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WELKOM!

▪ Graag jezelf muten

▪ Vragen mogen in de chat of via een handje

▪ Powerpoint bijeenkomst

▪ Nieuw programma.. 
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ERASMUS+ JEUGD EN HET EUROPEAN SOLIDARITY 
CORPS

▪ Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, jeugd en sport. 

▪ Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd voert het programma voor 
buitenschoolse jongerenprojecten uit.

▪ Het European Solidarity Corps is een subsidieprogramma dat jongeren de kans 
biedt om vrijwilligerswerk te gaan doen of mee te werken aan projecten die 
mensen en gemeenschappen helpen, overal in Europa, ook in NL. 
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ERASMUS+ ONDERWIJS, JEUGD EN SPORT

▪ Nieuwe periode van zeven jaar (2021 – 2027)

▪ Begroting Euro 26,2 miljard (2014 – 2020 Euro 14,7 miljard) 

▪ 33 Programmalanden 27 EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, 
Servië, Noord-Macedonië en Turkije*

Erasmus+ levert een bijdrage aan duurzame groei, goede banen, sociale 
cohesie, innovatie, versterking van de Europese identiteit en actief 

burgerschap

* UK: géén programma of partnerland meer in nieuwe programma (voor lopende projecten verandert niets)
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PRIORITEITEN ERASMUS+ 2021 - 2027
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SUBSIDIELIJNEN ERASMUS+ JEUGD 2021

Key Action 1 – Mobiliteit (Jongeren 13-30 jaar) 

▪ Jongerenuitwisselingen

▪ Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers 

▪ Jongerenparticipatieprojecten

Key Action 2 - Samenwerking

▪ Samenwerkingspartnerschappen

▪ Kleinschalige partnerschappen
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SUBSIDIELIJNEN EUROPEAN SOLIDARITY CORPS 2021

▪ Europees Vrijwilligerswerk

▪ Solidariteitsprojecten
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SOLIDARITEITSPROJECTEN

▪ Lokale projecten bedacht, opgezet en uitgevoerd door een groep jongeren, om 
iets moois te doen voor hun omgeving. 

▪ De aanvragers zijn tussen 18 en 30 jaar

▪ Minstens 5 jongeren in een groep

▪ Deeltijd vrijwilligerswerk (’s avonds, in het weekend, tijdens vakanties)

▪ Duur van het project: 2 maanden tot 1 jaar

▪ Geen perfect uitgevoerd project, maar een kans om te leren door proberen
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KEY ACTION 1: JONGERENPARTICIPATIE

Voorbeeld:Wij(k) in Verandering

'Wij(k) in Verandering' is een project voor jongeren die opgroeien in 
achterstandswijken. Jongerenwerkers brachten jongeren uit de wijk en politie bij 

elkaar. 

Eerder werd dit jongerenproject van de International Debate Education Association 
(IDEA) verkozen tot meest inspirerende project in de categorie 'Empowering young

people through mobility and other initiatives' (European Youth Awards).

Link naar de video
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https://vimeo.com/383713205


KEY ACTION 1: JONGERENPARTICIPATIE

‘Jeugdbeleid wordt zelden met jongeren gemaakt, of alleen met jongeren uit de 
voorfront’

‘Debat en dialoog als instrument voor verbinding’

‘Alle jongeren horen mee te denken over zaken die hen aangaan’

‘Maskers breken af, meer begrip voor elkaar’

‘Ontwikkeling van jongeren duidelijk te zien’
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KEY ACTION 1: JONGERENPARTICIPATIE

Buitenschoolse, niet-formele leeractiviteiten die de participatie 
van jongeren in het Europese democratische leven op lokaal, 

regionaal, nationaal en/of Europees niveau bevorderen, 
faciliteren en aanmoedigen. 

