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INLEIDING  

Visie en missie, kerntaken en korte ontstaansgeschiedenis 

In 2017 is het 30 jaar geleden dat het allereerste Europees programma voor jongerenmobiliteit het 
levenslicht zag. Naar aanleiding daarvan werd JINT vzw in 1989 opgericht door de Vlaamse Regering, 
in nauw overleg en samenwerking met het Vlaamse jeugdwerk. JINT kreeg al van bij de start een 
ruimere opdracht mee: 
 
- de internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door de jeugd bevorderen; 
- op basis van internationale uitwisseling en samenwerking de reflectie over jeugd, jeugdwerk 

en het jeugd- en kinderrechtenbeleid, door alle betrokken actoren bevorderen. 
 
In 2012 maakten we werk van een actuele  JINT missie, die we in samenspraak met onze AV opnieuw  
als dé richtingaanwijzer voor onze werking van de komende beleidsperiode willen inzetten.  
In een maatschappelijke context, actueel gedomineerd door terreur en vluchtelingenstromen, willen 
we de kracht van internationale samenwerking en uitwisseling en waarden als solidariteit, 
democratie en participatie meer dan ooit uitdragen.   
 

JINT inspireert en stimuleert jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties in een groeiend 
zelfbewustzijn en betrokkenheid bij hun maatschappelijke omgeving, van de lokale tot de 
internationale gemeenschap. JINT daagt hen uit om te leren uit internationale en interculturele 
ontmoeting, uitwisseling of samenwerking. 
 
Om dit te bereiken bevordert JINT de internationale en interculturele activiteiten van, voor en door 
jongeren, jeugdwerkers en jeugdorganisaties, ongeacht of deze in Vlaanderen, de andere 
Gemeenschappen van België of het buitenland plaatsvinden. JINT streeft naar een zo sterk mogelijke 
lerende impact van deze activiteiten op de deelnemers, hun organisaties en op de maatschappij als 
geheel. 

 
JINT werd op 22 november 2013 door de Vlaamse Regering opnieuw aangeduid als Nationaal 
Agentschap voor ‘Jeugd in Actie’, het hoofdstuk Jeugd van het Erasmus+ programma, zoals 
goedgekeurd door het Europese parlement op 19 november 2013 en de Europese Raad van Ministers 
op 3 december 2013, en dit voor de periode 2014-2020. 
 
Daarnaast werd JINT door de Vlaamse Overheid aangeduid: 
- als Eurodesk partner; 
- ondersteuner Bel’J; 
- als organisatie voor ontvangstbezoeken in het kader van de culturele akkoorden en 
- om concreet gestalte te geven aan gezamenlijk overleg en visievorming met niet-
gouvernementele en gouvernementele actoren, omtrent ontwikkelingen inzake internationaal 
jeugdbeleid. 
 
In het kader van de uitvoering van het Europese Jeugd in Actie programma, werd JINT sinds 2000 ook 
aangeduid door de Europese Commissie als één van 8 SALTO Resource Centres, die prioritaire 
thema’s van het programma ondersteunen. JINT vervult de rol om gebruikers van het programma, 
Nationale Agentschappen en de Europese Commissie te ondersteunen bij hun inspanningen om het 
thema “social inclusion” in de praktijk te brengen.  
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Positionering en profilering  

Op het werkterrein van JINT dienen zich ontwikkelingen aan die ons ertoe aanzetten om opnieuw te 
reflecteren over onze rol en positie in de jeugdsector.  
 
In eerste instantie is er de voorziene groei van het Europese programma E+ Jeugd in Actie in de 
periode 2017-2020. Die groei uit zich vooral in een toename van financiële middelen: in vergelijking 
met de periode 2007-2013 is er in 2014-2020 70% meer budget beschikbaar. Het jaarbudget van 
Jeugd in Actie zal in 2020 40% hoger liggen dan in 2013.  
Tegelijk stellen we een groeiende verscheidenheid vast onder de gebruikers van het programma, die 
niet meer enkel uit de jeugdwerksector komen. De uitdaging is dan ook om de kansen van het 
groeiende programma voluit te gebruiken om de JINT doelstellingen te realiseren. 
 
Deze ontwikkeling stelt tegelijkertijd ook de JINT-werking van de voorbije 15 jaar op de proef.  
Dat  zette ons aan om terug te grijpen naar de kern van onze werking en na te denken over onze 
positie in het Vlaamse en Europese jeugdwerkveld. Eind 2015 brachten we dan ook een aantal van 
onze stakeholders (uit de jeugdwerksector, overheid en het personeelsteam) bijeen om een 
positioneringstraject met ons te lopen. In dat debat kwamen een aantal richtingen naar boven die in 
sterke mate de contouren van deze beleidsnota hebben bepaald. Twee belangrijke afwegingen die 
hieruit naar voorkwamen gaan enerzijds over de doelgroepen van JINT en haar werking, en 
anderzijds over de rol van jeugd in Actie als kader voor onze werking. 
 
Doelgroepen 
 
Bij het bepalen van haar doelgroepen kiest JINT er bewust voor om een  bredere kijk op jeugdwerk 
aan te nemen. Hierbij volgen we de definitie volgens de resolutie van de Raad van Europa 
(27/11/09). “Youth work is a broad term covering a large scope of activities of a social, cultural, 
educational or political nature both by, with and for young people. Increasingly, such activities also 
include sport and services for young people. Youth work belongs to the area of ‘out-of-school’ 
education, as well as specific leisure time activities managed by professional or voluntary youth 
workers and youth leaders and is based on non-formal learning processes and on voluntary 
participation.” 
 
In deze beleidsnota zijn we dan ook duidelijk: jeugdwerk is meer is dan de 100-tal erkende 
jeugdverenigingen in Vlaanderen. We zien in dit landschap bijvoorbeeld thematische werkingen en 
kleinschalige initiatieven ontstaan, ook van jeugdwerkingen in organisaties buiten de erkende 
jeugdorganisaties. Een evolutie waar we  vanuit JINT ook graag op inspelen. Met de term ’jeugdwerk’ 
benoemen we dus de methodieken (informele en niet-formele) die organisaties aanwenden in hun 
activiteiten met jongeren. Ook in onze bestuursorganen willen we in de toekomst via de 
vertegenwoordiging van jeugdwerkers en gecoöpteerde leden die diversiteit van werkvormen meer 
aan bod laten komen. 
 
E+ Jeugd In Actie als kader 
 
Een tweede bewuste afweging die we na het positioneringstraject maakten, is dat het Europees E+ 
Jeugd in Actie programma en haar specifieke doelstellingen uit het Jeugd hoofdstuk op zich een 
voldoende ruim kader bieden om de volledige JINT missie waar te maken. Dit doen we zowel door  
het subsidiëren van projecten (leermobiliteit, strategische partnerschappen en 
jeugdbeleidsmeetings), als door het opzetten van eigen omkaderende en ondersteunende 
activiteiten, met instrumenten en/of financiering die het Jeugd in Actie programma ons daarvoor 
aanreikt (Salto, Eurodesk, TCA…). Deze activiteiten (waaronder informeren, stimuleren, faciliteren, 
vormen,  resultaten verspreiden, drempels verlagen, enz.) zijn immers onmisbaar om ervoor te 
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zorgen dat de Europese subsidiemiddelen voor projecten in Vlaanderen zowel kwantitatief als 
kwalitatief op een goede manier aangewend worden. 
 
Inspelend op de groei van het beschikbare budget voor Jeugd in Actie projecten zullen we dan ook in 
de komende beleidsperiode de grootste focus van onze JINT werking te leggen op het subsidiëren 
van projecten en hun ondersteuning in de volledige life cycle (voor, tijdens en na het project) én op 
alle omkaderende activiteiten die daarbij essentieel zijn.  
 

Interne structuur 

Nieuwe teamopstelling vanaf 2017 
 
Deze positioneringsoefening bracht ook de noodzaak voor een vernieuwde teamopstelling aan het 
licht. De nood aan meer personeelsinzet voor het ondersteunen van projecten in de volledige life 
cycle werd sinds de start van het nieuwe E+ Jeugd in Actie programma in 2014 jaar na jaar meer 
voelbaar. Omdat in 2017 een eerste  grote stijging van de Jeugd in Actie projectmiddelen zal 
plaatsvinden, wilden we ons hierop voorbereiden. In juni 2016 werd dan ook een intern 
veranderingsproces opgestart om, binnen het bestaande personeelskader, de nodige verschuivingen 
en zo meer draagkracht voor Jeugd in Actie te realiseren. 
 
Dat maakt dat we bij de start van de periode van deze beleidsnota, intern met de volgende 
teamstructuur werken (18,5 FTE). 
 

Directie team 
(2,6 FTE) 

 

 
Jeugd in Actie team 

(5,8 FTE) 
 

Team informatie en 
ondersteuning jongeren en 

organisaties (werktitel) 
(4,2 FTE) 

 

 
SALTO Inclusion team  

(1,8 FTE) 
 

Ondersteunend team  
(4,1 FTE) 

 

 
Bij het opstellen van acties en indicatoren van deze beleidsnota en het toekennen van 
personeelsmiddelen en budget hielden we uiteraard rekening met de nieuwe teamopstelling en de 
uitbreiding van het Jeugd in Actie team. 
 
Externe medewerkers 
 
Voor het realiseren van haar doelstellingen doet JINT verder ook een beroep op andere 
medewerkers dan haar personeelsleden. Motieven om dit te doen zijn: 
 
- Een beroep doen op kennis en expertise die niet in de personeelsploeg aanwezig is  

(bv. voor vorming). 
- Het versterken van de verbindende rol van JINT met en tussen haar gebruikers en doelgroepen 

(bv. voor het delen van internationale ervaringen) 
- Het uitbreiden van de capaciteit van JINT om haar taken op kwalitatieve wijze te vervullen. (bv. 

voor het beoordelen van de kwaliteit van E+ Jeugd in Actie aanvragen) 
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Externe medewerkers beschouwen we niet enkel als uitvoerder, maar hebben een stem in de 
ontwikkeling van projecten. JINT betrekt ze bij de totstandkoming van haar beleid en werking en bij 
de ontwikkeling van JINT als lerende organisatie. JINT creëert hiervoor de nodige mogelijkheden via 
bestaande of aangepaste fora en biedt kansen (intern of extern), die hen toelaten te groeien in hun 
kennis en expertise. Onder de 4de strategische doelstelling van deze beleidsnota wordt daar de 
nodige aandacht aan besteed. 
 
Van de verschillende medewerkers vragen we inspanningen om hun kennis, expertise en 
werkervaring als een leerkans voor anderen beschikbaar te maken, zowel voor personeelsleden, 
gebruikers als andere externe medewerkers van JINT.  
 

