedom and 

democracy 

Civil society or government 

Counter narratives Directly challenge, 

deconstruct, discredit and 

demystify violent extremist 

messaging 

Challenge of ideologies 

through emotion, 

theology, humour, 

exposure of hypocrisy, lies 

and untruths 

Civil society 

Government strategic 

communications 

Undercut extremist 

narratives by explaining 

government policy and 

rationale 

Refuting misinformation, 

and developing 

relationships with key 

constituencies and 

audiences 

Governments 

 

Deze oproep focust op het tweede type, namelijk ‘counter narratives’ of ‘tegengeluiden’. Specifiek wordt gezocht naar 

boodschappen en verhalen die de propaganda die wordt verspreid door IS (en soortgelijke stemmen) uitdagen en die 

informatie en argumenten aanreiken waarmee ze hun extremistische discours weerleggen en ongeldig maken. Hierbij 

zijn verschillende insteken mogelijk, zoals emotie, theologie, humor of het aantonen van hypocrisie of onwaarheden1. 

 

Het kan hierbij zowel gaan over kleinschalige lokale projecten (bv. via bijeenkomsten, voorlichtingen,...), als over 

initiatieven op het internet of via sociale media. Het is belangrijk dat hierbij zo een breed mogelijke betrokkenheid is van 

organisaties die kunnen bijdragen aan het construeren en/of uitdragen van deze maatschappelijke tegengeluiden. 

 

Ter inspiratie een aantal bronnen: 

• Hoofdstuk rond ‘‘Counter-narratieven’ tegen gewelddadig extremisme’ in ‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke 

inzichten voor een Vlaams beleid, zie http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/publicaties/een-overzicht-van-de-

publicaties. 

• Een algemeen kader rond counter – or alternative narratives en voorbeelden van goede praktijken, zie 
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-

practices/docs/delivering_alternative_narratives_en.pdf.  

• Een handboek met richtlijnen rond het opzetten van tegengeluiden, zie https://www.strategicdialogue.org/wp-

content/uploads/2016/06/Counter-narrative-Handbook_1.pdf) en online toolkit rond het opzetten van een 

campagne http://www.counternarratives.org/. 

 

Deze oproep richt zich specifiek op tegengeluiden en niet op het bredere alternatieve discours over sociale waarden, 

tolerantie, openheid, vrijheid en democratie. Hoewel eveneens van belang, komt dit aspect in andere acties aan bod. 

 

                                                                 
1 RAN, Preventing radicalisation to terrorism and violent extremism – Delivering counter- or alternative narratives, edition 
2017. 

http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/publicaties/een-overzicht-van-de-publicaties
http://www.vlaamsvredesinstituut.eu/publicaties/een-overzicht-van-de-publicaties
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/delivering_alternative_narratives_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/delivering_alternative_narratives_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/ran-best-practices/docs/delivering_alternative_narratives_en.pdf
https://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/06/Counter-narrative-Handbook_1.pdf
https://www.strategicdialogue.org/wp-content/uploads/2016/06/Counter-narrative-Handbook_1.pdf
http://www.counternarratives.org/
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Overlap met andere maatregelen uit het Vlaams actieplan of reeds bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld het Netwerk 

Islamexperten, de Infolijn Islam of de projecten in het kader van de oproep positieve identiteitsontwikkeling, moet 

vermeden worden. 

  Wie kan een subsidie aanvragen? 

 
 De oproep richt zich tot Nederlandstalige organisaties (rechtspersonen), onderwijsinstellingen en lokale besturen. Het 

betreft Nederlandstalige initiatieven.  
 
Komen niet in aanmerking voor deze oproep: 

• Projecten die opgezet zijn door een commerciële organisatie en/of in hoofdzaak commerciële doeleinden nastreven; 

• Feitelijke verenigingen (hebben geen rechtspersoonlijkheid). 
 
Elke indiener mag slechts 1 project indienen. 
 

 
 
 Mogelijke samenwerkingsverbanden 

 
 Er wordt sterke nadruk gelegd op kleinschalige initiatieven, in samenwerking met vrijwilligers of personen die affiniteit 

hebben met de doelgroep. 

Wanneer een project (deels) bestaat uit het organiseren van lokale activiteiten, dan moet uit de aanvraag blijken dat  

dit werd afgestemd met de betrokken gemeente (of de VGC).  

 

Wanneer het een bovenlokaal project betreft, bijvoorbeeld via het internet en sociale media, is dit niet aan de orde. 

  Hoe worden de subsidieaanvragen beoordeeld? 

 
 De ontvankelijkheidsanalyse 

 
 Uw subsidieaanvraag wordt ontvankelijk verklaard als u het volledig ingevulde aanvraagformulier digitaal verstuurt, 

uiterlijk op 29 september 2017 naar daphne.costes@kb.vlaanderen.be. De datum waarop de mail wordt verstuurd, geldt 

als bewijs.  

 

Als de subsidieaanvraag na de ontvankelijkheidsanalyse onvolledig blijkt of als de mail verstuurd is na 29 september 

2017, wordt het project onontvankelijk verklaard en wordt het niet verder beoordeeld.  

 
 De beoordelingsanalyse 

 
 Zodra het project ontvankelijk is verklaard, start de beoordelingsanalyse. De beoordeling gebeurt door een jury met 

medewerkers van onder meer het Agentschap Binnenlands Bestuur, het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het 

OCAD. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse minister bevoegd voor Binnenlands Bestuur.  

 

 

Bij de projectoproep wordt een aanvraagformulier gevoegd dat volledig ingevuld moet worden. Een aanvraag voor een 

projectsubsidie moet volgens de vigerende regelgeving minimum bestaan uit :  

 

1° een verantwoording van de activiteit waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Dat houdt in dat volgende elementen 

worden omschreven :  

mailto:daphne.costes@kb.vlaanderen.be
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a) het doel waarvoor de organisatie de subsidie wil aanwenden; 

b) de periode van realisatie;  

c) de middelen die zullen worden ingezet. 

 

2° een begroting waarin voor de betrokken activiteit een gedetailleerd overzicht wordt gegeven van :  

a) alle geraamde kosten; 

b) alle voorzienbare opbrengsten, inclusief alle reeds verkregen, aangevraagde of nog aan te vragen subsidies van een 

overheid. 

 

In de beoordelingsfase wordt het project beoordeeld op basis van de volgende beoordelingscriteria (100 punten in 

totaal): 

 

a) Aanpak, planning en resultaten (30 punten) 

• Omschrijving van het project. 

• Op welke wijze wordt tegemoet gekomen aan de doelstelling van de projectoproep?; 

• Wat zijn de beoogde resultaten?  

• Welke stappen, welke timing en welke middelen zijn voorzien om deze resultaten te bereiken? 

  

b) Projectcriteria (40 punten) 

Hierbij moet duidelijk omschreven worden hoe aan de projectcriteria beantwoord wordt waar dergelijke initiatieven 

volgens onderzoek2 rekening moeten mee houden, namelijk:  

➢ Duidelijk selecteren en afbakenen van het doelpubliek (bv. gender): zich richten tot een volledige 

gemeenschap werkt stigmatisering in de hand, het afbakenen van een (risico)groep is belangrijk, ook in 

het kader van het bepalen van de boodschap, de boodschapper en de kanalen (10 punten); 

➢ Duidelijk bepalen van de boodschap en de manier dat deze boodschap zal worden overgebracht: 

meerstemmigheid is hierbij cruciaal, grieven erkennen en inspelen op emoties dragen hieraan bij (10 

punten); 

➢ Duidelijk bepalen wie hierbij als boodschapper zal fungeren: belang van geloofwaardigheid, niet enkel op 

vlak van personen maar ook op vlak van communicatietechnieken, bv. peers, slachtoffers, sleutelfiguren of 

leiders binnen de gemeenschap, maar evengoed buitenstaanders, … . Het is hierbij echter niet de 

bedoeling om voormalige IS-strijders als boodschapper te laten fungeren in het project. (10 punten) ; 

➢ Duidelijk bepalen welke kanalen zullen worden gehanteerd: online, offline of combinatie (10 punten). 

Een duidelijke strategie waarbij deze criteria en de samenhang ervan vooraf worden bepaald, verhoogt de 

effectiviteit van de boodschap. Het is dan ook belangrijk dat de link tussen de verschillende projectcriteria wordt 

aangetoond. Op ieder projectcriterium moet minimum de helft van de punten worden behaald om te kunnen 

worden geselecteerd. 

 

c) Evaluatie en duurzaamheid (5 punten) 

• Hoe zal de impact van het project (vanuit bovenstaande criteria) worden geëvalueerd? 

• Welke initiatieven worden genomen om de resultaten duurzaam te verankeren? 

• Hoe wordt kennis verspreid in de loop van het project en nadien? Hoe worden de resultaten overdraagbaar 

gemaakt?  

 

d) Samenwerking (5 punten) 

• Met welke partners zal worden samengewerkt? 

 

 

                                                                 
2 Doosje B. en van Eerten J. J. (2017), ‘‘Counter-narratieven’ tegen gewelddadig extremisme’, in: Colaert L. (red.) (2017), 
‘Deradicalisering’: Wetenschappelijke inzichten voor een Vlaams beleid, Brussel: Vlaams Vredesinstituut.  
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e) Budget (20 punten) 

• Overzicht van uitgaven; 

• Overzicht van inkomsten. 

