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Quality means
doing it right ...

.. . when no 
one is looking.



Quality label
aanvragen

JINT vzw
Grétrystraat 26

1000 Brussel

We zijn te bereiken van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9u en 17u.
T 02 209 07 20

www.jint.be • www.europeansolidaritycorps.be

JINT vzw is het nationaal agentschap
voor het European Solidarity Corps- 

programma in Vlaanderen.  

met de steun van

Je kan als organisatie een vrijwilliger uit een ander land in huis halen of een Vlaamse 
jongere de kans geven andere oorden op te zoeken. De opties zijn eindeloos: 

individueel vrijwilligerswerk, vrijwilligersteams, stages en jobs …

Met het European Solidarity Corps wil de 
Europese Unie nog meer inzetten op solidariteit.
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Intro
In elke fase van het proces kan je bij JINT terecht voor 
ondersteuning. 

Contacteer JINT om je idee te bespreken, feedback te 
vragen, info te krijgen over o.a. vormingen, publicaties, 
methodieken … 

Dit boekje zet je met info en tips op weg om de kwaliteit 
van je organisatie de internationale erkenning te geven die 
ze verdient. Daarnaast kan je hier zelf ook allerlei ideeën 
en andere belangrijke informatie voor je kwaliteitsvolle 
(samen)werking verzamelen. 

Veel geluk!

Ik vraag het aan. 

You’ve got mail!

Hebben is een,
houden is twee.
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Yes, you can!
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What’s in a name? 

Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma van de Europese Unie. 
Het brengt jongeren en organisaties bij elkaar om te bouwen aan een inclusieve 
samenleving en om een antwoord te bieden op maatschappelijke uitdagingen in 
Europa en de buurregio’s.

Wil je als organisatie deel uitmaken van het European Solidarity Corps, dan heb je 
een Quality label nodig om aan te tonen dat je organisatie voldoet aan de nodige 
kwaliteitsvereisten binnen het Europese kader. Het Quality label is dan ook jouw 
toegangspoort tot het subsidieprogramma.

Al in het bezit van het juiste Quality label en je wil subsidies 
voor je project aanvragen? Draai dit boekje meteen om en 
volg de stappen voor je projectaanvraag.

Quality label & European
Solidarity Corps
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you can! 
Toch? 

Jongeren uit een maatschappelijk kwetsbare situatie en jongeren 
met bijzondere noden hebben een streepje voor! Contacteer JINT 
voor meer info en specifieke ondersteuning.

Om de kwaliteit te bewaken, beperken we het aantal deelnemende 
jongeren bij een eerste aanvraag tot maximaal twee. 
Uitzondering: vrijwilligersteams
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Van idee naar plan

Welke rol neem je op? (van plan naar taak) 

• Breng de noden en wensen van je organisatie in kaart.
 — Wil je een vrijwilliger, stagiair of werknemer? Wil je een jongere uitsturen 

of net in je organisatie aan de slag laten gaan? Zoek je deelnemers met een 
specifiek profiel?

 — Werk je met een specifiek thema? Welk takenpakket heb je voor ogen? Zit 
er een solidair kantje aan? Ken je een jongere met een geniaal projectidee?

 — Heb je een concreet project waarbij je graag een vrijwilligersteam aan de 
slag ziet gaan?

 — Waarom wil je deelnemen aan het European Solidarity Corps? Wordt dit plan 
gedragen binnen de organisatie? Is er een link met het beleidsplan van je 
organisatie?

• Contacteer JINT om de inhoudelijke mogelijkheden en spelregels te bekijken.
 — Bv. Welke structuur heeft je organisatie: met of zonder winstoogmerk, 

eigen rechtspersoon, dochter- van een moederorganisatie …?
 — Bv. Wat is het verschil tussen een vrijwilligersteam en individueel  

vrijwilligerswerk?

• Contacteer organisaties in je omgeving die iets gelijkaardigs hebben gedaan. 
Zij kunnen je tips en inspiratie bieden. Neem zeker eens een kijkje op  
www.europeansolidaritycorps.be/organisaties/inspiratie.

• Er zijn verschillende Quality labels, afhankelijk van de rol die je organisatie 
zal opnemen.  Elke rol komt met andere verwachtingen, taken en verant-
woordelijkheden. Contacteer JINT om de geldende regels te bespreken. 