Beleidsplanningsproces 

We startten het proces eind 2015 met de samenstelling van een divers team van 5 personeelsleden 
en een vertegenwoordiger uit de AV van JINT. Dat team werd aangestuurd door de adjunct-directeur 
planning en organisatie. We gaven dit team de naam ‘bubble’, een creatieve ruimte van waaruit we 
de omgeving observeren. We volgden het traject zoals voorgesteld door De Ambrassade en Socius.  
Voor het eerst kozen we ervoor om volgens de SWOART methode de gegevens te verzamelen en te 
analyseren. De resultaten van onze bevragingen van interne en externe stakeholders werden in een 
SWOART rooster verzameld, alsook nuttige elementen uit de omgevingsanalyse: 
 
• Bevragingen medewerkers, teams en bestuur via gele briefkaarten (= 19 antwoorden) 
• Bevraging trainers, assessoren en Europeer jongeren via online survey (= 13 antwoorden) 
• Telefonische interviews met coördinatoren jeugdwerkorganisaties (=12 antwoorden) 
• Online klantenbevraging over diensten en producten (=150 antwoorden) 
• Analyse van volgende documenten: JOP monitor, JKP 2015-2019, beleidsnota jeugd 2014-

2019, adviezen van de Vlaamse Jeugdraad internationale jongerenmobiliteit en 
jongereninformatie, werkingsverslag JINT 2015, Go Strange cijferonderzoek 2015, verklaring 
2de Europese Jeugdwerkconventie, EU Youth report 2015, rapportage E+ Jeugd In Actie 
2015, eindevaluatie E+ Jeugd in Actie 2007-2013 

 
De combinatie van deze gegevens leverde ons 8 beleidsuitdagingen op rond de volgende thema’s: 
kansengroepen,  empoweren, kennis en expertise, praktijkvoorbeelden, externe medewerkers, 
samenwerking met andere sectoren en overheden, werking bekend maken, aanbod en 
communicatie afstemmen op de noden.  
 
We nodigden onze medewerkers, bestuursleden en een aantal externe partners uit om tijdens een 
beleidsdenkdag op 12 mei 2016 de kansen of valkuilen in deze uitdagingen te exploreren. Dat gaf 
aanleiding tot het formuleren van 4 strategische doelen. Tijdens de teamdagen op 3 juni 2016 
brainstormden we over wat JINT tussen 2018 en 2020 kan doen om deze doelstellingen te bereiken. 
Zo konden we aan onze AV op 20 juni 2016 een ontwerpkader voorleggen met strategische doelen, 
een aanzet voor operationele doelen en een hele lijst ideeën op actieniveau. Na de zomer werden 
die door het beleidsplanningsteam verder verfijnd.  
Het bubble team organiseerde een laatste inputronde voor het personeel in oktober 2016.  
In de loop van het proces werd een aantal keer overlegd met directie van De Ambrassade en de 
andere bovenbouworganisaties, om elkaar op de hoogte te houden en mogelijke samenwerkingen te 
exploreren. We voerden ook verkennende gesprekken met mensen uit verschillende sectoren om de 
doelstellingen concreter te maken: sport, kunsten, welzijn,… 
Na de afstemming van de personeelsinzet op de doelstellingen en goedkeuren van de 
meerjarenbegroting door de Raad van Bestuur konden we deze beleidsnota met financieel kader 
voorleggen aan de AV van JINT. Op 8 december 2016 gaf die haar goedkeuring. 
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Ondanks de intense inspanning om dit proces te realiseren, bleven er toch nog een aantal 
onbekenden. Deze zijn enerzijds van budgettaire aard (zie toelichting bij het budget). Bij de opmaak 
van dit plan staan anderzijds ook een aantal Europese beleidsontwikkelingen nog in de startblokken: 
de tussentijdse evaluatie van E+ Jeugd in Actie, het vervolg van het Erasmus+ programma na 2020, 
de nieuwe EU jeugdstrategie na 2018. Hoewel deze erg bepalend zijn voor de werking van JINT is het 
op dit moment nog niet mogelijk om deze in rekening te brengen. 
 
Evenmin was er bij de opmaak en indiening van deze beleidsnota duidelijkheid over de opstart van 
het Europese Solidariteits Korps dat in september 2016 door de Voorzitter van de Europese 
Commissie werd aangekondigd. De mogelijke rol die JINT als Nationaal Agentschap daarin zou 
kunnen spelen, kan ook belangrijke consequenties hebben voor de werking van JINT in de komende 
jaren. In de voorliggende beleidsnota werd hiermee in geen enkel opzicht rekening gehouden.  
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DOELSTELLINGENKADER 2018-2020 

Context  

Tijdens de beleidsperiode 2014-2017 heeft JINT al een aantal fundamenten gelegd waarop we in de 
toekomst verder kunnen bouwen.   

 We zijn erin geslaagd om het E+ Jeugd in Actie programma met haar nieuwe spelregels, IT 
tools en mogelijkheden voor organisaties te implementeren. We kunnen met trots zeggen 
dat tot en met 2016 het volledige budget aan projectmiddelen zinvol besteed is aan 
internationale projecten en samenwerkingen. Het programma is inmiddels haar 
kinderschoenen ontgroeid. De deelnemersaantallen van jongeren en ook van jeugdwerkers 
aan projecten maakten sinds 2014 een sprong voorwaarts.  

 Op vlak van inclusie werkte het SALTO Inclusion resource centre, samen met haar 
stakeholders aan een lange termijn Inclusie -en Diversiteitsstrategie tot 2020. 

 De Go Strange infobeurs in Antwerpen in 2015 had een record aantal jonge bezoekers. De 
vragen en interesse van jongeren met buitenlandplannen zijn zeker niet verminderd. 

 De banden met de jeugdwerksector in Vlaanderen zijn op een aantal manieren nauwer 
aangehaald. Met de tool Land inZicht maakten we de discussie los over de ‘plek’ van 
internationaal in de beleidsnota’s van erkende jeugdwerkorganisaties, niet in het minst bij 
die organisaties zelf. Via het betrekken van de sector en de overheid bij de 2de European 
Youth Work conventie konden we het internationale denken over jeugdwerk in gang zetten. 
Met de andere bovenbouworganisaties voor het jeugdwerk organiseerden we 
netwerkmomenten voor medewerkers en hadden we meermaals directieoverleg. 

 Met de groei aan projectmiddelen in het vizier zochten we verbinding met een aantal 
andere sectoren, zoals de sport -en cultuursector. 

 We deden een denkoefening over de verschillende ‘merken’ binnen JINT en schreven een 
communicatiestrategie die richting geeft aan de opmaak van de jaarlijkse 
communicatieplannen tot 2020. 

 We verzamelden partners uit het werkveld om wettelijke drempels aan te kaarten inzake 
jongerenmobiliteit en stapten met aanbevelingen naar beleidsmakers. Dat leidde reeds tot 
enkele eerste positieve resultaten. 

 Met de viering van 20 jaar EVS toonde JINT eind 2016 haar resultaten op vlak van het 
mogelijk maken van Europees vrijwilligerswerk naar de buitenwereld. 
 

Daarnaast moeten we echter ook erkennen dat het E+ Jeugd in Actie programma voor een grotere 
werkdruk zorgde dan voorzien, waardoor we de ambities van het beleidsplan 2014-2017 niet 
helemaal konden realiseren. 
Aanvankelijk ging dit om de aanpassing aan de nieuwe procedures en IT tools van een nieuw 
programma. Naderhand speelde ook het stijgende projectbudget een rol. Het werd langzamerhand 
duidelijk dat we met de aanwezige personeelsbezetting niet langer alle plannen konden uitvoeren. 
Vandaar dat we reeds een aantal correcties op onze indicatoren hebben laten opnemen bij wijze van 
addendum bij de beheersovereenkomst voor 2014-2017.  
 
In de beleidsnota die nu voor u ligt is wel rekening houden met de grotere focus op E+ Jeugd in Actie. 
Het is de weerspiegeling van een nieuw evenwicht dat is ontstaan. Dat evenwicht  bereiken doen we 
op drie manieren. 
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Enerzijds gaan we back to basic, terug naar de kern van onze werking.  We zullen minder extra 
activiteiten (debatten, overlegplatforms, publicaties, promo,…) kunnen aanbieden dan de afgelopen 
jaren.   
Het bieden van subsidies, organisaties daar naartoe leiden en ondersteunen om te komen tot een 
kwalitatief project wordt ons grootste doel. We bekijken het informeren van jongeren ook als een 
strategie die daartoe bijdraagt. 
Elementen die in het vorige (nog lopende) plan eerder verborgen waren, komen nu meer tot uiting. 
Zo maken we het opvolgen van de life cycle van E+ Jeugd in Actie alsook de ondersteuning voor 
projectindieners zichtbaarder als onderdeel van de eerste en grootste strategische doelstelling. We 
zien subsidies immers als een middel voor organisaties om internationale jongerenprojecten waar te 
kunnen maken en om maatschappelijke doelstellingen met, voor en door jongeren te realiseren.  
 
Anderzijds kozen we voor een vereenvoudiging van de organisatiestructuur. We laten het Go 
Strange  team en het Centrum voor Internationalisering Jeugdwerk (CIJ) samengaan tot een sterk 5-
koppig team. Daarmee bevorderen we het samenwerken van alle medewerkers vanuit een 
gemeenschappelijke ‘WHY’. We zijn ons ervan bewust dat deze aanpassing van de interne werking de 
komende jaren nog de nodige inspanningen zal vragen. Werken aan een vlotte interne communicatie 
en kennisdeling, efficiënte werkprocessen en samenwerking tussen teams zijn blijvende 
aandachtspunten. 
 
Tot slot zullen we een creatieve switch moeten maken in de manier waarop we onze doelstellingen 
willen bereiken. 
Samenwerken met nationale en internationale partners is een oplossing die we in dit plan op diverse 
vlakken naar voor schuiven. Projectmatig werken is een andere manier. We zullen moeten leren 
omgaan met de groeiende mogelijkheden die een TCA budget ons biedt. De spelregels daarvoor 
worden bepaald door de Europese Commissie. Om ervoor te zorgen dat we onze beoogde resultaten 
behalen, zullen we inspelen op de jaarlijkse prioriteiten en spelregels die horen bij dit budget. 
 
Dat maakt het geheel minder voorspelbaar, maar wel meer dynamisch. Het maakt dat we de 
indicatoren soms algemener moesten houden. Zo behouden we de speelruimte om jaar na jaar te 
bepalen hoe we precies aan de slag zullen gaan. 
Een aantal resultaten blijven we op dezelfde manier meten om op lange termijn te kunnen 
vergelijken (aantal bereikte jongeren en organisaties met informatie en ondersteuning, aantal 
ingediende en goedgekeurde projecten, aantal deelnemers en het aandeel maatschappelijk 
kwetsbare jongeren daarin, aantal nieuwe indieners, enz..). 
 
Als titel voor deze beleidsnota kozen we voor de slogan “It takes change to make change”.  
We zien de veranderingen immers niet als een obstakel, maar willen ook de bijhorende kansen met 
beide handen aangrijpen. We blijven onze missie waarmaken, al zij het op andere manieren.  
We zijn ons er ook van bewust dat veranderingen in de context van JINT een constante zullen blijven, 
en dat we er dus beter flexibel mee omgaan. 
 
