
Assessorenvorming

Jeugdwerk versterken



Welkom!



Jeugdwerk versterken

• Capaciteitsopbouw

• Innovatie

• Goede praktijken uitwisselen

• Experiment

• Professionele ontwikkeling

• Duurzame impact

→ Bijdragen aan de European Youth Work Agenda



Jeugdpartnerschappen

Twee vormen:

• KA220: Jeugdpartnerschappen

• KA210: Kleinschalige jeugdpartnerschappen

Prioriteiten:

• Horizontaal: inclusie, klimaatverandering, digitale 
transformatie en democratische participatie

• Jeugd: actief burgerschap, jeugdwerkontwikkeling, 
competentie-ontwikkeling, beleid en onderzoek, 
Oekraïne



Jeugdpartnerschappen

Een terugblik op 2022

• Ervaringen uitwisselen



KA220: Jeugdpartnerschappen

• Minstens drie programmalanden
• Partnerland: meerwaarde aantonen

• Zonder meerwaarde kan het partnerland uit de 
aanvraag gehaald worden

• Europeses NGO’s niet eligible (moeten centraal 
indienen)

• Alle soorten van organisaties mogelijk
• Kijk naar profiel – link met jeugd



KA220: Budget

• Lump Sums: 120.000/250.000/400.000 euro

• Project/budget verdelen over max. 5 “work packages”

“… as a set of activities contributing to the achievement of 
common specific objectives.”



KA220: Budget

Work packages

• Verplicht 1 Project Management WP 
= max. 20% van het totaalbudget

• Binnen WP budget over verschillende activiteiten en
partners verdelen

• Kwalitatieve en kwantitatieve resultaatsindicatoren:
• Belangrijk voor de eindrapportage

• Concreet en realistisch

• Indicator ≠ target



KA220: Jeugdpartnerschappen

Kwaliteitscriteria:

• Wat is innovatie?
• Met een bestaande methodiek een nieuwe nood 

beantwoorden, kan ook innovatie zijn

• Relevantie voor jeugdwerk

• Impact op jeugdwerk



KA220: Jeugdpartnerschappen

Horizontale aspecten:

• Eco-vriendelijk

• Inclusief

• Gebruik maken van digitale tools

Partnerschap:

• Ervaring, expertise, diversiteit

• Potentiële impact, netwerk in de partnerlanden

• Lees de partneromschrijving!



KA210: Kleinschalige 
Jeugdpartnerschappen
• Lump sum: 30.000 of 60.000 euro

• Doelstellingen
• Gericht op nieuwkomers, minder ervaren en grassroots

organisaties

• Inclusie

• Europa naar het lokale niveau brengen

• Ruimte voor experiment, laagdrempelig



KA210: Kleinschalige 
Jeugdpartnerschappen
• Voorbeelden uit 2021-2022

• Samen stad maken

• Stromen-jongerenparlement

• LGBTQI-jongeren

• Kunsteducatie

• Duurzaam toerisme

• Interconfessioneel JW

• Kindvriendelijke steden

• …



KA210: Budget

• Verdeeld over activiteiten en tussen partners

• Beoordeel elk project op zich met de nodige flexibiliteit
en ruimte voor experiment

• Overhead en projectmanagementkosten als deel van 
elke activiteit
• Ongeveer 20%van het totaalbudget

• PM als aparte activiteit kan maar is niet echt kwaliteitsvol



Cost effectiveness in KA2

• Een aanvraag moet voldoende kwaliteit en inhoud 
hebben om de gekozen lump sum te verantwoorden

• Je beoordeelt value for money als onderdeel van 
project design

• Er is een selectielijst per lump sum

• Geen up-/downgrading mogelijk

• Je kan geen WP/activiteiten schrappen



Cost effectiveness in KA2

• Enkele handvaten
• Max. 20% horizontale kosten: project management en 

overhead

• Project meeting met 8 pax.: 4.500 – 6.000 EUR

• Event met 100 pax.: 10.000 – 20.000 EUR

• Mobiliteit met 20 pax. voor 10 dagen: 22.000 – 35.000 EUR

• Bij twijfel kan je terugvallen op de bedragen van KA205



Mobiliteit van jeugdwerkers

Professionele ontwikkeling van jeugdwerkers en jeugdwerk

→Bv. seminaries, trainings, study visits, jobshadowing,   
peer-learning-activiteiten …

→Wees ruimdenkend, meer dan traditionele training

Focus op impact op het Vlaamse jeugdwerk

Jeugdwerk versterken, verbeteren, veranderen

→Kijk naar plan van aanpak voor impact, partners, expertise 
in het werkveld …

→Lees zeker ook de partneromschrijving: welke achterban en 
impact in het thuisland? Operationele capaciteit?



Mobiliteit van jeugdwerkers

• Professional Development Activities (PDA’s): 

• Standaardactiviteiten

• Preparatory visit

• System development and outreach activities (SDOA’s)

• “complementaire activiteiten”

• Wees ruimdenkend maar realistisch: wat is meerwaarde?



Mobiliteit van jeugdwerkers

• Networking and community building

→ Geen statutory meetings

→ Doel en impact ook hier centraal

• Itinerant projecten

→ Meerwaarde moet duidelijk zijn

→ Beoordeel als deel van project design



Mobiliteit van jeugdwerkers

Award criterion onder relevance:

Involving organisations who undertake concrete youth

work and regular work with young people on local level.

→ Versterkt focus op impact op het Vlaamse jeugdwerk

→ Van theoretische training naar lokale praktijk

→Kijk naar de partneromschrijving



Opmerkingen bij je projectenlijst

→Soort organisatie

→Website

→Operational capacity

→… 
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