12



DOELSTELLINGEN

Het doel van een jongerenparticipatieproject is dat de deelnemers onder 
andere:

▪ Leren te participeren en zo actief deel te nemen aan de maatschappij;

▪ Zich bewust worden van gemeenschappelijke Europese waarden;

▪ Digitale competenties ontwikkelen, kritisch leren denken en mediawijzer 
worden;

▪ In gesprek gaan met besluitvormers op lokaal, regionaal, nationaal én 
internationaal niveau en/of bijdragen aan de EU Youth Dialogue.
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JONGERENPARTICIPATIEPROJECTEN

➢ Het stimuleren van jongerenparticipatie in de democratie (lokaal, 
nationaal en internationaal); 

➢ Thema’s die jongeren aangaan (bijv. jeugdwerkloosheid en jongerenwerk, 
maar ook gehandicaptenzorg of inclusie); 

➢ Jongeren leren participeren en laten hun stem horen;

▪ → Meer inspraak van jongeren op lokaal, regionaal, nationaal of Europees 
niveau; 

▪ → Besluitvormers krijgen inzicht in de belevingswereld van jongeren;

➢ Betekenisvolle en inclusieve participatie → er wordt écht iets met de 
stem van jongeren gedaan en álle jongeren worden betrokken en kunnen 
meedoen;
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JONGERENPARTICIPATIEPROJECTEN

▪ Jongeren van het begin tot het eind betrokken, participatief opgezet 
project

▪ Het gebruik van alternatieve, innovatieve, slimme en digitale vormen 
van jongerenparticipatie wordt aangemoedigd

▪ Focus op ontwikkeling van digitale competenties, kritisch leren denken en 
mediawijsheid

▪ Ruimte om nieuwe ideeën te testen en op te volgen!
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WIE KUNNEN AANVRAGEN

▪ Een non-profit organisatie, vereniging, (European youth) NGO, overheidsinstantie, 
een sociale onderneming, een winstgevende instelling actief op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

▪ NIEUW: Een (informele) groep van minstens 4 jongeren, waarbij één 
iemand minstens 18 jaar is en optreedt als vertegenwoordiger van de groep.
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RICHTLIJNEN VOOR PROJECTAANVRAGEN

▪ Flexibel op te bouwen project!

▪ Activiteiten kunnen (een combinatie van) workshops, debatten, rollenspellen, 
simulaties, gebruik van digitale tools, bewustwordingscampagnes, 
trainingen, meetings, consultaties, informatie events zijn. 

▪ Duur: 3 tot 24 maanden.

▪ Deelnemers: 13-30 jaar, wonend in het land van een van de deelnemende 
organisaties.
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RICHTLIJNEN VOOR PROJECTAANVRAGEN

▪ Aantal en profiel van deelnemende organisaties/groepen jongeren:

▪ Bij nationale projecten: minimaal 1 organisatie of informele groep jongeren

▪ Bij transnationale projecten: minimaal 2 organisaties of informele groepen 
jongeren

- Locatie van de activiteiten: Het land van één of meer van de deelnemende 
organisaties/groepen jongeren, óf een land waar een EU instituut gevestigd is 
(Brussel, Frankfurt, Luxemburg, Straatsburg en Den Haag).

▪ Geen minimum en maximum aantal deelnemers per activiteit en mobiliteit
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BUDGETOPBOUW

▪ Projectmanagement (voor de management en uitvoering van je project, bijv. 
projectmeetings, voorbereidende activiteiten, evaluaties, verspreiding en follow-up, 
500,- per maand)

▪ Coaching kosten voor informele groepen jongeren (vast bedrag van 241 euro 
per gewerkte dag, met een maximum aantal van 12 dagen)

➢ Inclusie ondersteuning (Kosten om de deelname van jongeren met minder kansen 
mogelijk te maken (denk aan vervoer, tolk, ondersteuning) worden 100% 
terugbetaald)

▪ Exceptionele kosten (zoals visa, vaccinaties, medische certificaten, etc., worden 
80% tot 100% terugbetaald)
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BUDGETOPBOUW

Extra opties: 

▪ Jongerenparticipatie (fysieke) events (ondersteuning voor nationale en 
transnationale conferenties, seminars, events, etc. (100 euro per deelnemer, exclusief 
organisatie)

▪ Mobiliteiten:

▪ Reiskosten (met een optie voor groen reizen, rondreizende activiteiten ook mog.)

▪ individuele ondersteuning (45,- per deelnemer per dag (in NL)

▪ Inclusie ondersteuning (100 euro per deelnemer)

▪ Buitengewone (reis)kosten (80% van de gemaakte kosten)
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BUDGETOPBOUW

▪ In 2021 beschikbaar Jongerenparticipatieprojecten: € 492.023,-

▪ Maximaal aan te vragen per project: € 60.000,-

▪ Geen maximaal aantal aanvragen per organisatie of groep
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BEOORDELINGSPROCES

▪ Er wordt beoordeeld door externe beoordelaars. 

▪ Een aanvraag wordt op verschillende vlakken beoordeeld. Per criterium krijgt hij 
een heel goed (hg), goed (g), voldoende (v) of onvoldoende (o). Aan de hand 
daarvan krijgen drie onderdelen een aantal punten. 

▪ Voor alle onderdelen moet je minstens de helft van het aantal punten scoren, en 
je totaal aantal punten moeten minstens 60 punten bevatten
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BEOORDELINGSCRITERIA

▪ Relevantie en potentiële impact van het project (30 punten)

▪ Passend bij doelstellingen en prioriteiten van de subsidielijn

▪ Potentiële impact op de deelnemers en organisaties

▪ Kwaliteit van het projectontwerp (40 punten)

▪ Consistentie tussen behoeften, doelstellingen en profiel deelnemers

▪ Jongeren in alle fases betrokken?

▪ Participatieve leermethodes

▪ Gebruik van alternatieve, innovatieve en slimme vormen van jongerenparticipatie

▪ Kwaliteit van het projectmanagement (30 punten)
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DEADLINES 2021

Jongerenuitwisselingen/Mobiliteitsprojecten voor Jongerenwerkers/Jongerenparticipatie

▪ 11 mei 12.00 CET (Start: 1 augustus – 31 december)

▪ 5 oktober 12.00 CET (Start: 1 januari - 31 mei)

Cooperation Partnerships

▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november - 28 februari)

▪ 2e deadline optioneel (alleen als er budget over is): 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 
mei)

Small Scale Partnerships

▪ 20 mei 12.00 CET (Start: 1 november – 28 februari)

▪ 3 november 12.00 CET (Start: 1 maart – 31 mei)
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DEADLINES 2021 EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten

▪ (naar verwachting) 28 mei 12.00 CET (Start: 1 aug of 15 aug)

▪ 5 oktober 12.00 CET (Start: 1 januari - 31 mei)

▪ Let op! Na deadline duurt het 3 maanden voor je echt kan starten met het project. Het is niet de 
bedoeling dat er al eerder wordt begonnen, anders is (een deel van) het project niet meer 
subsidiabel. 
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Erasmus+ Jeugd helpt je graag op weg!

▪ Adviesgesprekken

▪ Feedback op je aanvraag

- Max 3 weken voor de deadline

▪ Trainingen vanuit SALTO-Youth

www.salto-youth.net en www.erasmusplus.nl
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http://www.salto-youth.net/
http://www.erasmusplus.nl/


Erasmus+ Jeugd helpt je graag op weg!

Link naar de Erasmus+ 2021 Programme guide: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-
programme-guide-2021_en

De aanvraagformulieren zijn te vinden via het Erasmus+ and European Solidarity
Corps platform.
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2021_en
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/


Contactgegevens Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd

erasmusplus@nji.nl

Op de hoogte blijven?

Volg ons op onze sociale media-kanalen en abonneer je op onze nieuwsbrief!

www.erasmusplus.nl/nieuwsbrief
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En heb je nog vragen?

Stuur ons gerust een e-mail of bel ons:

erasmusplus@nji.nl

030-2306344


