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Welkom!



Agenda

• Algemeen kader
• Nieuwe programma’s: acties en prioriteiten

• Groepsuitwisselingen

• Wat verwachten we van een goed project?

• Wat verwachten we van een goed assessment?

• Praktische info

• Vragen en feedback



Algemeen kader

EU jeugdstrategie 2019-2027

“Engage, connect, empower”

11 Europese doelen 
rond Jeugd

Uitdagingen & cross-
sectorale doelen 



Subsidieprogramma’s

• 2021 – 2027

• Jongeren en jeugdwerk

• Niet-formeel leren

• 2021 – 2027

• Jongeren en organisaties 

• Solidariteit

• 2009 - nu

• Jongeren en jeugdwerk

• België





Acties

• KA1: -groepsuitwisselingen, mobiliteit van 
jeugdwerkers, participatieprojecten

-accreditatie

• KA2: (kleinschalig) jeugdpartnerschap

• ESC50: Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk

• ESC51: Budgetaanvraag vrijwilligerswerk

• ESC30: Solidariteitsprojecten

• Vrijwilligerswerk

• Groepsuitwisselingen

• samenwerkingsprojecten



Nieuw principe

• Erasmus+ Jeugd-accreditatie 

• Andere toegang tot KA1-middelen

• Strategisch inbedden van internationaal in de werking

• Meerjarenactiviteitenplan in verhouding tot draagkracht en 

doelstellingen

• Kwaliteitslabel voor vrijwilligerswerk 

• Verplicht voor organisaties actief in vrijwilligerswerk

• Keuze partner of indiener

• Indiener: strategie en meerjarenactiviteitenplan



Horizontale prioriteiten



Budget 2021

€4.104.940

Groepsuitwisselingen

Mobiliteit van jeugdwerkers

€1.763.554

€300.000 via accreditaties

Participatieprojecten €288.358

Kleinschalige 

Jeugdpartnerschappen
€352.088

Jeugdpartnerschappen €1.700.940

€1.516.098

Vrijwilligerswerk €1.315.737

Solidariteitsprojecten €200.361

Vrijwilligerswerk

Groepsuitwisselingen

Mobiliteit van jeugdwerkers
€25.000

Totaal
€5.646.038



Groepsuitwisselingen

Wat? 

Groepjes jongeren uit verschillende landen ontmoeten 
elkaar rond een zelfgekozen thema en wisselen hierover 
ideeën en ervaringen uit.

EU Youth Goals



Groepsuitwisselingen

Nieuwigheden

• Minimum 16 deelnemers

• Uitzondering: inclusie 10 deelnemers!

• Geen minimum aantal deelnemers per partner meer

• Itinerant activiteiten



Groepsuitwisselingen

Kwaliteitscriteria 

• Participatie / betrokkenheid jongeren

• Evenwichtig partnerschap met duidelijke afspraken

• Sterke leerdimensie:

• Non-formeel leren

• Intercultureel leren

• Peer-learning

• Leerproces begeleiden (Youthpass)



Groepsuitwisselingen

Kwaliteitscriteria 

• Impact op de deelnemers

• In tweede plaats: impact op organisaties en op indirect 

betrokkenen

• Project = proces, gaande van voorbereiding en 

implementatie tot follow-up 

• Follow-up: verspreiden van resultaten, evaluatie en blik op de 

toekomst



Een goed project?

15 min Even leestijd

15 min Break-out rooms

10 min Pauze

25 min Terugkoppeling in grote groep

Aanvullingen JINT



Proportionaliteit

• Niet dezelfde verwachtingen voor iedereen

• Inclusiedoelgroepen

• Nieuwe indieners

• Informele groepen

• Internationale organisaties

• …

→ Benoem dit in je assessment



Impact

Mobiliteit van jeugdwerkers en KA2-projecten

→ Jeugdwerk versterken

→ Impact op Vlaams jeugdwerk

• Concreet plan om impact te genereren en op te volgen

• Impact is meer dan disseminatie/zichtbaarheid

• Kijk ook naar partnerorganisaties



Participatie

• Jongeren betrekken in alle fasen

• Idee en voorbereiding

• Tijdens de activiteit(en)

• Achteraf

• Grote leerervaring

• Maatwerk voor inclusiegroepen



Concrete uitwerking

• Krijg je een duidelijk beeld van het project?

• Schrijfstijl:

• Concreet?

• Buzz words?

• Let niet op schrijffouten of minder vlot Engels

• Het potentieel in een projectvoorstel

• Maak geen veronderstellingen

• Lees niet meer dan er staat



Een goed assessment?

20 min Break-out rooms

25 min Terugkoppeling in grote groep

Aanvullingen JINT



Basisprincipes

• Proportionaliteit

• Concreet
• Herkauw geen beoordelingscriteria maar verwijs naar de 

aanvraag.

• Hoe worden award criteria toegepast in de aanvraag.