Voor de komende 3 jaar kozen voor een beperkte set van 4 strategische doelstellingen die de 
essentie van onze toekomstige uitdagingen omvatten. 
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Begrippen  

In deze beleidsnota gebruiken we een aantal termen die we graag kort toelichten voor een goed 
begrip. 
 
• Als we spreken over jongeren dan bedoelen we doorgaans jongeren van 14 tot 30 jaar uit 

Vlaanderen.  
• Hebben we het over organisaties dan verwijzen we naar deze organisaties die binnen een 

bepaalde sector (en dus niet enkel de jeugdwerksector) de jeugdwerkmethodiek gebruiken.  
We hanteren hier dus de Europese definitie van jeugdwerk. Bedoelen we enkel de 
jeugdwerksector in Vlaanderen of Europa, dan vermelden we dit expliciet. 

• Met jeugdwerkers bedoelen we de mensen die vrijwillig of professioneel voor deze 
organisaties werken. 

• In deze beleidsnota gebruiken we de term informele of niet formele leercontext. Hiermee 
duiden we aan dat leren in een project misschien niet altijd expliciet omschreven is, maar dat 
elk project bewust en ook onbewust belangrijke leercomponenten inhoudt. Bij elk 
internationaal project of samenwerking kunnen beide vormen van leren voorkomen. We 
kozen ervoor om die ook allebei (in één adem) te vermelden. Projecten in een informele of 
niet formele leercontext vinden plaats in de vrije tijd en dus niet in een schoolse context. 

• Met Supportive Approach bedoelen we ondersteuning van (potentiële) aanvragers van 
subsidies in hun zoektocht naar partners, in het ontwikkelen van een projectidee tot een 
projectaanvraag… door middel van individuele gesprekken, feedback en collectieve 
ondersteuning. 

• TCA staat voor Training and Cooperation Activities. Dit is een deel van het budget aan 
projectmiddelen van Erasmus+ Jeugd in Actie dat JINT als Nationaal Agentschap kan 
aanwenden voor het financieren van eigen activiteiten, ter ondersteuning van de acties en 
doelstellingen uit het Erasmus+ programma.  

• ID strategy staat voor de Inclusion and Diversity strategy die olv. SALTO Inclusion opgemaakt 
werd in het eerste jaar na de start van het Erasmus+ Jeugd in Actie programma om Nationale 
agentschappen te ondersteunen in hun eigen inclusie aanpak. 

• EPLM is het European Platform on Learning Mobility in the youth field waar uitwisseling 
plaatsvindt tussen jeugdwerkers, onderzoekers en beleidsmakers. 

• RAY verwijst naar Reseach Based Analysis of Youth In Action 
• Binnen het E+ Jeugd In Actie programma worden de middelen verdeeld over 3 Key Actions. 

KA1 omvat de projecten leermobiliteit (groepsuitwisselingen, Europees Vrijwilligerswerk en 
mobiliteit van jeugdwerkers). KA2 omvat partnerschappen, inclusief cross-sectorale 
partnerschappen. KA3 gaat over jeugdbeleidsmeetings. 
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SD 1: JINT REIKT JONGEREN EN ORGANISATIES DE NODIGE INSTRUMENTEN AAN 
WAARMEE ZE EEN KWALITATIEF INTERNATIONAAL JONGERENPROJECT OF SAMENWERKING 
IN DE CONTEXT VAN INFORMEEL EN NIET-FORMEEL LEREN KUNNEN REALISEREN  
 
Highlights 

JINT wil jongeren en organisaties stimuleren en empoweren om werk te maken van internationale 
projecten of samenwerking. Daartoe willen we vertellen, verbinden en ondersteunen. 
We nemen ons voor aan het begin van de beleidsperiode om een round-up te maken van alle tools 
die we daartoe in huis hebben, en dat geheel te toetsen aan de noden en kwaliteitscriteria voor 
projecten. Over de drie jaar heen worden een aantal van die instrumenten geüpdatet en worden er 
ook nieuwe ontwikkeld. 
 
We ontwerpen een proces om resultaten uit projecten en samenwerkingen zichtbaar te maken en 
ervaringen van deelnemers en begeleiders te delen. Deze soort informatie komt centraal te staan in 
onze communicatie en ondersteuning, en zal de manier zijn om nieuwe organisaties aan te spreken 
en anderen inhoudelijk te inspireren. We noemen dit de ‘generative cycle’. 
De make-over van de JINT site tegen eind 2019 maakt deel uit van dit proces.  
 
Informatie verspreiden en ondersteunen doen we niet enkel online, maar ook live via infosessies, 
events en coaching. Een Go Strange infobeurs staat gepland in 2020. Een jaar waarin we ook meer 
zullen kunnen vertellen over het E+ Jeugd in Actie programma vanaf 2021. 
 
Voor de supportive approach die we bieden aan organisaties met projectplannen krijgen we veel 
pluimen. Om het haalbaar te houden om een groeiende groep organisaties te blijven ondersteunen, 
gaan we op zoek naar manieren om meer collectief ondersteuning te bieden.  
Door samen te werken met andere partners, kunnen we op maat ondersteuning bieden aan 
organisaties die werken met dezelfde doelgroep of methodiek. 
 
Vorming blijft onmiskenbaar een belangrijk instrument om organisaties te inspireren en te 
ondersteunen. We gebruiken ons internationaal vormingsaanbod ook om “starters” in internationale 
projecten kansen te geven op weg te geraken en partnerschappen aan te gaan. 
 
Organisaties die op zoek zijn naar een manier om ‘het internationale’ een plek te geven in hun 
organisatie bieden we de tool ‘Land inZicht’ aan. Vooral in het laatste jaar, opnieuw een 
planningsjaar voor erkende jeugdwerkorganisaties, gaan we hier actief mee aan de slag. 
Naar tijdsinvestering van personeel en werkingsmiddelen is deze doelstelling die met het grootste 
gewicht. Ze beslaat ongeveer de helft van de JINT werking. Alle teams, uitgezonderd het SALTO 
Inclusion team, werken mee aan de realisatie ervan. 
 
In de toelichting over het bereik lees je meer over de groei van de projectmiddelen en ons antwoord 
daarop. 
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OD 1.1. JINT brengt de noden en criteria voor kwalitatieve projecten in kaart en creëert op basis 
daarvan een samenhangend en afgebakend geheel van instrumenten. 

 

Acties 2018 2019 2020 

Kwaliteitskader voor internationale jongerenprojecten opstellen en updaten 
 

    x    x   x 

Een overzicht maken van de noden in functie van kwalitatieve projecten (met 
specifieke aandacht voor projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren) 
 

    x   

Een overzicht maken van bestaande JINT instrumenten en hun onderlinge 
relatie en dat geheel up to date houden aan de hand van de geldende noden 
en kwaliteitscriteria 
 

   x    x    x 

 
Indicatoren bij OD 1.1. 
 

 Eind 2018 is er een systeem om het geheel van instrumenten te toetsen aan de noden en 
criteria voor kwalitatieve projecten 
 

 Jaarlijks wordt minstens 1 instrument ( uit O.D 1.3 of 1.4) geüpdatet of ontwikkeld dat 
tegemoet komt aan de noden en kwaliteitscriteria van internationale jongerenprojecten 
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OD 1.2. JINT reikt jongeren en organisaties subsidies aan via het E+ Jeugd in Actie en Bel’J 
programma en beheert de dossiers in overeenstemming met de vereiste regels en procedures. 

Acties 2018 2019 2020 

Jaarlijks 3 selectierondes voor Erasmus+ Jeugd in Actie projecten organiseren 
 

   x    x     x 

Selectie van Bel ‘J projecten organiseren 
 

   x    x     x 

Een pool van assessoren voor Erasmus+ Jeugd in Actie samenstellen en 
permanent vormen 
 

x x x 

Selectiekader voor Erasmus+ Jeugd in Actie projecten dat diversiteit aan 
projecten waarborgt updaten en delen met de assessoren 
 

x x x 

Een evaluatiecommissie Erasmus+ Jeugd in Actie samenstellen 
 

x x x 

Projecten monitoren en projectbezoeken uitvoeren 
 

x x x 

Administratieve opvolging van aangevraagde projecten uitvoeren 
 

x x x 

Eindverslagen van projecten behandelen  
 

x x x 

Selectieresultaten verzamelen en analyseren in functie van werkplan en 
rapportering aan EU commissie en Vlaamse overheid 
 

x x x 

Management declaration of assurance voor Erasmus+ Jeugd in Actie 
afleveren aan de Europese Commissie 
 

x x x 

Jaarlijkse interne audit van Erasmus+ Jeugd in Actie uitvoeren 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 1.2. 
 

 Het aantal aangevraagde Erasmus+ Jeugd in Actie en Bel’J projecten stijgt in de periode 
2018-2020 van 190 naar 235  
 

 Het jaarlijks toegekende budget aan projectmiddelen bedraagt minstens 100%  van het 
beschikbare budget  
 

 Het aantal deelnemers aan Erasmus+ Jeugd in Actie en  Bel’J programma stijgt jaarlijks met 
minimum 250 ten opzichte van 2017 
 

 Bij externe audits zijn er geen opmerkingen over het beheren van dossiers in 
overeenstemming met de vereiste regels en procedures 
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OD 1.3. JINT zet instrumenten in om jongeren en organisaties te informeren over de mogelijkheden 
van en te stimuleren tot  internationale jongerenprojecten of samenwerkingen. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Onderhouden van informatieve websites (Gostrange, Jint, Bel’J, Kamiel, 
Youth in Action.be, Erasmusplus, European Youth Portal) 
 

x x x 

Vernieuwen van jint.be website (technisch en inhoudelijk) om resultaten en 
ervaringen van projecten zichtbaarder te maken 
 

x x  

Instrumenten aanpassen aan de beschikbare informatie over een volgend 
Erasmus+ programma (2021)  
 

  x 

Inzetten van sociale mediakanalen naar jongeren en organisaties 
 

x x x 

Regelmatig nieuws verspreiden naar jongeren en organisaties 
 

x x x 

Info verspreiden via relevante communicatiekanalen van externe partners  
 

x x x 

Info- en promomateriaal over programma’s en mogelijkheden voor 
internationale jongerenprojecten ontwikkelen, updaten en verspreiden naar 
jongeren en organisaties 
 

x x x 

Helpdesk organiseren voor jongeren en organisaties met eerstelijnsvragen:  
• Jongeren met eerstelijnsvragen gericht doorverwijzen naar de best 
geschikte instanties/kanalen/organisaties 
• Beantwoorden van eerstelijnsvragen van organisaties en gericht 
doorverwijzen 
 

x x x 

Organiseren van infomomenten voor jongeren en organisaties (eventueel) 
in samenwerking met partners in functie van hun doelgroep 
 

x x x 

Deelnemen aan infomomenten en events voor jongeren en organisaties op 
vraag van derden 
 

x x x 

Samenwerken met koepels (op vraag en proactief) om organisaties van 
verschillende sectoren (sport, kunsten, cultuur, jeugd, welzijn, sociale 
economie) te informeren over de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd in 
Actie en Bel ‘J  
 

x x x 

Go Strange infobeurs organiseren 
 

  x 

Inspirerende vormingen en ontmoetingsmomenten in binnen- en 
buitenland aanbieden voor jeugdwerkers met of zonder ervaring met 
internationale projecten/samenwerkingen (catch up/appetizer) 
 

x x x 
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Indicatoren bij OD 1.3. 
 

