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Met het Youth in Action Programma 
creëerde de Europese Unie een 
instrument dat internationale 
ontmoeting en uitwisseling voor 
en door jongeren en jeugdwerkers 
van jeugdorganisaties in de vrije tijd 
ondersteunt. 

Het Youth in Action programma 
draagt in sterke mate bij tot het 
verwerven van competenties en is 
een sleutelinstrument om jongeren 
niet-formele leerkansen te bieden 
met een Europese dimensie.

De Europese Commissie trok hiervoor 
in de periode van 2007 tot 2013 
een bedrag uit van 885 miljoen 
euro, dat op basis van een vaste 
verdeelsleutel verspreid werd over de 
33 Programmalanden.

Sinds 2014 maakt Youth in Action 
deel uit van Erasmus+, het 
subsidieprogramma van de Europese 
Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd 
en sport. Erasmus+ loopt tot eind 
2020 en heeft een totaalbudget van 
14,7 miljard euro voor 7 jaar voor heel 
Europa. Het Youth in Action luik 
voor internationale jeugdprojecten 
kreeg daarvan 10% als een apart 
budget toegekend.

De dagelijkse uitvoering van  
Youth in Action gebeurt door 
Nationale Agentschappen. 
Agentschapmedewerkers informeren 
jongeren en medewerkers van 
jeugdorganisaties. Ze ondersteunen 
initiatiefnemers via vorming en 
ontmoeting, en begeleiden hen bij 
het indienen van de subsidieaanvraag. 
Ook de uiteindelijke toekenning 
van het subsidiebedrag en de 
administratieve opvolging gebeurt 
door het Agentschap. Voor 
Vlaanderen neemt JINT vzw die 
opdracht op zich. 

Het Europese Programma 

Youth in Action

Het Youth in Action Programma:

• bevordert het actief burgerschap 

van jongeren in het algemeen en van 

hun Europees burgerschap in het 

bijzonder.

• ontwikkelt solidariteit en  

verdraagzaamheid onder jongeren, 

vooral met het oog op de versterking 

van de sociale samenhang in de 

Europese Unie.

• stimuleert het wederzijds begrip 

tussen jongeren over grenzen heen.

• versterkt de kwaliteit van de 

systemen die jongerenactiviteiten 

ondersteunen en de capaciteit van de 

maatschappelijke organisaties op het 

vlak van jeugd.

• bevordert de Europese 

samenwerking op jeugdgebied.
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Het Youth in Action Programma 2007-2013 is opgebouwd uit 
verschillende acties, waarbinnen uiteenlopende soorten projecten 
mogelijk zijn. 

Groepsuitwisselingen bieden groepen jongeren (13-30 jaar) uit verschillende 
landen de kans om elkaar te ontmoeten en ideeën en ervaringen uit te wisselen. Deze 
projecten sluiten nauw aan bij de leefwereld en interesses van jongeren. Ze zijn betrokken 
bij de voorbereiding en hebben inbreng in het thema en de activiteiten. De veiligheid 
van de eigen groep en de relatief korte termijn, 6 dagen tot  3 weken, zorgen voor een 
lage instapdrempel. Dat alles maakt van groepsuitwisselingen een ideale interculturele 
kennismaking.

Jongereninitiatieven geven vernieuwende lokale jongerenprojecten in 
Vlaanderen een financieel duwtje in de rug. De projecten bieden een creatief antwoord 
op een bestaande nood. Ze zijn door de jongeren zelf bedacht en uitgevoerd, en bieden 
hen zo verschillende leerkansen. Projecten met een internationale dimensie kunnen als 
transnationaal project ook bij de jongereninitiatieven terecht. Er wordt dan samengewerkt 
met 1 of meerdere buitenlandse groepjes van jongeren.

Jongerenorganisaties die inspraak en participatie bij hun jongeren willen aanwakkeren, 
kunnen een jongerenproject over democratie opzetten. Deze lange 
termijnprojecten betrekken jongeren actief bij de werking van hun organisatie. Samen 
bouwen ze een partnerschap uit met een andere organisatie uit Vlaanderen én partners 
van over de grens, met als doelstelling de actieve deelname van jongeren op lokaal, 
regionaal, nationaal en internationaal vlak te vergroten.

