
 

 

Begin 2014 ging het nieuwe subsidieprogramma Erasmus+ van start. Onder de noemer 

Youth in Action is er binnen Erasmus+ een apart jeugdluik, voor projecten van en voor 

jongeren in de vrije tijd. Hiermee wil Europa jongeren aanmoedigen tot internationale 

samenwerking en uitwisseling. Om dit mogelijk te maken, is er tussen 2014 en 2020 een 

bedrag van 14 miljard euro uitgetrokken. 

 

→ Hieronder en op www.youthinaction.be vind je de mogelijkheden van Erasmus+ 

Youth in Action. Je kan de tekstjes hieronder gebruiken in je communicatie over je 

project, bv. naar de pers toe. 

 

De mogelijkheden: 

 

 Europees vrijwilligerswerk (EVS) 

Als Vlaamse jongere in het buitenland de handen uit de mouwen steken, een 

buitenlandse vrijwilliger laten meedraaien in je organisatie of een jongere als 

vrijwilliger uitzenden. 

 

 Groepsuitwisseling 

Groepen jongeren uit verschillende landen ontmoeten elkaar rond een zelfgekozen 

thema. De jongeren werken zelf het programma mee uit. De rode draad: ideeën en 

ervaringen uitwisselen. 

 

 Mobiliteit van jeugdwerkers 

Deze activiteiten ondersteunen de professionele ontwikkeling van jeugdwerkers. 

Zowel beroepskrachten als vrijwilligers doen inspiratie op om de kwaliteit van hun 

projecten en organisatie te versterken. 

Over Erasmus+: Youth in Action 

http://www.youthinaction.be/


 

 Jongereninitiatief 

Groepjes jongeren, vanuit een organisatie of een losse informele groep, zetten 

samen een vernieuwend internationaal project op rond een gemeenschappelijk 

thema. De jongeren bedenken het project en voeren het zelf uit. Ze werken zowel 

in eigen land als op internationaal niveau activiteiten uit. 

 

 Jeugdpartnerschap 

Een langdurige samenwerking tussen verschillende jeugdorganisaties uit 2 of 

meerdere landen rond een gemeenschappelijk thema met als doel de organisaties 

te versterken: 

- vernieuwende projecten opzetten 

- verder dan de eigen grenzen denken 

- netwerken en goede ervaringen uit te wisselen 

- vormen van sociaal ondernemerschap uitproberen 

 

Er is geen vast format: heel veel is mogelijk! 

 

 Cross-sectoraal partnerschap 

Een langdurige samenwerking tussen organisaties uit 3 of meerdere landen rond een 

gemeenschappelijk thema met als doel de organisaties te versterken. 

Anders dan bij een jeugdpartnerschap is er samenwerking tussen organisaties van 

verschillende sectoren: de jeugdsector, de onderwijs- en/of de opleidingssector. 

 

 Jeugdbeleidsmeetings 

Activiteiten die actieve participatie van jongeren bevorderen in het democratische 

leven en het debat aanmoedigen rond de thema’s en prioriteiten van de EU 

Jeugdstrategie. 

 

→ Omdat Europa zorgt voor de centen voor jouw project, moet je het logo van Erasmus+ 

op al je communicatie over jullie project (drukwerk, webpagina, enz.) zetten. 

Je vindt het logo bij de downloads op www.youthinaction.be. 

 

 

 

 

http://www.youthinaction.be/


 

 

 

 

JINT ondersteunt jongeren, jeugdwerk en jeugdbeleid in het realiseren en uitbouwen van 

een internationale werking. JINT biedt jongeren meer dan alleen de centen voor hun 

project. JINT helpt hen bij het uitwerken van hun projectaanvraag en gaat samen met hen 

op zoek naar gelijkgezinde partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Daarnaast 

kunnen jongeren en jeugdwerkorganisaties ook bij JINT terecht voor een pak informatie 

en vorming. 

 

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

 

→ Het logo van JINT op je publicaties vermelden is niet verplicht, maar mensen 

doorverwijzen naar onze website vinden we altijd fijn! 

   Over JINT 

http://www.jint.be/