 Jaarlijks bereikt JINT via haar online en offline kanalen gemiddeld 3000 jongeren en 
organisaties die tijdens dat jaar informatie vragen 
 

 Tegen 2020 zijn er minstens 2 samenwerkingen opgezet met koepels uit verschillende 
sectoren ifv. het informeren van organisaties  
 

 Gemiddeld de helft van de infosessies die JINT geeft is op vraag van of in samenwerking met 
derden  
 

 Tegen eind 2019 is er een vernieuwde JINT website waar resultaten en ervaringen van 
projecten een duidelijke plaats hebben 
 

 Jaarlijks biedt JINT minstens één inspirerend vormings- of ontmoetingsmoment aan voor 
jeugdwerkers met of zonder ervaring in internationale projecten of samenwerkingen 
 

 Eind 2020 zijn er gemiddeld jaarlijks 20 nieuwe organisaties uit diverse sectoren die 
internationale jongerenprojecten of samenwerkingen opzetten via Erasmus+ Jeugd in Actie 
of Bel’J 
 

 Het aandeel jeugdwerkorganisaties (van Europees tot lokaal niveau) dat aanvragen indient 
voor Erasmus+ Jeugd in Actie subsidies blijft ten opzichte van het totaal aantal aanvragen dat 
we in 2016 ontvingen gemiddeld hetzelfde  
 

  



15 
 

 
OD 1.4. JINT zet instrumenten in om jongeren en organisaties praktisch en inhoudelijk te 
ondersteunen bij het realiseren van internationale jongerenprojecten of samenwerkingen. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Helpdesk organiseren voor het beantwoorden van technische vragen bij 
Erasmus+ Jeugd in Actie subsidieaanvragen  
 

x x x 

Hulpmiddelen aanmaken en updaten om aanvragen voor Erasmus+ Jeugd in 
Actie projecten laagdrempeliger te maken 
 

x x x 

Consultatiemomenten organiseren voor potentiële indieners van Erasmus+ 
Jeugd in Actie en Bel‘J  
 

x x x 

Coachingsessies (online en offline) organiseren over de administratieve kant 
van een Erasmus+ Jeugd in Actie project  
 

x x  

Feedback geven op drafts van projectaanvragen van Erasmus+ Jeugd in Actie 
en Bel‘J volgens de principes van supportive approach 
 

x x x 

Jaarlijks vormingsaanbod in binnen- en buitenland aanbieden, rekening 
houdend met noden van organisaties,  
en gericht selecteren en opvolgen van Vlaamse jeugdwerkers die via hun 
organisatie deelnemen aan dat vormingsaanbod  
 

x x x 

EVS trainingscyclus organiseren  
 

x x x 

Ondersteuning aanbieden voor organisaties over het begeleiden van het 
leerproces in internationale projecten en het gebruik van Youth Pass 
 

x x x 

Ondersteuning aanbieden over DEOR (dissemination and exploitation of 
results) voor organisaties die een internationaal project gerealiseerd hebben  
 

x x  

Instrumenten aanbieden voor praktische en inhoudelijke ondersteuning van 
organisaties, gebaseerd op de inventaris van noden en criteria voor 
internationale jongerenprojecten uit (1.1) 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 1.4. 
 

 Eind 2020 hebben jaarlijks gemiddeld 400 jeugdwerkers uit minstens 50 verschillende 
organisaties deelgenomen aan het vormingsaanbod in binnen  en buitenland.  
 

 JINT (co-)host jaarlijks 2 internationale vormingen of seminars in Vlaanderen 
 

 Eind 2020 hebben gemiddeld jaarlijks 100 verschillende organisaties een beroep gedaan op 
persoonlijke of collectieve ondersteuning bij het realiseren van hun project.  
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OD 1.5. JINT gebruikt de resultaten en ervaringen uit gerealiseerde internationale jongerenprojecten 
of samenwerkingen om haar instrumenten te optimaliseren. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Organisaties en jongeren die een internationale ervaring achter de rug hebben, 
stimuleren om resultaten en ervaringen te delen  
 

x x x 

Een proces uitwerken en volgen om resultaten uit projecten ( oa. tools en 
methodieken) en ervaringen (projectverhalen) die een meerwaarde bieden 
voor ons info- en ondersteuningsaanbod te verzamelen, selecteren en bekend 
te maken 
 

x x x 

Ervaringen en resultaten ‘vertalen’ en integreren in infokanalen en 
ondersteuninginstrumenten 
 

x x x 

 
Indicator bij OD 1.5. 

 Jaarlijks wordt minstens 1 instrument (uit 1.3 en 1.4 en 1.6) geoptimaliseerd door het 
integreren van ervaringen en resultaten uit projecten of samenwerkingen 
 
 

 
OD 1.6. JINT zet instrumenten in om internationale projecten of samenwerkingen structureel en op 
lange termijn in te bedden in de werking van organisaties en naar diverse sectoren. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Het gebruik van de Land inZicht tool (met of zonder begeleiding) monitoren  
 

x x x 

Land inZicht tool updaten en promoten bij nieuwe (soorten) organisaties   
 

x x x 

Vorming over Land inZicht aanbieden via bestaande dienstverlening van 
relevante partners (Ambrassade, VVJ)  
 

x x x 

Uitwisseling met internationaal verantwoordelijken van organisaties 
organiseren en faciliteren 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 1.6. 

 Land inZicht tool wordt tussen 2018 en 2020 uitgereikt aan min. 25 organisaties die ermee 
aan de slag willen gaan 
 

 Gedurende de beleidsperiode brengt JINT minstens 3 keer organisaties samen om uit te 
wisselen over hoe ze internationale projecten of samenwerkingen structureel en op lange 
termijn in kunnen bedden in hun werking 
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SD 2: JINT VERLAAGT VAAK VOORKOMENDE DREMPELS OM TE PARTICIPEREN IN 
INTERNATIONALE JONGERENPROJECTEN IN NIET FORMELE CONTEXT, MET SPECIFIEKE 
AANDACHT VOOR DREMPELS DIE JONGEREN IN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE SITUATIES 
ERVAREN  

Highlights 
 
Hoewel al onze instrumenten vermeld bij SD1 bedoeld zijn om de drempels voor participatie in 
programma’s te verlagen, merken we dat voor organisaties die werken met jongeren in 
maatschappelijk kwetsbare situaties nog extra ondersteuning nodig is. 
Om ernaar te blijven streven dat  we met mobiliteitsprojecten 1 op 4 deelnemers uit maatschappelijk 
kwetsbare situaties bereiken, moeten we gezien het totaal stijgend aantal deelnemers nog meer 
moeite doen. We zetten hiervoor in op de organisaties die met deze doelgroep aan de slag willen 
gaan, en dus niet rechtstreeks op die jongeren. 
 
Inclusie in internationale projecten zien we als een van onze sterktes. Daarom leek het ons 
opportuun om hier nog meer en gerichter over te communiceren. 
We menen dat inclusie in internationaal verband ook inspirerend kan zijn voor de lokale werking van 
organisaties en het jeugdbeleid zelf. We zien hierin veel linken met recente uitdagingen in onze 
samenleving (vluchtelingen, radicalisering, uitdagingen in stedelijke context). 
 
Bij de realisatie van deze doelstelling speelt SALTO Inclusion een belangrijke rol.  Geïnspireerd door 
de Europese Inclusion and Diversity strategy finaliseert JINT in 2017 haar eigen inclusiestrategie om 
de komende jaren mee aan de slag te gaan. In een interne werkgroep inclusie zijn naast SALTO 
Inclusion ook de inclusion officers uit het Jeugd in Actie team spilfiguren voor het uitwerken van 
acties voor onze doelgroepen in Vlaanderen. 
 
In de toelichting over toegankelijkheid en inclusie lees je hier meer over. 
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OD 2.1. JINT biedt aangepaste informatie en instrumenten  aan organisaties die internationale 
projecten opzetten met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare context.  
 

Acties 2018 2019 2020 

Specifieke praktische info, FAQs, resultaten en ervaringen over inclusie in 
internationale jongerenprojecten verspreiden via bestaande infokanalen en 
rechtstreeks naar organisaties 
 

x x x 

Tools, publicaties en methodieken over inclusie in internationale 
jongerenprojecten verspreiden in Europa en in Vlaanderen  
 

x x x 

SALTO Inclusion nieuwsbrief verspreiden 
 

x x x 

SALTO website  verder ontwikkelen ifv. ondersteuning van internationale 
activiteiten van jeugdorganisaties 
 

x x x 

Intensieve coaching aanbieden voor organisaties die projecten opzetten 
met jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties (of die doelgroep 
willen betrekken bij hun project) 
 

x x x 

Internationale en nationale vorming promoten bij jeugdwerkers en 
organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare jongeren  
 

x x x 

SALTO Inclusion Mobility Taster vormingen organiseren voor organisaties 
die nog geen ervaring hebben met inclusie binnen Erasmus+ 
 

x x x 

 
 
Indicatoren bij OD 2.1. 
 

 Jaarlijks wordt een instrument ontwikkeld/geüpdatet en verspreid dat gericht is naar 
organisaties die internationale projecten opzetten met jongeren in maatschappelijk 
kwetsbare situaties 
 

 Jaarlijks nemen minstens 40 verschillende organisaties die internationale projecten willen 
opzetten met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie deel aan ondersteunende 
activiteiten vermeld in 1.3, 1.4 , 2.1 en 2.2.  
 