Via het Europees vrijwilligerswerk (EVS) krijgen alle jongeren tussen 18 en 
30 de kans om in een ander land als vrijwilliger aan de slag te gaan. Voor een periode van 
2 maanden tot een jaar versterken zij de activiteiten van lokale non-profitorganisaties. De 
takenpakketten zijn even divers als de organisaties: sociaal, cultureel, ecologisch, media, 
vrije tijd enz.Voor jongeren die het moeilijker hebben (bijvoorbeeld door een beperking of 
sociaal-economische kwetsbaarheid) is een korte termijn EVS van 2 weken tot 2 maanden 
mogelijk.

Jeugdwerkers die de kwaliteit van hun projecten en organisatie willen verstevigen, 
vinden in de vorming- en netwerkprojecten inspiratie. Deze projecten 
bieden zowel beroepskrachten als vrijwilligers de kans om nieuwe methodieken te leren 
kennen. Ook partnerschappen en netwerken opbouwen en praktijkervaring uitwisselen 
behoren tot de mogelijkheden.

Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers kunnen zowel 
op lokaal als op internationaal vlak jongeren en beleidsmaker bijeen brengen. 
Deze projecten bieden ruimte voor debat en dialoog, en het doen van aanbevelingen over 
thema’s gericht op de prioriteiten en doelstellingen van de gestructureerde dialoog, de 
methode van open coördinatie in de jeugdsector en het Europese Jeugdpact.

Het Youth in Action Programma geeft jongeren en medewerkers van 
jeugdorganisaties de unieke kans om hun grenzen te ontdekken én te 
verleggen. Een Youth in Action project zet heel wat in beweging.

- cultureel bewustzijn
- actief burgerschap
- een open geesT

- wederzijds begrip
- vaardigheden voor het leven 
- vernieuwing

Wanneer ik mij alleen

 voelde, dacht ik:

 ‘Elke dag is een nieuw begin. 

Aaaaaaalllllltijd openstaan

 voor nieuwe dingen!’ 

Sara, 25

Het is gewoonweg prachtig om 

zoveel jongeren van zoveel 

verschillende Europese 

landen te leren kennen.

Stefan, 23

Youth in Action: een persoonlijke reis

Als je ervaart hoe het 

is om aanvaard te worden, 

word je zelf ook

 een pak toleranter.

Maya, 18

Na enkele dagen samen 

werken en leven, 

begon de groep écht samen 

te werken, op héél 

veel verschillende manieren.
Ilse, 28
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Youth in Action

de mogelijkheden
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In de periode 2007 - 2013 waren er 1.886 verschillende Youth in Action 
projecten met een partnerorganisatie uit Vlaanderen. 704 projecten vonden 
plaats op Vlaamse bodem, 1.182 in het buitenland.
In totaal maakten 49.640 jongeren en medewerkers van jeugdorganisaties 
deel uit van één van deze projecten. 15.792 van hen waren Vlamingen, 
33.848 deelnemers kwamen uit het buitenland. 

De Europese Commissie kende aan JINT vzw voor de periode 2007-2013 
een budget toe van 11.379.133 euro. Met dit budget subsidieerde JINT 
vzw 856 projecten in de verschillende acties, goed voor een deelname 
van 17.283 jongeren, waarvan 9.040 Vlamingen. De 1.030 andere 
projecten werden door buitenlandse partners ingediend bij het Nationaal 
Agentschap van hun land en daar gesubsidieerd. Van het totale budget 
was 673.399 euro bestemd voor het Training and Co-operation plan, dat 
projectindieners inhoudelijke ondersteuning biedt.
(Alle cijfers zijn gebaseerd op de goedgekeurde aanvragen in de periode 2007-2013.)

Jeugdwerkorganisaties | 417

Welzijnsinstellingen | 80

Welzijnsverenigingen | 36 

Onderwijs, opleidingscentra en studenten netwerken | 32 

Kunst- en cultuursector | 77

Informele groepen jongeren | 62 

Nieuwe maatschappelijke bewegingen, rond vrede, milieu, 

politiek, globalisering & Europa | 132  

Sport | 4
Media | 8
Verenigingen van etnisch-culturele minderheden | 5

Andere | 3

Gerealiseerde projecten volgens sector, door JINT gesubsidieerd.

