
Assessorenvorming
Verbinden



Stel jezelf kort voor & …

• Hoe zit je er deze avond bij? 

• Wat wil je binnenbrengen deze avond?

Check-in



Groepsuitwisselingen Erasmus+ Jeugd

Solidariteitsprojecten European Solidarity Corps

Participatieprojecten Erasmus+ Jeugd

Verbinden



Solidariteitsprojecten

Wat

Doelen

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. Bovenop hebben de 
projecten een Europese toegevoegde waarde. Deelname biedt aan de jongeren 
een non formele leerervaring.



Solidariteitsprojecten

Criteria

• Nationaal of net over de grens
• Minimum 5 jongeren
• 18-30 jaar
• 2-12 maanden
• Vast bedrag per maand + evt. coaching + exc. costs



Solidariteitsprojecten

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


Solidariteitsprojecten

Conclusies en literatuur

– Vergeet proportionaliteit niet

– Jongeren schrijven het zelf

– Ga op zoek naar het solidariteitsaspect

• Taart kan helpen ☺

– Bekijk het breed, bij twijfel kan je SM contacteren

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

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


Solidariteitsprojecten

We bespreken een case

Allochtone jongeren (5) merken op dat mentale gezondheid

een groot taboe met zich meebrengt. Bijkomend voelen heel 

wat jongeren zich niet goed in hun vel. 

Aan de hand van laagdrempelige workshops (16 doorheen het 

jaar) willen ze jongeren de nodige tools aanreiken en op die 

manier hen in contact brengen met lotgenoten. 

Een coach (psycholoog) zal hen ondersteunen in het opzetten
van deze workshops. 



Participatieprojecten

Wat

Doelen

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.

• 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)



Criteria

• Nationaal en transnationaal
• Minimum 4 jongeren (per deelnemende partner/land) of 

organisatie
• 13-30 jaar
• 3-24 maanden
• Vast bedrag per maand + evt. coaching(*) + incl. supp. + exc. 

costs + participatie events + mobilities

*coaching alleen als het project wordt uitgevoerd door een informele 
groep jongeren

Participatieprojecten





Participatieprojecten

https://www.youtube.com/watch?v=RAMF4-3W_8E


We bespreken case 1

Jongeren gaan aan de slag met kunstenaars en muzikanten die 

geen kansen krijgen bij de grote cultuurhuizen. Ze willen hen 

zelf ruimte geven (fysiek) en kansen bieden door exposities en

voorstellingen te organiseren. 

Bijkomend gaan ze in contact treden met de grote

cultuurhuizen om een doorstroom te genereren.

Participatieprojecten



We bespreken case 2

Instelling voor bijzondere jeugdzorg dient een project in naar

aanleiding van de dramatische cijfers van dak- en thuisloze

jongeren. Het project wordt door jongeren met een verleden

in de dakloosheid getrokken en worden ondersteund door de 

instelling. (Vragen hiervoor incl. supp. aan)

Gaan vindplaatsgericht te werk om deze dak- en thuisloze

jongeren te bereiken, te bevragen en voor wie mogelijk in te

schakelen binnen de ideeën en acties die naar boven komen. 

(wordt aangevraagd als event)

Participatieprojecten



Vanaf wanneer zou een solidariteitsproject een participatieproject 
worden (en andersom)? 

Extraatje



• Neem contact op met de begeleidende stafmedewerker bij 
onduidelijkheid of “ik zit vast en weet niet hoe dit te beoordelen”

• Houdt steeds rekening met proportionaliteit en het inclusieaspect

• Toeleiden van diverse sectoren naar de programma’s
– Etnisch-culturele minderheden

– Kunst- en cultuursector

– Jeugddiensten en jeugdraden

• Projectbezoeken, neem met ons contact op!

Tot slot



Wat neem je mee naar ‘huis’, de assessment? 

Wat heb je nog nodig (van JINT)?

Check-out



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

0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

VRAGEN?