 Het aantal jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties dat deelneemt aan een Erasmus+ 
Jeugd in Actie KA1 project (leermobiliteit) bedraagt gemiddeld 25 % van het totaal aantal 
deelnemers aan KA1 projecten. 
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OD 2.2. JINT zet jaarlijks drempelverlagende initiatieven op vertrekkend vanuit de actuele 
inclusie- en diversiteitsstrategieën. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Interne werkgroep inclusie en diversiteit organiseren die:  
- noden en drempels omtrent I&D verzamelt  
- trends en evoluties mbt. I&D opvolgt  
- debat over diversiteit in Vlaams jeugdbeleid opvolgt 
- JINT inclusie- en diversiteitsstrategie intern en extern communiceert 

en ze evalueert op het einde van de beleidsperiode 
-  

x x x 

JINT bepaalt een jaarlijkse focus op een doelgroep of thema/drempel over 
inclusie en biedt hierover activiteiten aan: 

• Info-en vormingsdag met focus op dit jaarlijks thema  
• Jaarlijks inclusietraject gericht naar bepaalde 

doelgroep/thema/drempel 
•  

x x x 

Info- en inspiratiemomenten aanbieden voor organisaties die ervaring 
hebben met short term EVS of ermee willen starten 
 

x x x 

SALTO Inclusion bepaalt 1 focus mbt. inclusie voor de hele beleidsperiode 
en biedt hierover activiteiten aan: 
Conferenties en ronde tafels  
 

x x x 

SALTO Inclusion organiseert intervisie voor Inclusie- & Diversiteitscollega’s 
uit de Nationale Agentschappen 
 

x x x 

SALTO Inclusion onderneemt acties en organiseert vergaderingen in het 
kader van de Inclusie & Diversiteit Steering Groep 
   

x x x 

SALTO Inclusion ondersteunt inclusie activiteiten in de EECA regio & Rusland   
 

x x  

 
Indicatoren bij OD 2.2. 
 

 Jaarlijks zet JINT min. 2 drempelverlagende initiatieven op over een thema/drempel of 
doelgroep en verspreidt JINT de resultaten  
 

 Jaarlijks organiseert SALTO Inclusion minstens een vergadering met de ID steering group 
 

 Jaarlijks organiseert SALTO Inclusion min. 1 vergadering van de inclusion support group 
 

 Tegen eind 2020 zijn de gehanteerde inclusie- en diversiteitsstrategieën geëvalueerd 
 

 SALTO Inclusion ondersteunt minstens een inclusie activiteit in de regio EECA en Rusland 
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OD 2.3. JINT initieert en participeert in samenwerkingsverbanden binnen en buiten de 
jeugdsector die drempels verlagen voor internationale jongerenprojecten in de niet formele 
context. 
 

Acties 2018 2019 2020 

SALTO Inclusion coördineert het Traject Social Inclusion, een samenwerking 
tussen nationale agentschappen 
 

x x x 

Samen met ervaringsdeskundigen uit verschillende sectoren: 
- noden en drempels detecteren  
- rondetafels/conferenties organiseren rond een bepaald 

thema/drempel of doelgroep  
- netwerk - en inspiratiemomenten voor organisaties organiseren 

 

x x  

 
Indicatoren bij OD 2.3. 
 

 Jaarlijks participeert JINT in minstens één cross-sectoraal samenwerkingsverband van 
waaruit drempelverlagende initiatieven worden georganiseerd  
 

 In de loop van de beleidsperiode initieert JINT minstens 1 samenwerkingsverband  
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SD 3: JINT GEBRUIKT HAAR KENNIS EN EXPERTISE OVER INTERNATIONALE 
JONGERENMOBILITEIT IN DE NIET FORMELE CONTEXT OM HET MAATSCHAPPELIJK DEBAT 
TE VOEDEN EN OM IN BELEIDSDISCUSSIES DE IMPACT VAN DEZE MOBILITEIT TE DUIDEN 

 
Highlights 
 
Met deze doelstelling richten we ons in de eerste plaats naar een bredere groep van stakeholders 
dan enkel naar potentiële indieners van projecten. 
We willen meer doelgericht bepalen welke kennis en expertise we wanneer inzetten.  
De impact van een programma als Erasmus+ Jeugd in Actie op jongeren, organisaties en de 
maatschappij is het waard om onder de aandacht te brengen, zeker in aanloop naar een nieuwe 
generatie Erasmus+ programma. Dat momentum willen we zeker aangrijpen. 
In 2019 komen we naar buiten met een internationale conferentie over de ‘quality of learning 
mobility’ vanuit het European Platform of Learning Mobility. 
JINT bestaat dan ook 30 jaar. 
 
Wat we leren uit thematische samenwerkingen en vanuit onze deelname aan netwerken, willen we 
delen met onze stakeholders. De resultaten zijn immers van belang voor de ontwikkeling van 
jeugdwerk en jeugdbeleid in binnen- en buitenland. De meeste samenwerkingsprojecten starten al in 
2017 en worden voortgezet. Voor elk van deze samenwerkingen zoeken we partnerschappen in 
Vlaanderen.  
We blijven ook openstaan voor ad hoc overleg bijvoorbeeld wat het aankaarten van juridische of 
wettelijke drempels in internationale jongerenmobiliteit betreft. 
 
In de toelichting over samenwerking en netwerken lees je hier meer over. 
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OD 3.1. JINT bouwt haar netwerk strategisch verder uit om thematische samenwerkingen aan te 
gaan. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Ad hoc strategisch overleg organiseren met relevante partners om 
juridische en administratieve drempels voor internationale 
jongerenprojecten op te volgen   
 

x x x 

Actief participeren in Europese netwerken (NA netwerk, Eurodesk, SALTO, 
RAY, EPLM,… )  
 

x x x 

Actief participeren in platformen in Vlaanderen en België binnen en  buiten 
de jeugdsector (overleg bovenbouw, Commissie jeugdwerk, CD 47, 
kenniscentrum Sociaal Europa, EPOS overleg, Intra Belgisch overleg…) 
 

x x x 

Netwerkproject verderzetten over “Mainstreaming Human Rights Education 
in Youth Work”  ism. Kireco, Destelheide, Vormen, Ambrassade… (Start 
2017) 
 

x x  

Netwerkproject verderzetten “Becoming part of Europe” over jeugdwerk en 
jonge vluchtelingen ism. het Wereldspelers project van Ambrassade (start 
2017) 
 

x x  

Netwerkproject verderzetten “ Europe goes local: supporting youth work at 
municipal level”  ism. stuurgroep met Ambrassade, VVJ, overheid en 
Europese partners, gelinkt aan steden (start 2017) 
 

x x  

Studiebezoeken organiseren in kader van de culturele Akkoorden tussen 
Vlaanderen en partnerlanden  
 

x x x 

Deelnemen aan de stuurgroep en activiteiten rond bilaterale samenwerking 
Vlaanderen-Zuid-Afrika rond versterken van vrijwilligerswerk (2015-2020) 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 3.1. 
 

 Directie en stafmedewerkers nemen deel aan overleg met netwerken in binnen- en 
buitenland 
 

 Directie heeft jaarlijks 2 keer overleg met andere bovenbouworganisaties 
 

 De 3 opgestarte netwerkprojecten worden verdergezet en geëvalueerd tegen eind 2019  
 

 JINT organiseert op vraag van de Vlaamse overheid studiebezoeken in kader van de Culturele 
akkoorden  
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OD 3.2. JINT bouwt haar kennis en expertise over internationale jongerenmobiliteit in Vlaanderen 
en Europa systematisch verder uit. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Deelnemen aan Europees onderzoek met focus inclusie (SALTO Inclusion) 
 

x x x 

Deelnemen, ondersteunen en opvolgen van het RAY onderzoek dat peilt naar 
de impact van Erasmus+ Jeugd in Actie programma op jongeren, 
jeugdwerkers en hun organisaties 
 

x x x 

Evoluties over de deelname van Vlaamse jongeren aan internationale 
jongerenmobiliteit in niet formele context opvolgen  
 

x  x 

Intern kenniscentrum internationale jongerenmobiliteit organiseren en up to 
date houden 
 

x x x 

Cijferboekje over mid-term evaluation Erasmus+ Jeugd in Actie afwerken en 
verspreiden en cijferboekje met resultaten van Jeugd in Actie 2014-2020 
voorbereiden (met aandacht voor cijfers over inclusie) 
 

x  x 

 
Indicatoren bij OD 3.2. 
 

 Jaarlijks stelt JINT onderzoeksresultaten voor van een of meerdere onderzoeken waaraan 
het meewerkte 
 

 Het intern kenniscentrum internationale jongerenmobiliteit is up to date 
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OD 3.3. JINT ontwikkelt een strategie om haar opgebouwde kennis en expertise over internationale 
jongerenmobiliteit gericht te verspreiden aan relevante stakeholders en voert die uit. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Samen met strategisch netwerk (3.1) de maatschappelijke impact van 
internationale projecten en samenwerking (burgerschap, ICL,…) duidelijk 
maken via acties, debat,… 
 

x  x 

Een halfjaarlijkse publicatie met duidingsartikels samenstellen en verspreiden 
naar stakeholders  
 

x x x 

Mid term evaluatieresultaten over Erasmus+ Jeugd in Actie gebruiken om de 
nieuwe generatie van het programma (na 2020) te beïnvloeden 
 

x x  

Internationale jongerenmobiliteit in de kijker zetten nav. 30 jaar JINT:  Hosten 
van Europese conferentie rond kwaliteitskader voor learning mobility ism. 
EPLM platform 
 

 x  

Persbeleid op punt stellen en jaarplan uitvoeren met acties naar pers, sociale 
media, stakeholders 
 

x x x 

 
 
Indicatoren bij OD 3.3. 
 

 Tijdens de beleidsperiode zijn 2 publieke events of acties georganiseerd, waaraan gemiddeld 
20 organisaties (uit jeugdsector en/of andere sectoren) deelnemen 
 

 Over de 3 jaar verschijnt er gemiddeld 1 JINT-artikel per jaar in de media  
 

 Over de 3 jaar wordt JINT gemiddeld 1 maal per jaar gecontacteerd voor input over 
maatschappelijke impact van internationale projecten en samenwerking (ook door de pers)  
 

 2 keer per jaar verspreidt JINT een publicatie met duidingsartikels  
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SD 4: JINT IS EEN LERENDE ORGANISATIE DIE HAAR DIENSTVERLENING AANPAST AAN EEN 
VOORTDUREND VERANDERENDE OMGEVING 

 
Highlights 
 
Deze organisatiedoelstelling is een onmisbaar element voor het realiseren van deze beleidsnota 
gezien onder meer de veranderde teamopstelling.   
In het eerste jaar van de beleidsperiode maken we werk van een beleid voor het samenwerken met 
externe medewerkers.  
We bouwen ook aan een organisatiecultuur waar interne communicatie en samenwerken tussen 
collega’s en teams hoog op de agenda staan. 
 
Vanuit het besef dat onze context zo snel kan veranderen, willen we leren omgaan met verandering. 
De titel van deze beleidsnota ‘It takes change to make change” is daarbij onze drijfveer. 
 
 

 
OD 4.1. JINT heeft duidelijke en efficiënte beheers- en beslissingsstructuren gebaseerd op het 
principe van co-management. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Plaatsen in de AV en RvB maximaal invullen (incl. gecoöpteerde leden) en 
nodige competenties en ervaring bijeen brengen 
 

x x x 

Vergaderingen organiseren met Av en RvB 
(Indien nodig voor het bespreken van een inhoudelijk thema de 
vergaderingen openstellen voor stafmedewerkers)  
 

x x x 

Tussentijds samenspel en communicatie tussen directie, voorzitter, AV en 
RvB-leden organiseren 
 

x x x 

Inwerking van nieuwe bestuursleden organiseren zodat ze onderbouwde 
beslissingen kunnen nemen ifv. de organisatie 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 4.1. 
 

 De AV van JINT vergadert minstens 4 maal per jaar  
 

 De RvB van JINT vergadert minstens 6 maal per jaar  
 

 Na een jaar worden nieuwe bestuursleden bevraagd over de mate waarin ze betrokken 
zijn en inbreng hebben  
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OD 4.2. JINT realiseert samen met haar medewerkers een waarderend en motiverend 
medewerkersbeleid met aandacht voor diversiteit, persoonlijke groei en teamontwikkeling. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Functionerings- en evaluatiegesprekken organiseren van directie met 
personeel  
 

x x x 

Teamfunctioneringsgesprekken organiseren 
 

x  x 

HR beleid uitwerken en implementeren voor samenwerken met externe 
medewerkers (assessoren, trainers, freelancers, tijdelijke medewerkers, 
vrijwilligers) dat de betrokkenheid bij de JINT werking vergroot 
 

x x x 

Indien nodig personeel aanwerven rekening houdend met diversiteits- en 
competentiebeleid en hun inwerkingstraject opvolgen 
 

x x x 

Vormingsbeleid uitwerken en implementeren dat persoonlijke groei van 
personeel en teamontwikkeling ondersteunt  
 

x x x 

Internationale vorming voor nieuwe medewerkers van de Nationale 
Agentschappen hosten  
 

x x x 

 
 
Indicatoren bij OD 4.2. 
 

 Jaarlijks is er een individueel evaluatiegesprek of teamfunctioneringsgesprek met het 
personeel 
 

 Jaarlijks is er een individueel functioneringsgesprek met het personeel 
 

 Elk personeelslid volgt jaarlijks minstens een vorming gericht op persoonlijke groei en/of 
teamontwikkeling 
 

 Tegen eind 2018 is er een uitgeschreven HR beleid dat mee onderschreven wordt door 
externe medewerkers 
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OD 4.3. JINT evalueert en verbetert waar nodig de kwaliteit van haar externe dienstverlening en 
communicatie.  
 

Acties 2018 2019 2020 

Interne werkgroep bijeenbrengen voor het plannen en monitoren van de 
bevragingen  

 Naargelang het soort dienstverlening doen we een permanente of 
een jaarlijkse online klantenbevraging  

 Ad hoc evalueren en reflecteren over specifieke instrumenten met 
behulp van  geschikte evaluatiemethodes 

 

x x x 

Communicatiestrategie 2015-2020 opvolgen en bijsturen 
 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 4.3. 
 

 Er is een jaarlijkse evaluatieplanning waarin staat binnen welke timing welke dienstverlening 
op welke manier geëvalueerd zal worden  
 

 2-jaarlijks worden de resultaten van de bevragingen gedeeld en stelt de werkgroep nodige 
verbeteracties voor 
 

 Er is een jaarlijks communicatieplan 
 
 

 

 
OD 4.4. JINT ontwikkelt een efficiënte en doeltreffende interne communicatie en samenwerking en 
optimaliseert haar interne werkprocessen. 

 

Acties 2018 2019 2020 

Superteam organiseren met alle personeelsleden 
 

x x x 

Teamdagen organiseren met alle personeelsleden 
 

x x x 

Coaching en monitoring gesprekken houden (over projecten en processen) op 
initiatief van medewerkers of directie 
 

x x x 

Werkgroep interne communicatie analyseert de interne communicatieflow en 
formuleert voorstellen om die verder uit te bouwen en te verbeteren  
 

x x x 

De bestaande database beheren in functie van de noden voor interne en 
externe communicatie 
 

x x x 

Kennismanagement met duidelijke afspraken uitschrijven en intern delen 
 

x x x 
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Indicatoren bij OD 4.4. 
 

 Jaarlijks wordt minstens een intern werkproces uitgeschreven en gedeeld 
 

 Jaarlijks wordt een verbeteractie met betrekking tot interne communicatie uitgevoerd 
 

 Jaarlijks neemt de directie minstens een initiatief om de samenwerking tussen collega’s en 
teams te bevorderen 
 

 

 
OD 4.5. JINT volgt trends en evoluties die de leefwereld van jongeren en de context van 
organisaties beïnvloeden. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Medewerkers nemen deel aan relevante events/studiedagen  
 

x x x 

Externe sprekers uitnodigen om medewerkers te inspireren 
 

x x x 

Een forum bieden aan medewerkers om trends en evoluties te bespreken 
met collega’s 

x x x 

 
Indicatoren bij OD 4.5. 
 

 JINT medewerkers participeren jaarlijks aan min. 20 relevante events/studie – of 
inspiratiedagen  
 

 Er zijn jaarlijks 2 momenten voor medewerkers waarbij uitgewisseld wordt over trends en 
evoluties die de leefwereld van jongeren en de context van organisaties beïnvloeden 

 
 

 
OD 4.6. JINT realiseert een maatschappelijk verantwoord beheer inzake ICT, financiën, aankopen, 
energie, mobiliteit en huisvesting. 
 

Acties 2018 2019 2020 

Een werkgroep ecoteam zet de visie om in duurzame acties 
 

x x x 

ICT investeringsplan opstellen en uitvoeren ( met oa. cloud based werken, 
skype  for business, back-up systeem) 
 

x x x 

IT policy opnemen als onderdeel van het arbeidsreglement 
 

x   

Het internationaal jeugdcentrum beheren met oog voor een functionele, 
ergonomische en veilige infrastructuur ism. de gebouwbeheerder 
 

x x x 

 Een transparante boekhouding realiseren 
 

x x x 
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Indicatoren bij OD 4.6. 
 

 Er is jaarlijks een ICT investeringsplan dat wordt uitgevoerd 
 

 Vanaf 2018 is de IT policy opgenomen in het arbeidsreglement 
 

 Gedurende de beleidsperiode is er minstens een project ter verbetering van de 
infrastructuur 
 

 Gedurende de beleidsperiode worden minstens 2 acties of maatregelen ingevoerd die het 
maatschappelijk verantwoord beheer ondersteunen 
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Toelichtingen bij de doelstellingen 

Breed en divers bereik 

Voor JINT als nationaal agentschap komt vanaf 2017 jaarlijks een extra projectbudget beschikbaar 
van ongeveer 0,5 miljoen euro. In 2017 resulteert dat in iets meer dan 3 miljoen euro aan subsidies 
voor projecten van internationale jongerenmobiliteit.  
Die kans wil JINT grijpen om een breed en divers bereik te realiseren. Het groeiend bereik dat we als 
organisatie tegemoet zien, is meteen ook de grootste uitdaging voor de komende periode.  
In de laatste jaren van de huidige beleidsperiode hebben we ons hier als organisatie al op 
voorbereid. We brachten in kaart welke soorten van organisaties nog aangespoord konden worden 
tot internationale projecten.  
 
Om het beheer van de projecten aan te kunnen, breidden we het Jeugd in Actie team begin 2017 uit 
met een stafmedewerker. Omdat we blijven werken binnen het bestaande personeelskader, zonder 
personeelsuitbreiding, betekende dit dat de andere activiteiten, - niet het E+ Jeugd in Actie projecten 
subsidiëren -  moesten inkrimpen of op een andere wijze worden aangepakt. De 5 stafmedewerkers 
die met deze andere ondersteunende activiteiten voor jongeren en jeugdorganisaties bezig zijn, 
zullen al vanaf 2017 samenwerken in één nieuw samengesteld team.  
De gevolgen van deze keuzes zijn ook merkbaar in deze beleidsnota. 
 
Jongeren en organisaties 
 
Onbekend is onbemind. Informeren en stimuleren over mogelijkheden voor internationale 
jongerenmobiliteit is een eerste belangrijke stap. In de huidige beleidsperiode zullen we erin slagen 
om jaarlijks gemiddeld 2800 jongeren en organisaties te informeren op hun vraag. Onze doelgroepen 
zijn inherent veranderlijk (jongeren worden ouder en jeugdwerkers veranderen van job) en 
onderhevig aan trends. Ook na 2018 blijven we hierin investeren en streven we met een 
evenwichtige mix tussen online en offline informatie naar een jaarlijks bereik van gemiddeld 3000 
jongeren en organisaties.  
We zetten daarbij volop in op de kracht van praktijkvoorbeelden. Met projectresultaten en 
levendige verhalen over ervaringen willen we onze doelgroepen aanspreken en prikkelen voor een 
internationaal avontuur. Tegen het eind van de beleidsperiode zijn onze instrumenten (SD 1) hiervan 
doordrongen. 
 
Van jaarlijks 160 projectaanvragen voor E+ Jeugd in Actie-het aantal op het moment van de redactie 
van deze beleidsnota - streven we naar 190 aanvragen in 2018 en 235 tegen eind 2020. Willen we 
het volledige budget zinvol besteden, dan hebben we jaarlijks een goede en voldoende grote 
selectievijver van ingediende projecten nodig te hebben. De ervaring leert ons dat projectaanvragen 
niet uit de lucht komen vallen. De toegenomen complexiteit van het programma sinds 2014 maakt de 
participatie van kleinere en lokale organisaties of informele groepen lastiger.  
Daarnaast merken we dat het aandeel van organisaties uit het jeugdwerk in het algemeen onder 
druk staat de laatste jaren.  
Als we de goedgekeurde projecten van internationale jeugdorganisaties (INGO’s) meetellen, dan 
bereiken we net geen aandeel van 50% vanuit de jeugdwerksector. Dat aandeel wensen we op peil te 
houden. 
 
Via de tool Land inZicht moedigen we sinds de zomer van 2015 landelijk erkende jeugdverenigingen 
aan om hun werking te internationaliseren. Zij kunnen namelijk een belangrijke impact 
teweegbrengen bij hun leden en ledenorganisaties. Ook na 2018 zetten we gerichte acties op om 
jeugdorganisaties van lokaal tot nationaal niveau te informeren, stimuleren en ondersteunen (SD1). 
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Als we in deze beleidsnota spreken over organisaties, dan hebben we het over organisaties die met 
jongeren werken en daarbij jeugdwerk als methodiek hanteren. Dergelijke jeugdwerkingen vinden 
we ook in andere sectoren. We zien dan ook groeipotentieel bij organisaties actief in sectoren als 
kunst en cultuur, sport, welzijn, sociale economie, ed. Vooral EVS is een interessante optie die 
toepasbaar is in diverse van deze sectoren. De jaarlijkse instroom van nieuwe organisaties blijft een 
goede graadmeter voor onze inspanningen om het bereik te verbreden. 
 
Deelnemers aan programma’s 
 
Nooit hebben meer jongeren deelgenomen aan leermobiliteitsprojecten (binnen KA1) dan de 
afgelopen jaren. In 2015 was het aantal deelnemers tot bijna 1700 gestegen, vooral dankzij de groei 
bij groepsuitwisselingen. Dit is een substantiële stijging tov. het jaargemiddelde van het vorige Jeugd 
in Actie programma in de periode 2007 -2013. Die stijging was uiteraard alleen maar mogelijk door 
de toegenomen financiële middelen van het E+ programma. En die trend willen we in de komende 
jaren zeker aanhouden. 
  
Sinds 2014 ontstond een spanningsveld wegens de grote vraag naar projecten voor mobiliteit van 
jeugdwerkers, gefinancierd binnen dezelfde KA1. Toch konden via die weg gemiddeld ook 900 
jeugdwerkers een internationale ervaring meemaken. 
Die stijgende evolutie zal zich ook na 2018 voortzetten. We willen jaarlijks 250 extra jongeren en 
jeugdwerkers bereiken. 
 
Hoe we ernaar streven om 25% jongeren in een maatschappelijk kwetsbare context te bereiken 
binnen leermobiliteit, beschrijven we uitvoerig in de toelichting over toegankelijkheid. 
 
Naast jongeren en organisaties is het ook noodzakelijk om onze nationale en internationale 
stakeholders te blijven bereiken. Daarover lees je meer bij de toelichting over samenwerking en 
netwerking en zijn acties geformuleerd bij SD3.  
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Toegankelijkheid en inclusie 

De visietekst “Sociale inclusie: JINT werkt inclusief en verhoogt de toegankelijkheid  
van internationale projecten voor inclusiegroepen” werd in 2015 door onze algemene vergadering 
aanvaard. We sluiten hiermee aan bij de Europese Strategie voor Inclusie en Diversiteit, die de JINT-
collega’s van het SALTO Inclusie Resource Centre schreven bij de start van het Erasmus+ programma 
2014-2020. Tot eind 2020 vormen beide teksten onze kapstok. 
 
Inclusie zorgt ervoor dat iedereen aan internationale projecten kan deelnemen. De focus op 
diversiteit zorgt ervoor dat iedereen in de ontmoeting met anderen tegelijk zichzelf kan zijn en ook 
respectvol kan omgaan met de normen, waarden, attitudes en ervaringen van de ander. 
Internationale mobiliteitsprojecten zijn ideale instrumenten om zowel inclusie als diversiteitsdenken 
te bevorderen. 
De doelstellingen en acties voor de beleidsperiode 2018-2020 zijn eveneens op deze visie gestoeld. 
• Aan de ene kant willen we ons aanbod in al zijn aspecten TOEGANKELIJKER maken; 
• Aan de andere kant willen we met onze programma’s en activiteiten een steentje bijdragen 
aan de INCLUSIE van jongeren met minder kansen in de samenleving. 
In 2017 stellen we met een interne werkgroep rond inclusie ook de strategie op punt die we bij JINT 
zullen bewandelen de komende jaren. Tegen eind 2020 wordt die strategie opnieuw geëvalueerd. 
 
Toegankelijkheid verhogen of drempels verlagen 
 
JINT wil toegankelijk zijn voor alle jongeren, zowel binnen als buiten het jeugdwerk. Daarom willen 
we bij al onze activiteiten aandacht hebben voor mogelijke obstakels en belemmeringen. 
JINT benadert toegankelijkheid in de brede zin van het woord, zoals oa. fysieke toegankelijkheid, 
toegankelijk taalgebruik, toegankelijke administratie voor projectaanvragers, enz. Vandaar dat de 
acties hiervoor zijn ondergebracht bij meer dan één doelstelling in deze beleidsnota. 
 
De instrumenten waarmee we jongeren en organisaties informeren en ondersteunen waarvan 
sprake in de eerste strategische doelstelling, hebben als bedoeling de toegankelijkheid van de 
subsidieprogramma’s te verhogen. 

 Zo hebben alle organisaties baat bij een helpdesk voor technische vragen, laagdrempelige 
handleidingen bij aanvraagformulieren of coaching bij de administratieve kant van een 
project. 

 Als we het geheel van instrumenten afstemmen op de noden van organisaties, houden we 
uiteraard rekening met de diversiteit aan jongeren en organisaties. Bij het verzamelen en 
verspreiden van inspirerende praktijkvoorbeelden vergeten we zodoende zeker niet de 
projecten die met specifieke doelgroepen van jongeren werken. 

 Bel’J is een vrij laagdrempelig programma. JINT wil beginnende organisaties toeleiden naar 
subsidies voor een Bel‘J groepsuitwisselingsproject. Dat kan voor een organisatie en de 
deelnemers een opstap zijn naar een internationaal project. 

 
Bij de tweede strategische doelstelling benadrukken we nogmaals dat we vaak voorkomende 
drempels willen verlagen. Ze wegwerken is niet overal haalbaar of ligt niet altijd in onze eigen 
handen. Maar tijdens de huidige beleidsperiode hebben we gemerkt dat we, in samenwerking met 
andere stakeholders, wel degelijk een positieve rol kunnen spelen bij het aankaarten van juridische 
of wettelijke drempels bij de bevoegde politieke instanties. Deze waakzaamheid willen we blijven 
bewaren en inzetten om de toegang tot internationale mobiliteitsprojecten te blijven vrijwaren.  
 
Een aantal acties rond toegankelijkheid krijgen ook een plaats bij de vierde strategische doelstelling 
over JINT als lerende organisatie. 
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Als organisatie wil JINT met haar medewerkers en personeel ook een goed voorbeeld stellen op vlak 
van diversiteit. In ons medewerkersbeleid volgen we de diversiteitsprincipes die we in de huidige 
beleidsperiode hebben ontwikkeld. Samen met een aantal medewerkers deden we een 
diversiteitsscan van alle aspecten in ons medewerkersbeleid (van aanwerving en onthaal over 
communicatie en opleiding tot gesprekken voeren). Dit resulteerde in een gedragen visie over hoe 
we diversiteit intern willen vormgeven, met concreet geformuleerde aanbevelingen. Met deze 
aanbevelingen willen we aan de slag, vanuit het principe van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’, dus 
met betrokkenheid van de medewerkers zelf. 
Ook bij de inrichting van het kantoor en de accommodatie willen we zo toegankelijk mogelijk zijn. 
 
Inclusie van jongeren met minder kansen in de samenleving 
 
De Europese Strategie voor Inclusie en Diversiteit spreekt over ‘Young people with fewer 
opportunities’ – vrij vertaald in het Nederlands als jongeren met minder kansen. Dit zijn jongeren die 
vergeleken met hun leeftijdsgenoten minder kansen krijgen omdat ze met bepaalde exclusiefactoren 
te maken hebben. Die kunnen van allerlei aard zijn: handicap, gezondheid, opleiding, cultuur, 
economisch, sociaal of geografisch. 
Het is niet omdat jongeren een van de bovenstaande exclusiefactoren ervaren dat ze automatisch 
minder kansen hebben. Het risico van achterstelling te wijten aan specifieke exclusiefactoren varieert 
naargelang de context.  
 
We merken dat de deelname van jongeren aan internationale activiteiten nog ongelijk verdeeld is. In 
de huidige beleidsperiode schommelde het aandeel van jongeren met minder kansen dat deelnam 
aan Erasmus+ jeugd in Actie projecten rond de 25%. We willen dat minstens zo houden, ook bij een 
stijgend aantal projecten en deelnemers de komende jaren. In absolute aantallen willen we graag 
meer jongeren met minder kansen bereiken. 
 
Resultaten van het RAY onderzoek sterken ons in de overtuiging dat JINT kan bijdragen aan de 
inclusie van jongeren in de maatschappij. Daaruit blijkt immers dat internationale jongerenprojecten 
een significant groter effect hebben op jongeren met minder kansen. In vergelijking met jongeren 
die helemaal niet tot deze doelgroep behoren, schatten jongeren met minder kansen systematisch 
de effecten hoger of positiever in. 
Zo geven ze aan dat hun zelfvertrouwen in grotere mate versterkt wordt door deelname aan een 
internationaal mobiliteitsproject. Die jongeren leren zichzelf tijdens zo’n project ook beter kennen en 
ontdekken dat ze meer in hun mars hebben dan vooraf gedacht. Mobiliteitsprojecten betekenen 
bovendien vaak een springplank naar de toekomst. Ze helpen jongeren bijvoorbeeld bij het maken 
van keuzes en beslissingen voor hun verdere leven. 
 
Via extra ondersteuning aan organisaties en jongeren met minder kansen wil JINT internationale 
projecten voor hen toegankelijker maken. Zo kunnen deze jongeren, individueel of in groep, ook een 
internationale ervaring beleven en competenties verwerven die hen individueel en als groep zullen 
sterken. JINT stimuleert zowel projecten die met specifieke doelgroepen van jongeren werken, als 
projecten die thematisch werken rond inclusie.  
 
Alle acties hiervoor zijn uitgewerkt onder de tweede strategische doelstelling.  
Jaarlijks zullen we initiatieven nemen met focus op een specifieke thema of drempel. We zullen 
organisaties bijeen brengen die met eenzelfde thema of drempel te maken hebben. Zo blijven we 
voortbouwen op het succes van de ‘inclusietrajecten’ met organisaties. Tijdens zo’n traject krijgen de 
deelnemende organisaties gedurende een periode vorming, intervisie en een internationaal 
studiebezoek aangeboden. We stimuleren gericht ook die organisaties die werken met jongeren met 
minder kansen om deel te nemen aan onze vorming en coaching en bieden hen specifieke 
informatie, nodig bij het opzetten van dit soort projecten.  
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In de derde doelstelling van onze beleidsnota die draait om het inzetten van kennis en expertise, 
krijgt inclusie in internationale projecten een belangrijke plaats. We maakten de voorbije jaren 
dankbaar gebruik van de expertise en internationale erkenning die het SALTO inclusie Resource 
Centre van JINT opbouwde. We willen er ook voor zorgen dat SALTO inclusie deze expertise verder 
kan uitbouwen in de volgende generatie van het Erasmus + programma.  
 
Tegelijk willen we de kennis en expertise over inclusie in internationale jongerenprojecten ook 
aanwenden ten bate van jeugdorganisaties en jeugdbeleid in Vlaanderen. Een Europees traject over 
hoe jeugdorganisaties jonge vluchtelingen kunnen betrekken is een goed voorbeeld van hoe we dat 
willen aanpakken. We nemen ten slotte graag deel aan platforms waar we de ontwikkelingen over 
het diversiteitsdenken in het Vlaamse jeugdbeleid kunnen opvolgen. 
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Samenwerking en netwerken 

Samenwerken loopt als een rode draad doorheen deze beleidsnota. Het is niet onlogisch dat dit in 
het DNA van de organisatie zit. Elk internationaal project is immers een vorm van samenwerken 
tussen minstens 2 partners. Samen aan één doel werken en hieruit leren is wat JINT met 
internationalisering promoot. Ook in haar eigen werking zoekt JINT samenwerking op om haar 
doelen te bereiken. 
 
Interne samenwerking 
 
Laten we beginnen met onze interne werking. De teams zullen in de loop van 2017 zo georganiseerd 
worden, dat samenwerking een logisch en noodzakelijk gegeven wordt. Eén team staat in voor de 
begeleiding van organisaties en opvolging van projecten via de subsidieprogramma’s E+ Jeugd in 
Actie en Bel‘J. Een ander (nieuw) team informeert en stimuleert een ruim publiek van jongeren en 
organisaties en gebruikt daarbij de resultaten van internationale projecten en samenwerkingen. De 
wisselwerking tussen beiden is essentieel voor de groei waar we voor staan. Voor het bereiken van 
maatschappelijk kwetsbare jongeren wordt samengewerkt met het SALTO Inclusion team.  
Bij OD 4.4 beschrijven we hoe we blijvend werk maken van een goede interne communicatie, 
gedeeld kennismanagement en vlotte samenwerking tussen collega’s en teams. 
 
Samenwerken met externe medewerkers 
 
De medewerkers in de teams kunnen deze beleidsnota onmogelijk alleen uitvoeren. Trainers, 
assessoren, logistiek verantwoordelijken voor vormingen, begeleiders van culturele akkoorden, 
vrijwilligers die hun verhaal komen doen,… JINT kan rekenen op een uitgebreide groep aan externen 
waar ze geregeld een beroep op doet. Voor het coördineren van projecten kiezen we meer en meer 
voor tijdelijke projectmedewerkers. 
We vinden het van belang dat deze mensen enerzijds de JINT missie mee uitdragen en anderzijds zelf 
een zeg hebben in de werking en het beleid. Door hun nauw contact met onze doelgroepen is hun 
expertise te waardevol om geen rekening mee te houden. In 2018 zullen we werk maken van een HR 
beleid specifiek met en voor deze externe partners en willen we de voordelen voor iedereen in dit 
soort samenwerkingen verder exploreren.(OD 4.2) 
 
Samenwerken met bovenbouworganisaties en overheid 
 
Als bovenbouworganisatie nemen we sinds de start van de vorige beleidsperiode deel aan overleg 
tussen de directies bovenbouw. We vinden elkaar op verschillende niveaus.  
 

- Op het terrein werken we samen, bijvoorbeeld voor SID IN beurzen of sessies op 
vormingsdagen voor de jeugdsector. 

- Andere bovenbouworganisaties dienen zelf projecten in bij E+ Jeugd in Actie. Zo kunnen 
bijvoorbeeld projecten in het kader van de gestructureerde dialoog gefinancierd worden. 

- JINT kan haar TCA budget ook deels aanwenden om initiatieven van het jeugdwerk te 
ondersteunen. In navolging van de European Youth Work Convention in 2015 is het debat 
over jeugdwerk in Vlaanderen en Europa blijven nazinderen. Zo vatte de Ambrassade het 
plan op om een conferentie rond rol en impact van jeugdwerk te organiseren. Door 
ondersteuning met het TCA budget kan JINT het mogelijk maken dat hier ook internationale 
partners aan deelnemen.  

- Vanaf 2017 zullen enkele van de bovenbouworganisaties ook partner zijn in een aantal 
internationale netwerkprojecten.  
Zo zijn zowel de Ambrassade als VVJ samen met de overheid betrokken in de nationale 
stuurgroep van het netwerkproject “Europe goes local: supporting youth work at municipal 
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level”. Door het samenbrengen en analyseren van uitdagingen voor jeugdwerk die in 
verschillende Europese landen spelen, willen we het perspectief verbreden en komen tot 
beleidsaanbevelingen. Op die manier  kan JINT, samen met haar partners in de bovenbouw 
en de overheid, een reële impact hebben op jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen. 

- Voor de ontvangst van buitenlandse delegaties in kader van de culturele akkoorden zal ook 
gezocht worden naar linken binnen de werking van andere bovenbouworganisaties. 
 
Dit soort van thematische samenwerkingen met strategische partners staat beschreven in 
OD 3.1.  

 
Samenwerken met partners uit het werkveld 
 
In de komende beleidsperiode nemen we ook initiatieven om samen te werken met partners uit  het 
werkveld.  
-Door koepelorganisaties (voorbeeld binnen sport, welzijn, cultuur) te betrekken bij het informeren 
van een bepaalde sector kunnen we beter maatwerk aanbieden. (OD 1.3) 
-Door ervaringsdeskundigen in de jeugdwerksector en daarbuiten rond een bepaalde doelgroep of 
thema bijeen te brengen, leren we meer over hun noden en hoe daarop in te spelen. (OD 2.3) 
-Als het gaat over het opvolgen van juridische en administratieve drempels voor internationale 
jongerenprojecten brengen we relevante actoren bijeen en blijven we rekenen op de Vlaamse 
jeugdraad om die drempels aan te kaarten.(OD 3.1) 
 
Deelname aan platforms en/of netwerken 
 
Hoewel we ons netwerk gericht willen aanwenden om thematische samenwerkingen op te zetten, 
blijven we erover waken dat we via deelname aan platformen zoals CD47 of de commissie jeugdwerk 
op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het vlak van Europees en Vlaams jeugdbeleid en de 
actuele uitdagingen. We gaan niet zomaar in op elke uitnodiging, maar wegen telkens af in hoeverre 
onze deelname aan een netwerk of platform kan bijdragen aan het realiseren van onze doelen. Zo 
stappen we mee in het European Learning Mobility Platform. In 2019 wil JINT een internationale 
conferentie over de kwaliteit van internationale mobiliteit hosten. (OD 3.3) 
 
Op Europees niveau is JINT ook nog partner in het Eurodesk netwerk. Daar kunnen we uitwisselen en 
samenwerken over het informeren over internationale jongerenmobiliteit.  
 
Samenwerken met nationale agentschappen uit andere Europese landen maakt een belangrijk deel 
uit van onze werking. Opleiden van stafmedewerkers, vormingen aanbieden voor jeugdwerkers, 
meewerken aan onderzoek over de impact van het E+ Jeugd in Actie programma, zijn zaken die 
evident gebeuren in partnerschap binnen het NA netwerk. 
Sinds 2014 is daar ook de mogelijkheid bijgekomen om langdurige thematische trajecten te lopen. Zo 
trekt SALTO inclusion vanaf 2017 aan de kar van het traject over Social inclusion. (OD 2.3) 
 
Ook in het overleg tussen directies van nationale agentschappen wil JINT een actieve rol blijven 
spelen. Tijdens deze beleidsperiode zullen de discussies over de opvolger voor het E+ Jeugd in Actie 
programma gevoerd worden. Het is van belang om deze discussie te voeden vanuit de kennis en 
expertise die JINT bezit. 
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Uitdagingen in een stedelijke context 

In deze beleidsnota worden geen echt specifieke doelstellingen geformuleerd rond maatschappelijke 
uitdagingen die eerder in steden naar voor komen. Toch zijn er heel wat linken tussen de JINT-
werking en de stedelijke problematieken. Er is een duidelijke link met de maatschappelijk kwetsbare 
context waarover sprake in SD2. Daarover schrijven we meer in de toelichting over toegankelijkheid 
en inclusie. 
 
JINT heeft in de voorbije jaren al uitdrukkelijk ingezet op dit thema. Met name het SALTO Resource 
Centre Inclusion, dat deel uitmaakt van de JINT werking heeft in haar werkplannen 2012-2013 
ingezet op een “Urban Youth Strategy”. Met de nodige input van externen werd expertise verzameld 
rond de situatie van jongeren uit kansengroepen in de stedelijke context en meer specifiek hoe Jeugd 
in Actie een verschil kan maken voor deze doelgroepen. Het resulteerde in twee kortlopende 
internationale trainingen en een lange termijn vormingscursus. De neerslag van dit alles vond zijn 
weg in een publicatie “Urban Solutions – Tapping the talents of urban youth”. Deze publicatie is nog 
steeds te downloaden van de website www.salto-youth.net. Zij werd ook op ruime schaal verspreid 
nav. de conferentie Jong in de Stad van de Afdeling Jeugd. 
 
In de volgende beleidsperiode willen we wel een actueel aspect uitlichten dat relevant is voor 
jongeren en organisaties. Het gaat over de gevolgen van de vluchtelingenstroom en de recente golf 
van extremistische aanslagen. In opvolging van de Verklaring van Parijs van de Europese ministers 
van onderwijs, lanceerde de Europese Commissie in 2016 een oproep voor projecten ter bestrijding 
van radicalisering en gewelddadig extremisme en ter bevordering van tolerantie en antiracisme. 
Nationale Agentschappen uit de programmalanden van het E+ programma kregen voor het eerst zelf 
de kans om meerjarige netwerkprojecten op touw zetten rond deze thema’s. 
JINT is partner in twee netwerkprojecten die starten in 2017 en eindigen in 2019. 
 
Het eerste project “Becoming part of Europe” zet in op het uitwisselen over en verbeteren van 
bestaande praktijk in het jeugdwerk met en voor jonge vluchtelingen en asielzoekers. Via Europese 
en nationale clusters wordt praktijkervaring bijeengebracht en geanalyseerd. Conclusies en 
aanbevelingen worden op een Europese eindconferentie geformuleerd. De Vlaamse participatie in 
dit project zal zeer nauw aansluiten bij het project “Wereldspelers” van De Ambrassade.  
 
Het tweede project “Mainstreaming Human Rights Education in Youth Work” streeft ernaar om 
vormingsmodules in functie van deze doelstelling te ontwikkelen en een 40-tal vormingswerkers op 
te leiden om deze modules in de verschillende nationale jeugdwerkcontexten te introduceren. Ook 
hier is De Ambrassade een onmiskenbare partner. In dit project zitten ook kansen om de plannen van 
Destelheide op vlak van human rights education te versterken. Kireco en haar ledenorganisaties zijn 
eveneens bereid hier een rol in te spelen. De output is zeer duidelijk gericht op het versterken van 
het jeugdwerk in Vlaanderen op vlak van bestrijding van radicalisering en gewelddadig extremisme 
en bevordering van tolerantie en antiracisme. 
 
Tenslotte heeft het netwerk van Nationale Agentschappen sinds 2015 gezamenlijk een aantal 
prioritaire thema’s bepaald, waarrond in het hele netwerk over een periode van 3 jaar (2017 – 2019) 
wordt samengewerkt. Een van de 5 gekozen thema’s draait rond kwalitatief jeugdwerk op lokaal 
niveau. Het project “Europe goes local” wil de uitdagingen en problematieken van lokaal jeugdwerk 
in meer dan 20 landen in kaart brengen en een Europese discussie daarover op gang brengen. Naast 
2 centrale activiteiten in 2017 en 2019, wordt ook voorzien in tussentijdse en “side” activiteiten. 
Binnen het jaarlijkse TCA budget heeft JINT de ruimte om één van deze activiteiten op touw te zetten 
rond de problematiek van stedelijk jeugdwerk. De inhoud en de doelstellingen daarvan zullen ook 
geïnspireerd worden door de outcome van het stedelijk traject dat momenteel door de Afdeling 
Jeugd wordt geïnitieerd. 

http://www.salto-youth.net/