Totaal: 856 projecten

Landelijk jeugdwerk | 139

Gemeentelijke initiatieven, waaronder jeugddiensten en jeugdraden | 52

Jeugdhuizen en jeugdcentra | 41 

Jeugdwelzijnswerk | 34 

Lokaal en regionaal jeugdwerk| 66

Uitwisselingsorganisatie | 85 

Soorten jeugdwerkorganisaties:

Totaal: 417 projecten

Groepsuitwisselingen | 6470 
Jongereninitiatieven | 1728 
Jongerenprojecten over democratie | 1908 
Europees Vrijwilligerswerk (EVS) | 735  
Vorming- en netwerkprojecten | 1460 
Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers | 3427 
Jeugd in de wereld* | 1555 

Toegewezen budget per Actie, door JINT gesubsidieerd.
Totaal: 10.705.734 euro

Groepsuitwisselingen | € 2.828.178,58 
Jongereninitiatieven | € 1.077.152,57 
Jongerenprojecten over democratie | € 538.036,78 
Europees Vrijwilligerswerk (EVS) | € 4.001.482,37  
Vorming- en netwerkprojecten | € 790.311,25 
Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers | € 410.187,40 
Jeugd in de wereld* | € 1.060.385,05

Groepsuitwisselingen | 205 
Jongereninitiatieven | 143 
Jongerenprojecten over democratie | 21 
Europees Vrijwilligerswerk (EVS) | 354  
Vorming- en netwerkprojecten | 63 
Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers | 11 
Jeugd in de wereld* | 59 

Goedgekeurde projecten per Actie, door JINT gesubsidieerd.
Totaal: 856 projecten

 
Aantal Vlaamse en buitenlandse jongeren en medewerkers 
van jeugdorganisaties per Actie, door JINT gesubsidieerd.
Totaal: 17.238 deelnemers
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Youth in Action 
in cijfers: 2007-2013

*(= groepsuitwisselingen en vorming- en netwerkprojecten met Europese buurregio’s – zie blz. 4)
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Youth in Action 

in Europa én daarbuiten

Het Youth in Action programma biedt jongeren de mogelijkheid om een 
project met een Europese dimensie in eigen land of in het buitenland te 
organiseren. 

Programmalanden

Mediterrane partnerlanden

Oost-Europa en Kaukasus

Zuidoost-Europa 

Door Jint gesubsdieerd

Vlaamse deelnemers 
actief in ...

TOTAAL: 9040

Buitenlandse deelnemers
komen uit...

TOTAAL: 8243

Programmalanden 1055 7558

Mediterrane partnerlanden 32 119

Oost-Europa en Kaukasus 149 409

Zuidoost-Europa 83 157

Vlaanderen 7721

Door buitenlandse Nationale
Agentschappen gesubsidieerd

Vlaamse deelnemers 
actief in ...

TOTAAL: 6752

Buitenlandse deelnemers
komen uit ...

TOTAAL: 25605

Programmalanden en partnerlanden 6551 25597

Andere continenten 47 8

Vlaanderen 154

Een overzicht van de Programmalanden en partnerlanden waarmee samengewerkt 
werd in de periode 2007-2013.



- 10 - - 11 -

Het Europees programma Youth in Action heeft bijzondere aandacht voor 
jongeren voor wie een internationaal project minder vanzelfsprekend is.
JINT wil ook jongeren met minder kansen een internationale ervaring 
bieden. Hiervoor werkt JINT nauw samen met het SALTO-YOUTH 
Inclusion Resource Centre dat bij JINT huist.

JINT streeft in al haar projecten naar  een weerspiegeling van de 
diversiteit van jongeren in Vlaanderen, over een aantal belangrijke 
scheidingslijnen heen. 

We onderscheiden 4 verschillende doelgroepen:
Jongeren die te kampen hebben met sociale kansarmoede, wat 
verwijst naar sociale uitsluiting door achterstand op één of meer 
gebieden zoals werk, wonen, opleidingsniveau en integratie.
Jongeren met een fysieke/mentale beperking. 
Jongeren uit moeilijke leefsituaties,  waarvoor ze hulp zoeken of 
krijgen, bijvoorbeeld in de instellingen voor bijzondere jeugdzorg.
Jongeren die behoren tot een etnisch-culturele minderheid

In de periode 2007 – 2013 werden bij bijna 1 op de 3 door JINT 
gesubsidieerde projecten jongeren uit een bijzondere doelgroep 
betrokken.

Door mijn fysieke beperking 

was naar het buitenland 

gaan een grote uitdaging. 

Het gaf me heel veel 

voldoening om zelf met 

gehandicapte kinderen te 

werken in Griekenland. 
An, deelnemer,23

Het project was een 

kans voor de jongeren om 

gelijkgestemden uit heel 

Europa te ontmoeten, bij wie 

ze echt zichzelf konden zijn..

Anneleen, jeugdwerker,30

Youth in Action 

en inclusief werken
Groepsuitwisselingen | 97

Jongereninitiatieven | 71

Jongerenprojecten over democratie | 4

Europees Vrijwilligerswerk (EVS) | 57 

Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers| 1

Jeugd in de wereld* | 4

Projecten met bijzondere doelgroepen per actie, door JINT gesubsidieerd.

Totaal: 234 projecten of 29,55% van alle goedgekeurde projecten

  

Groepsuitwisselingen | 2134

Jongereninitiatieven | 725

Jongerenprojecten over democratie | 228

Europees Vrijwilligerswerk (EVS) | 279

Bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers| 100 

Jeugd in de wereld* | 281

Aantal Vlaamse en buitenlandse deelnemers uit een bijzondere 

doelgroep, door JINT gesubsidieerd.

Totaal: 3749 deelnemers of 23,69% van alle deelnemers

*(= groepsuitwisselingen en vorming- en netwerkprojecten met Europese buurregio’s – zie blz. 4)

 GROEPSUITWISSELING ‘ANDERS ZIJN’ - DE ZANDE

‘De Zande’ is een gesloten educatieve instelling 

voor jongeren met gedragsproblemen. Onder de 

naam ‘Anders Zijn’ zetten de begeleiders samen 

met de jongeren een groepsuitwisseling op. Ze 

brachten jongeren met gelijkaardige problemen uit 

8 verschillende landen samen om elkaar zonder 

onderscheid te leren kennen en waarderen. 

Voor de jongeren was dit een grensverleggende 

ervaring. Het samenleven met jongeren uit een ander 

land en activiteiten doen die ze nog nooit eerder 

deden waren echte ogenopeners.
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Youth in Action 

learning mobility
Youthpass 

Youthpass 

We spraken Engels met de 

IJslandse jongeren. 

Het was een verademing 

om dat eens te doen 

buiten school.

Jana, deelnemer, 16

Tijdens een Youth in Action project krijgen jongeren de kans om een pak 
nieuwe dingen te leren, al doende.  Youth in Action vertaalt dit niet-
formeel leren in verschillende sleutelcompetenties. Ze ondersteunen en 
bevorderen de persoonlijke ontwikkeling en actieve deelname van de 
jongeren in de samenleving, en vergroten hun kansen op tewerkstelling.
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teams. ‘Het is een fantastische kans om een vreemde 

taal te leren, een ni
euw land te bezoeken en vriend

en te leren 

kennen. Om verantwoordelijkheid te leren opnemen en andere mensen 

te helpen. Je kri
jgt ook een beter zicht op wat je in de toekomst wil 

gaan doen.’

 Lenka, EVS vrijwilliger, 21

Om de leerervaringen in Youth in Action zichtbaar te 
maken en meer waardering te geven, ontwikkelde de 
Europese Commissie de Youthpass. Youthpass is een 
Europees certificaat dat jongeren een formele erkenning 
geeft van wat ze tijdens hun Youth in Action project 
geleerd hebben. In de periode 2007 - 2013 ontvingen 
3823 deelnemers van 358 door JINT gesubsidieerde 
projecten een Youthpass.

Na mijn studie sociologie

 besefte ik: 

je kan de wereld niet 

veranderen vanuit boeken.

Mauro, EVS vrijwilliger, 22
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Youth in Action 

en actief burgerschap

We hebben allemaal een klein 

duwtje nodig om onze ideeën

 concreet te maken.

 Dat is wat onze groep wil

 doen: andere jongeren 

dat duwtje geven.

Brecht, jeugdwerker, 27

Via de actie 5.1, bijeenkomsten van jongeren en jeugdbeleidsmakers 

is er binnen het Youth in Action programma ondersteuning voorzien voor 

een gestructureerde dialoog tussen de Europese instellingen en jongeren 

uit heel Europa. 

Het Programma Youth in Action stimuleert niet alleen de persoonlijke 

ontwikkeling van jongeren en medewerkers van jongerenorganisaties. 

Jongeren rechtstreeks en onrechtstreeks betrekken bij de opbouw en 

de toekomst van de Europese samenleving is tevens een belangrijke 

prioriteit. Actieve participatie van jongeren staat hierbij centraal.

JONGERENPROJECT OVER DEMOCRATIE ‘YOUPEC’ – 
JEUGDBOND VOOR NATUUR EN MILIEU

Meer dan 100 jongeren maar ook verschillende 

ministers en een lid van het Europese 

Parlement namen deel aan dit democratieproject 

over biodiversiteit. Als resultaat van de 

jongerenconventie legden de jongeren een 

verklaring voor aan de Europese Commissaris voor 

milieu. Twee jongeren mochten de resultaten ook 

vertegenwoordigen op de VN-top over biodiversiteit 

in Japan, 2010.

BIJEENKOMST VAN JONGEREN EN JEUGDBELEIDSMAKERS 
‘JONGERENAMBASSADEURS VOOR WERK’ – VLAAMSE JEUGDRAAd

Jongerenambassadeurs voor werk kadert in het Europese 

beleidsinitiatief de gestructureerde dialoog met 

jongeren in Europa. 25 enthousiaste jongeren gingen, 

ondersteund door experten en een nationale werkgroep, 

aan de slag om honderden jongeren te bevragen over het 

thema jongeren en werk.

De resultaten werden gebundeld in een prioriteitenlijst 

die de jongeren presenteerden op de Europese 

Jeugdconferentie in Leuven 2010. De aanbevelingen 

werden ook doorgegeven aan verschillende beleidsmakers 

op Vlaams, federaal en Europees niveau.
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Leren tijdens

Youth in Action projecten

“Een zeer mooie kans om 

meer van de wereld te zien 

en om andere gewoontes te 

leren kennen.”

Anoniem, deelnemer groepsuitwisseling, 

uit bevraging 2012   

“Ik heb meer geleerd 

tijdens de voorbije 10 dagen 

dan ooit tevoren thuis. Wat 

het betekent om Belg te zijn, 

bijvoorbeeld.” 
Jana, deelnemer 

groepsuitwisseling, 16

Sinds 2009 voert het RAY netwerk (zie kader onderaan) onderzoek naar de 
leereffecten van Youth in Action projecten op deelnemers, jeugdwerkers en 
begeleiders van projecten. RAY zet jaarlijks een online bevraging op en kreeg tot 
hiertoe respons van meer dan 30.000 deelnemers van over heel Europa. 
De verkregen gegevens worden telkens geanalyseerd en vinden hun weerslag in 
uitgebreide rapporten. Je kan ze raadplegen en downloaden via www.jint.be

RAY staat voor “research-based analysis and monitoring of the Youth 

in Action programme”. Het netwerk telt nationale agentschappen en 

hun onderzoekspartners uit 19 landen : Oostenrijk, België (Vlaanderen), 

Bulgarije, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Liechtenstein, 

Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, Slovakije, Tsjechië, Italië, 

Roemenië, Letland en Turkije. 

Het RAY netwerk draagt bij tot kwaliteitsbewaking bij de 

implementatie van het programma, een op kennis gebaseerde 

ontwikkeling van jeugdbeleid en een beter begrip van processen en 

resultaten van niet-formeel leren in de jeugdsector. 

Wat leren deelnemers aan Youth in Action projecten? 

Om te onderzoeken wat deelnemers aan Youth in Action projecten 
leren, gebruikt het RAY netwerk vragen die zich richten op de 
sleutelcompetenties van levenslang leren. 

Figuur 1 geeft weer hoe deelnemers de ontwikkeling van bepaalde 
vaardigheden tijdens hun Youth in Action project scoren. Het gaat hier 
over deelnemers aan projecten die door JINT gesubsidieerd werden. 