• Waardeoordeel: benoem expliciet of iets goed of slecht is
• Opsomming goede punten en werkpunten, Het is goed dat …

• Coherent
• Overeenstemming tussen punten en assessment

• Benoem ook de werkpunten, zelfs al is het een goede aanvraag.



Schrijfstijl

• Vermijd de “ik-vorm”

• Constructieve feedback

• Geen herhalingen

• Check de taal in de toewijzingsmail



Assessment tool

• Award Criteria
• Voor de evacom en afgekeurde projecten

• Comments to the applicant
• Constructieve feedback, samenvatting maar geen copy-paste

• Comments to the NA
• Optioneel

• Budget reduction
• Hoeft in principe niet, bij twijfel contacteer staf

• NA heeft de eindbeslissing

• Typology questions



Ondersteunende documenten

• Programmagids

• Guide for experts

• Evaluatiekader JINT

• Gids voor assessoren



Hoe scoren?

• Totaalplaatje, geen optelsom

• Geslaagd: helft op alle onderdelen en minstens 60/100

• Benchmarking: lees eerst alle aanvragen

• Good practice>75/100 -- Best practice>80/100



Hoe scoren?

Heel goed Goed Matig Zwak

40 34-40 28-33 20-27 0-19

30 26-30 21-25 15-20 0-14

20 17-20 14-16 10-13 0-9

Heel goed: de aanvraag dekt alle aspecten van het criterium op een overtuigende en succesvolle
manier. Het antwoord van de indiener geeft ons alle nodige informatie en bewijzen en laat geen
ruimte voor bezorgdheid of zwakke punten.

Goed: de aanvraag covert het criterium, maar met een paar aanvullingen zou het nog beter kunnen.
Het antwoord van de indiener geeft duidelijke informatie over (bijna) alles.

Matig: de aanvraag covert ruwweg het criterium, maar er zitten nog zwak uitgewerkte stukken. De
antwoorden van de indiener geven relevante info, maar sommige delen krijgen we niet genoeg in
detail uitgelegd of zijn verwarrend.

Zwak: de aanvraag geeft te zwakke of te weinig info zodat we het criterium niet kunnen beoordelen.
De indiener geeft geen antwoord op de vragen of geeft slechts heel weinig relevante info.



Praktisch – systeem

Assessment Module

• Erasmus+ 2021-2027

• European Solidarity Corps 2021-2027

OEET - eindverslagen

• Erasmus+ 2018-2020

• European Solidarity Corps 2018-2020

• EU-login



Evaluatieproces
• Stafmedewerker

• Op vraag
Supportive Approach

• Project assistentenEligibility

• 1/2 assessoren

• Consolidatie

• Bevestiging van de consolidatie

• Quality check

Quality assessment

• Op basis van een puntenlijst

• Budgetvoorstel

• Evaluatiecommissie

• RVB

Evaluatie

• DirecteurContracten

• Inhoudelijk

• TechnischFeedback



Praktisch – hoe
Conflict of Interest

Mailtje met projecten - Check toegang

Contacteer je medeassessor

2 assessoren

• Individueel assessment (consolidator & assessor)

• Overleg (consolidator & assessor)

• Consolidatie (consolidator)

• Bevestigen (assessor)

• Indienen (consolidator)

Herziening is mogelijk na interne check

3de assessor bij te groot verschil



Praktisch – hoe

Conflict of Interest

Mailtje met je projecten - Check toegang

1 assessor

• Individueel assessment

• Indienen

Herziening is mogelijk na interne check



Belangrijk

• Voor elk NA/subdomein heb je een andere emailadres 
nodig

• Voor eindverslagen & Kwaliteitslabels contacteren we je 
op regelmatige basis

• Btw kan ook via een factuur aangevraagd worden

• Contract

• Verspreid zeker de call voor assessoren



Tijdlijn afspraken R1

Deadline 18 mei KA1 20 mei KA2 28 mei Sol proj

Conflict of Interest 20 mei 27 mei 1 juni

Assessment Module 27 mei 28 juni 4 juni

Individueel Assessment 7 juni 14 juli 15 juni

Consolidatie 14 juni 29 juli 21 juni

Bevestiging consolidatie 17 juni 2 aug 23 juni

Interne check 25 juni 12 aug 28 juni



Tijdlijn afspraken R2 (onder voorbehoud)

Deadline
5 okt KA1 en 

Sol proj
3 nov KA2

Conflict of Interest 8 okt 8 nov

Assessment Module 22 okt 16 nov

Individueel Assessment 3 nov 2 dec

Consolidatie 10 nov 13 dec

Bevestiging consolidatie 16 nov 17 dec

Interne check 26 nov 23 dec



Praktisch

• Heb je vragen?
• Inhoudelijk → stafmedewerker

• Praktisch/Technisch → projectassistent

• Technische vorming Assessment Module volgt

• Uitdagingen bij start programma



JINT vzw | Grétrystraat 26, 1000 Brussel
02 209 07 20 | jint@jint.be | www.jint.be

0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel


