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We helpen je graag verder met 
al je vragen van maandag t.e.m. vrijdag 

tussen 9u en 17u.

Erasmus+ 
Jeugd
Wil je met je groep actief deelnemen 
aan een project en participatief 
aan de slag gaan? 

Of wil je graag jongeren uit andere 
landen leren kennen?

Erasmus+ Jeugd biedt je centen en 
ondersteuning om jouw internationaal 
project uit de grond te stampen.

European 
Solidarity Corps

Wil je naar het buitenland om er de 
handen uit de mouwen te steken? 

Zit je met een creatief idee om jouw 
buurt te verbeteren?

Zet via het European Solidarity Corps 
een grensverleggend project op.

Youthpass
Youthpass is een tool die je helpt om 

je persoonlijke leerdoelen op te stellen 
tijdens Erasmus+ Jeugd- en European 

Solidarity Corps-projecten.

Je leert je sterktes en werkpunten 
kennen en je prestaties structureren.

Youthpass is een Europees 
erkenningsinstrument. Toon het aan 

werk gevers bij het zoeken naar een job. 
Het is een stap in levenslang leren!

THE POWE R OF TOGETHER.

Met de steun van:

 Met Go Strange wijst JINT je  
 de weg naar het buitenland  
 en krijg je een antwoord op al je  
 buitenlandvragen. 

 Via Go Strange vind je een  
 waaier aan internationale  
 uitwisselingsmogelijkheden! 

Met de steun van:

JINT vzw is het Nationaal Agentschap  
voor Erasmus+ Jeugd en het European 
Solidarity Corps in Vlaanderen en Brussel. 



Vrijwilligerswerk
Ga 2 maanden tot een jaar aan de 
slag bij een gastorganisatie in binnen- 
of buitenland: een geweldige ervaring 
voor jou, een grote hulp voor hen.

THE POWE R OF TOGETHER.

Landen
De focus ligt op samenwerking met 
landen uit Europa en omringende 
landen. Een uitgebreid overzicht 
vind je op erasmusplusjeugd.be en 
europeansolidaritycorps.be.

Spelregels
Om voor subsidies in aanmerking te 
komen, moet je rekening houden met 
de verschillende spelregels, bv. de 
duur van je project, de leeftijd van de 
deelnemers en het aantal deelnemers.

Door je te registreren in de databank 
via europeansolidaritycorps.be, krijg  
je toegang tot een online platform  
met zoekertjes voor interessante  
vrijwilligersprojecten.

Jij of je organisatie moet de 
subsidieaanvraag voor een van de 
deadlines indienen. Je project kan 
dan ten vroegste 3 of 4 maanden na 
de deadline starten. Informeer je dus 
tijdig!

Meer details, contactgegevens 
en info(momenten) vind je op 
erasmusplusjeugd.be/jongeren en 
europeansolidaritycorps.be/jongeren

Vrijwilligersteams
Steek met andere Vlaamse jongeren 
en jongeren uit een ander land de 
handen uit de mouwen in binnen- of 
buitenland.

Solidariteitsprojecten
Heb je een idee om jouw buurt, 
stad of regio beter te maken? Wil je 
een evenement organiseren om de 
jongeren in jouw streek bij elkaar 
te brengen? Zet met een groep van 
minstens 5 jongeren een vernieuwend 
project op en draag op jullie manier 
jullie steentje bij.

Participatieprojecten
Werk met je vrienden samen aan een 
participatief (inter)nationaal project. 
Sta stil bij de thema’s die jou en je 
leeftijdsgenoten in Europa bezighou-
den en laat je stem horen.

Groepsuitwisselingen
Kom voor een week of langer samen 
met jongeren uit verschillende 
landen. Samen werken jullie een 
programma uit rond een zelfgekozen 
thema. De rode draad: ideeën en 
ervaringen uitwisselen.

#DiscoverEU
Lekker rondreizen met de trein, 
nieuwe landen bezoeken, verrassen-
de plekken ontdekken, genieten van 
culturele verschillen, overal nieuwe 
vrienden maken en tegelijkertijd jezelf 
beter leren kennen … Dat wil jij toch 
ook? Ben of word je 18? Dan maak 
je kans op een gratis treinticket om 
Europa door te treinen.


