
  
 

 
 

BIJLAGE I VOORBEELDEN EVENTS 2022 

 

DiscoverEU- organisatie meet-ups 

DiscoverEU is een programma dat 18-jarige jongeren uit heel Europa de kans biedt om per 

trein of ander openbaar vervoersmiddel een unieke reis door Europa te maken. Hiermee 

kunnen jongeren op een laagdrempelige manier kennismaken met de cultuur, historie en 

veelzijdigheid van Europa, nieuwe vriendschappen opdoen en hun eigen Europese identiteit 

ontdekken.  

 

Om deze ervaring van de deelnemende jongeren nog waardevoller en leerzamer te maken, 

organiseert het Nationaal Agentschap vanaf 2022 een aantal ondersteunende activiteiten. 

Deze bestaan onder andere uit het organiseren van een of meerdere (online) pre-departure 

events voor Nederlandse deelnemers en één of tweedaagse meet-ups in Nederland, waar zo’n 

20 tot 30 jongeren uit heel Europa die bezig zijn met hun DiscoverEU reis bij kunnen aanhaken. 

Als eventmanager ga je aan de slag met het opzetten, coördineren en uitvoeren van deze 

meetings (allereerst de tweedaagse live meet-ups die in de juli en augustus gepland staan) in 

Nederland.  

 

Netwerk- en ondersteuningsevent(s) 

Voor onze aanvragende organisaties organiseren wij netwerk- en ondersteuningsactiviteiten 

en events, met als doel de organisaties te ontmoeten, met elkaar te laten uitwisselen en hen 

te ondersteunen op bepaalde thema’s en activiteiten. In dit kader organiseren wij in het najaar 

een eendaags (bij voorkeur fysiek) netwerkevent. Als eventmanager ga je in afstemming met 

onze programma-adviseurs en met ondersteuning van onze afdeling communicatie aan de 

slag met de programmering en organisatie van deze dag.    

 

European Year of Youth 

2022 is door de Europese Unie uitgeroepen tot European Year of Youth. In dat kader zullen 

we verschillende activiteiten ondernemen om het belang van jongeren extra onder de 

aandacht te brengen. Een zeer waarschijnlijk onderdeel daarvan is de organisatie van een 

congres in het najaar. Als eventmanager ga je, samen met de Nationaal Coördinator European 

Year of Youth aan de slag met programmering en organisatie van deze dag. 

 


