
• Deze infosessie wordt opgenomen. Wil je niet in beeld komen, 

dan kan je onderaan links je video uitzetten. Ook je naam kan je 

aanpassen via rechtermuisklik ‘Rename’ op je eigen beeldvakje.

• Zet tijdens de presentatie je microfoon uit door er linksonder op te 

klikken.

• Hoor je niks? Klik onderaan links op “Join Audio”.

• We zullen regelmatig de kans geven om vragen te stellen. Als je een 

vraag hebt, kan je dat al tijdens de presentatie aangeven via de chat 

door “vraag” te typen. Je zal tijdens de vragenronde aangeduid 

worden om je vraag te stellen. 

→ Zet je microfoon onderaan links aan door erop te klikken. 

→ Wil je je vraag liever niet via de microfoon stellen, dan kan je 

ze voluit in de chat typen.

Welkom!
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Groepsuitwisselingen Erasmus+ Jeugd

Solidariteitsprojecten European Solidarity corps

Participatieprojecten Erasmus+ Jeugd

Kleinschalige 
jeugdpartnerschappen Erasmus+ Jeugd

Jongerenprojecten agenda



Solidariteitsprojecten

Wat

A Solidarity Project is a non-profit solidarity activity initiated, developed and 
implemented by young people themselves for a period from 2 to 12 months. It 
gives a group of minimum five young persons the chance to express solidarity by 
taking responsibility and committing themselves to bring positive change in their 
local community. The project should have a clearly identified topic which the 
group of young people wish to explore together and which has to be translated 
into the concrete daily activities of the project and involve all the members of the 
group. Solidarity Projects should address key challenges within the communities, 
where relevant including those identified jointly in the border regions and it 
should also present European added value. Participation in a solidarity project is 
an important non-formal learning experience through which young people can 
boost their personal, educational, social and civic development.



Solidariteitsprojecten

https://www.youtube.com/watch?v=dORisRRkesA&t=19s


Solidariteitsprojecten

Wat

Nationaal jongereninitiatief met als doel positieve verandering 

creëren op lokaal vlak. Is een solidariteitsactiviteit zonder 

winstoogmerk die door jongeren zelf wordt geïnitieerd, ontwikkeld 

en uitgevoerd.

• Projecten zijn gebaseerd op de doelen en principes van 

solidariteit en bieden een antwoord op maatschappelijke 

uitdagingen. 

• Jongeren nemen het initiatief hierin en is gelinkt aan de lokale 

gemeenschap waarin ze leven. 

• Bovendien hebben de projecten een Europese toegevoegde 

waarde.

• Deelname biedt aan de jongeren een non-formele leerervaring.



Solidariteitsprojecten

Voorbeelden



Solidariteitsprojecten

Conclusies en literatuur

• Vergeet proportionaliteit niet!

• 4Thoughts for Solidarity

• European Solidarity Corps 2021- Guide for experts

• https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/

• https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-

concepts/publications/

• https://www.europeansolidaritycorps.be/wp-

content/uploads/2019/04/Solidariteit-Stijn-Oosterlynck.pdf

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/publications/
https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/publications/
https://www.europeansolidaritycorps.be/wp-content/uploads/2019/04/Solidariteit-Stijn-Oosterlynck.pdf


Participatieprojecten

Wat

Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse 

informele groep, werken samen aan een participatief 

(inter)nationaal project rond democratie en Europees 

burgerschap.

De jongeren bedenken het project en voeren het zelf uit.



Participatieprojecten

https://www.mijnleuven.be/onze-projecten/klimaatambassadeurs


Participatieprojecten

Doelstellingen (één of meer)

Jongeren de kans geven om zich te engageren en te 
leren participeren in de samenleving (mikken op een 
betekenisvolle deelname aan burgerlijk, economisch, 
cultureel en politiek leven)

Bewustmaking van gedeelde Europese waarden en 
fundamentele rechten (EU Youth Goals)

Ontwikkelen van digitale vaardigheden en 
mediageletterdheid

Samenbrengen van jongeren en beleidsmakers (EU 
Youth Dialogue)





Participatieprojecten

Kwaliteitscriteria 

Participatie van jongeren in democratisch leven van 

Europa aanmoedigen, bevorderen en vergemakkelijken

Jongeren kansen bieden om deel te nemen aan het 

maatschappelijke middenveld

Projecten moeten een Europese meerwaarde hebben

Jongeren moeten doorheen de verschillende fases 

betrokken worden



Participatieprojecten

Voorbeelden



Participatieprojecten

Conclusies en literatuur

• Vergeet proportionaliteit niet!

• Doelstellingen 

• Contacteer Stafmedewerker bij vragen

• Erasmus+ 2021- Guide for experts

• https://www.salto-youth.net/rc/participation/participationpool//

• https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-

4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf

• https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en

https://www.salto-youth.net/rc/solidarity/solidarity-concepts/publications/
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-4089/20200929_ParticipationStrategy_Online_Final_02.pdf
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en


Kleinschalige 
jeugdpartnerschappen
Wat

Jeugdpartnerschap waarin men kan samenwerken met 

jeugdorganisaties uit een ander of meerdere landen rond een 

gemeenschappelijk thema, waarin ze elkaar versterken en een 

internationaal netwerk uitbouwen. 



Kleinschalige 
jeugdpartnerschappen
Wat

Jeugdpartnerschap mikt op grassroots-organisaties, nieuwkomers in 

het programma en minder ervaren organisaties. 

Kleinschalig op vele vlakken: duurtijd, budgetten en administratieve 

lasten.

Flexibel kader dat het mogelijk maakt om inclusiegroepen makkelijker 

te bereiken door de mogelijkheid om zowel nationale als 

transnationale activiteiten te organiseren. 



Kleinschalige 
jeugdpartnerschappen



Kleinschalige 
jeugdpartnerschappen
Doel

• Nieuwe organisaties

• Inclusie

• Europees burgerschap en Europese dimensie lokaal 
inbedden

• Antwoord bieden aan noden en prioriteiten in het 
jeugdwerkveld

• Capaciteit van organisaties vergroten

• Verbeteren kwaliteit in de praktijk van de organisaties
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