 — Quality label voor vrijwilligerswerk (individueel en/of vrijwilligersteam):
 » Ondersteunende organisatie: je wil graag een of meerdere  

vrijwilligers uitsturen;
 » Gastorganisatie: je wil graag een of meerdere vrijwilligers ontvangen.

 — Quality label voor stages: je kan een of meerdere stagiairs ontvangen  
en/of zenden;

 — Quality label voor jobs: je kan een of meerdere werknemers ontvangen  
en/of zenden.

• Elk Quality label maakt het mogelijk om subsidies aan te vragen in/met een 
projectaanvraag. Hoe je dat doet, lees je aan de andere kant van dit boekje.



02Ik
vraag
het aan.

Je kan verschillende rollen 
combineren in één aanvraag.
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Praktisch
• Je kan op elk moment van het jaar een aanvraag doen voor het Quality label. 

Hou er rekening mee dat het na de aanvraag tot 8 weken kan duren voor je je 
resultaat kent.

• Je dient de Quality label-aanvraag online in. Daarvoor moet je organisatie zich 
eerst registreren. De juiste links vind je via www.europeansolidaritycorps.be.

 — Online vraag je je persoonlijke EU-login aan. Die heb je nodig om in 
verschillende tools van de Europese Commissie in te loggen. Gebruik 
daarvoor een algemeen, maar duidelijk e-mailadres dat niet verdwijnt bij 
een eventuele personeelswissel, bv. internationaal@organisatie.be.

 — Ook een Personal Identification Code (PIC)/Organisation ID (OID), 
vergelijkbaar met een identiteitskaart voor je organisatie, vraag je 
online aan. Dat nummer heb je nodig om een aanvraag in te dienen en 
om partner te zijn in een European Solidarity Corps-project. Kijk goed 
na of je organisatie al geregistreerd is! Een organisatie kan maar één 
‘Organisation ID’ hebben. 

 — Vergeet niet je organisatiegegevens aan te vullen en alle verplichte 
bijlagen toe te voegen. Voor een up-to-date overzicht kan je terecht op de 
website www.europeansolidaritycorps.be/download/oid. 

 — Nu kan je een Quality label-aanvraag indienen. Bij de aanvraag voeg je 
ook een ‘Declaration of Honour’ toe. Dat is een verklaring op erewoord, 
waarmee je bevestigt dat je alles naar waarheid hebt ingevuld.

 — Een Quality label is maximaal geldig tot het einde van het subsidieprogramma.

• Wil je graag feedback op je aanvraag, heb je andere vragen of twijfel je ergens 
aan, contacteer JINT.



JINT biedt vormingen aan voor zowel jongeren als organisaties.  
Een belangrijk voorbeeld daarvan is de ‘Training and Evaluation 
Cycle’ die JINT organiseert: 

• De Pre-departure-training voor vertrekkende jongeren;
• De On-arrival-training voor jongeren die pas aan hun avontuur zijn 

begonnen;
• De Mid-term-training als tussentijds reflectiemoment voor de jongeren;
• Het jaarlijkse event voor jongeren en organisaties die een internationaal 

project achter de rug hebben.

De data van die trainingen vind je terug op 
www.europeansolidaritycorps.be

• Contacteer organisaties uit je netwerk die iets gelijkaardigs hebben 
gedaan. Zij kunnen je ongetwijfeld tips geven.

• Wil je graag feedback op je aanvraag of zit je vast? Contacteer JINT.

Denk na over hoe je de Youthpass zal gebruiken als tool om 
het leerproces te begeleiden. Voor meer info over Youthpass 
en ondersteuning bij het gebruik ervan, neem een kijkje op 
de website van het European Solidarity Corps, surf naar  
www.youthpass.eu of contacteer JINT.

Inhoudelijk

• Houd altijd voor ogen waarom je deel wil uitmaken van het European 
Solidarity Corps.

 — Bv. Wat kan je organisatie de jongere(n) bijbrengen, en 
omgekeerd?

• Denk na over wie welke verantwoordelijkheden zal opnemen.
 — Bv. Voor welke taken reken je op je partner en welke 

verantwoordelijkheden neem je voor eigen rekening? 

• Geef weer hoe je een jongere in de praktijk zal begeleiden.
 — Bv. Hoe garandeer je de veiligheid van de jongere(n)?

 — Bv. Hoe maak je de jongere wegwijs in de nieuwe buurt en het 
vrijetijdsaanbod?

• Weet dat kwaliteit, ondersteuning en opvolging hand in hand gaan.
 — Bv. Wie zie je geschikt als mentor om de jongere te begeleiden 

bij het leerproces?
 — Bv. Hoe zet je de talenten van de jongere in, opdat hij/zij aan 

zelfontplooiing doet tijdens het project?
 — Bv. Hoe bereid je de vertrekkende jongere voor op zijn/haar 

nieuwe thuis?  

De JINT-publicatie ‘Veilig aan de slag’ staat vol tips en tricks voor 
een veilig internationaal project. Via jint.be kan je je exemplaar 
bestellen.
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Een mentor zorgt voor persoonlijke ondersteuning en spreekt 
geregeld af met de jongere. De begeleiding is afhankelijk van de 
individuele noden van de jongere. Het kan gaan over het welzijn, 
hoe het in het team gaat, praktische zaken … De gastorganisatie 
kiest voor een persoon die het best de rol van mentor op zicht 
kan nemen.

!



You’ve
got
mail.
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8 weken na je aanvraag krijg je van JINT bericht over de 
goed- of afkeuring van je Quality label, inclusief feedback 
over hoe je het nog beter kan maken ...

• Blijf niet bij de pakken zitten. Ga met de feedback aan de slag en waag je kans 
opnieuw.

• Een Quality label is geen hol begrip, je zal de trotse eigenaar worden van een 
heus certificaat! Daarmee bewijs je aan de wereld dat je een kwaliteitsvolle 
organisatie bent.

• Jongeren en andere organisaties kunnen je vanaf nu vinden in een databank.  
De link vind je op www.europeansolidaritycorps.be/download/ql.

• Je kan nu concreet aan de slag met een projectaanvraag. Hoe je best te werk 
gaat, lees je aan de andere kant van dit boekje.
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Afgekeurd?

Goedgekeurd?
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Om de kwaliteit van projecten ook op langere termijn 
te garanderen, voorziet JINT je van verdere onder-
steuning. Dat gaat van de begeleiding door een JINT- 
stafmedewerker tijdens je projecten tot internationale 
vormingen waar je kan bijleren of ervaring delen. 

Hebben
is een, 
houden
is twee. 

JINT reikt je het hele jaar door allerlei nationale en internationale 
vormingen, trainingen … aan rond verschillende thema’s. 

Hou de kalender op www.jint.be/kalender in het oog om te zien of 
er iets interessants tussen staat voor je organisatie.

Scan de QR-code en 
ontdek alle internationale
trainingen.
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Verplichte vorming

• We vragen elke organisatie die een Quality label heeft om minstens 
één relevante vorming per jaar te volgen. Dat kan een vorming zijn 
voor projectcoördinatoren, voor mentoren of over een specifiek 
onderwerp gelinkt aan het European Solidarity Corps, zoals Youthpass. 
Er zijn zelfs internationale (meerdaagse) vormingen die daarvoor in 
aanmerking komen!



Meer info, tips en ondersteuning vind je op: 

Meer 
weten?

• www.jint.be
JINT is het nationaal agentschap voor European Solidarity Corps in Vlaanderen. 
We geven je inhoudelijke en praktische ondersteuning om een kwaliteitsvol 
project uit te werken. Zo vind je er:

 — Een uitgebreide activiteitenkalender met ons internationaal vormingsaanbod;
 — Info en tips om een geschikte buitenlandse partnerorganisatie te vinden;
 — Een pak publicaties rond verschillende thema’s (bv. intercultureel leren,  

visum, werken met bijzondere doelgroepen enz.);
 — Inspirerende verhalen;
 — De JINT-nieuwsbrief voor jeugdwerkers.

• www.europeansolidaritycorps.be
Op onze European Solidarity Corps-website vind je een overzicht van 
alle mogelijkheden die het programma je biedt. Je leest er meer over de  
spelregels, de centen waarop je mag rekenen en allerlei tips. 

• www.salto-youth.net
Europese website met o.a. een uitgebreide toolbox en kalender met  
internationale trainingen. 