 

  Welke kosten komen in aanmerking voor subsidiëring? 

 
 Personeelskosten 

 
 De volgende personeelskosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

- brutosalarissen of -lonen, met inbegrip van alle wettelijk verplichte werknemers- en werkgeversbijdragen; 

- personeelskosten voor rechtstreeks betrokken personeelsleden, in verhouding tot de tijd die besteed is aan het project 

of aan de gesubsidieerde activiteiten. 

 

 
 Werkingskosten 

 
 De volgende werkingskosten komen in aanmerking voor subsidiëring: 

- kosten die exclusief betrekking hebben op de uitvoering van het project of de gesubsidieerde activiteiten, en die 

verifieerbaar zijn; 

- kosten voor tijdelijke medewerkers, zoals vrijwilligersvergoeding; 

- afschrijvingskosten voor de aankoop van materiaal in het kader van het project; 

- interne huuraanrekening (verhuur aan zichzelf – als eigenaar – van lokalen of andere infrastructuur) en/of 

afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur kunnen ingebracht worden op basis van een 

verdeelsleutel die onder meer rekening houdt met: 

1. de reeds gebeurde afschrijving van het betreffende gebouw waarbij de totale afschrijvingsduur niet lager mag liggen 

dan 33 jaar en/of in voorkomend geval de reeds betaalde intresten voor de aangegane lening; 

2. met het totale aantal werkzame personeelsleden in het betreffende gebouw en het aantal vierkante meter 

bureauoppervlakte per personeelslid (met een maximum van 12 vierkante meter per personeelslid);  

3. het aantal VTE dat effectief werkt voor het project; 

- de huur of leasing die aan derden moet worden betaald voor het gebruik van lokalen, apparatuur, infrastructuur 

enzovoort. 

 

De volgende werkingskosten komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 

- gebruikelijke structurele werkingskosten; 

- werkingskosten waarvan de link met de inhoud van het project of de gesubsidieerde activiteit moeilijk aantoonbaar is 

(bijvoorbeeld verwaarloosbare gebruiksgraad); 

- overheadkosten die geen duidelijke link vertonen met het project; 

- afschrijvingskosten voor het gebruik van bestaande infrastructuur; 

- kosten voor reizen naar en verblijf in het buitenland.  

 
 

 Investeringskosten 

 
 Investeringskosten, zoals infrastructuurkosten, komen niet in aanmerking voor subsidiëring. 
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  Procedure 

 
 De subsidie wordt eenmalig toegekend en is bestemd voor projecten van beperkte duur met duidelijke, welomschreven 

resultaten. Hiervoor moet geen cofinanciering worden voorzien. De subsidies worden toegekend voor projecten van 

maximaal 24 maanden. Het maximale subsidiebedrag per individueel project bedraagt 50.000 €.  

 

Als het project wordt goedgekeurd, wordt een ministerieel besluit opgemaakt waarin de te behalen resultaten zijn 

opgenomen. Dat ministerieel besluit kan beschouwd worden als een contract tussen u en de Vlaamse overheid. 

 

Er is maar één subsidieronde in 2017. U kunt een subsidieaanvraag indienen tot en met 29 september 2017.  

 

Als de einddatum van de oproep is verstreken, worden alle projectaanvragen onderzocht en wordt het budget verdeeld. Het 

resultaat wordt door de bevoegde minister uiterlijk eind december 2017 bekendgemaakt. De administratie brengt de 

aanvrager met een brief op de hoogte van de beslissing van de minister en (eventueel) van de toegekende subsidie. De 

projecten starten op 1 maart 2018. 

 

De geselecteerde projecten zullen worden opgevolgd en geëvalueerd. Mogelijks worden er op Vlaams niveau 

intervisiemomenten voorzien. De praktijken worden gebundeld en ter beschikking gesteld van andere organisaties 

bijvoorbeeld op een afsluitende studiedag. De geselecteerde projecten moeten bereid zijn om hieraan deel te nemen en om 

hun expertise en ontwikkelde materialen te delen.  

 

Bij goedkeuring zal 80 procent van de subsidie worden uitbetaald, een saldo van 20 procent na controle van het eindverslag.  

 

U vindt het aanvraagformulier op http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Costes (02 553 33 42) of Silke Verspecht (02 553 01 94) van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur. U kunt ook mailen naar daphne.costes@kb.vlaanderen.be of 

silke.verspecht@kb.vlaanderen.be.   
 

http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/preventie-radicalisering/preventie-van-radicalisering
mailto:daphne.costes@kb.vlaanderen.be
mailto:silke.verspecht@kb.vlaanderen.be

