
Hoe registreer je je in 
het ESC? 
Ben je geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te doen, stage te lopen of te werken via het 

European Solidarity Corps? Dan moet je je registeren via dit online platform. Hieronder 

leggen we stap voor stap uit hoe je dat doet. 

 

1. Ga naar https://europa.eu/youth/solidarity_en and klik op “Join the Corps” 

onderaan 

2. Maak een EU Login-account aan: 

a. Klik op “create an account” 

b. Vul je naam, e-mailadres en taalvoorkeur in  

c. Vergeet het vakje over privacy niet aan te duiden 

d. Klik op de knop “create an account” onderaan 

3. Je ontvangt een e-mail om je EU Login-account te activeren 

4. Klik op de link in de e-mail en kies een wachtwoord. 

Opgelet! Je moet dit binnen de 24u doen of de link vervalt. 

5. Klik op de knop “continue to the European Youth Portal” 

6. Vink het vakje onderaan aan vul je gegevens in 

7. Klik op “continue” 

8. Vul de rest van je persoonlijke gegevens in in de linkerkolom 

9. Geef aan welk type projecten je graag wil doen: 

a. Volunteering projects = vrijwilligerswerk 

b. Occupational projects = werken of stage lopen 

Je kan een van de twee kiezen of allebei. 

10. Vul de rest van de pagina in: wat interesseert je, heb je relevante ervaring, 

wanneer ben je beschikbaar, enz. 

11. Vergeet niet om de vakjes onderaan aan te vinken 

12. Word officieel lid van het European Solidarity Corps! 

13. Als je geregistreerd ben kan je op zoek naar een project via “placements” of 

bijleren over het European Solidarity Corps en allerlei vaardigheden via “training”. 

14. Bij “my profile” kan je je gegevens aanpassen, extra informatie toevoegen over jou 

en je interesses (bijvoorbeeld naar welk land je wil en wat je motivatie is) en onder 

de titel “protecting your personal data and privacy” aangeven hoe en wanneer je 

gecontacteerd wil worden. 

 

Veel plezier met het platform te ontdekken en op zoek te gaan naar interessante 

projectkansen!  
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