Een top 3 tekent zich duidelijk af, met telkens 90% van de bevraagde 
deelnemers die deze competenties of vaardigheden aanstippen als 
verworven tijdens hun project: communicatie in een vreemde taal, sociale 
vaardigheden en interculturele vaardigheden.
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Figuur 1: in welke mate heb je volgende vaardigheden ontwikkeld tijdens je Youth in 
Action project?



Hoe leren deelnemers aan Youth in Action projecten? 

Informele contacten en vrije tijd blijken belangrijke momenten te zijn voor het 
leren van een vreemde taal. Maar ook sociale en interculturele vaardigheden 
ontwikkelen zich sterk in een informele setting. Leren tijdens Youth in Action 
projecten vult het leren in het dagelijkse leven aan. 

Meer weten? Surf naar www.jint.be

Voorbereiding van het project | 13%
Informele contacten | 18 % 
Activiteiten en oefeningen | 24 % 
Bij reflecteren over project | 15 %  
Advies van project begeleider | 11 % 
Vrije tijd tijdens het project | 11 %
Luisteren naar presentaties | 8 %

Sociale vaardigheden

Mijn mening met overtuiging uiten

Samenwerken in team

Overleggen en oplossingsgericht onderhandelen
Voorbereiding van het project | 10 %
Informele contacten | 20 % 
Activiteiten en oefeningen | 18 % 
Bij reflecteren over project | 12 %  
Advies van project begeleider | 10 % 
Vrije tijd tijdens het project | 18 %
Luisteren naar presentaties | 12 %

Communicatie in een vreemde taal 

Figuur 1: Wanneer tijdens het project leren jongeren communiceren in een vreemde taal?

Voorbereiding van het project | 11 %
Informele contacten | 19 % 
Activiteiten en oefeningen | 20 % 
Bij reflecteren over project | 13 %  
Advies van project begeleider | 9 % 
Vrije tijd tijdens het project | 18 %
Luisteren naar presentaties | 10 %

10%

12%

Interculturele vaardigheden

Figuur 2: Wanneer tijdens het project leren jongeren interculturele vaardigheden?

Figuren 3: Wanneer tijdens het project leren jongeren sociale vaardigheden?
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15%

Voorbereiding van het project | 12%
Informele contacten | 20 % 
Activiteiten en oefeningen | 20 % 
Bij reflecteren over project | 18 %  
Advies van project begeleider | 9 % 
Vrije tijd tijdens het project | 13 %
Luisteren naar presentaties | 8 %

8%

20%

12%

13%
9%

18%

20%

Voorbereiding van het project | 16%
Informele contacten | 16 % 
Activiteiten en oefeningen | 31 % 
Bij reflecteren over project | 12 %  
Advies van project begeleider | 9 % 
Vrije tijd tijdens het project | 9 %
Luisteren naar presentaties | 7 %

7%

16%

16%

9%9%

12%

31%

24%

Het onderzoek ging ook na hoe en wanneer jongeren ‘best’ leren 
tijdens een project. 

Figuur 2, 3 en 4 geven weer in welke fase van het project of in welke 
situatie de top 3 competenties van hierboven (best) verworven worden. 
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 “Ik had al ervaring met 

YIA-projecten, maar had 

het gevoel dat ik nieuwe 

input, ideeën enz. miste. Dit 

hoopte ik tijdens de training 

te leren. Hoe een evaluatie 

aanpakken, hoe voor groeps-

dynamiek zorgen ...
Anoniem, deelnemer internationale 

vormingscursus, uit bevraging 2012.
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Deze publicatie kwam tot stand met de steun van 

JINT vzw heeft als Nationaal Agentschap een 
pak ervaring en expertise in huis. Via haar 
aanbod (inter)nationale vormingscursussen 
en publicaties ondersteunt ze jongeren en hun 
organisaties om  de kwaliteit van de projecten 
te verbeteren en (nieuwe) partnerschappen op 
te bouwen of te verstevigen. Daarnaast kunnen 
zij ook rekenen op persoonlijke ondersteuning 
en begeleiding. De expertise van JINT vzw is 
zowel thematisch als meer praktisch gericht. 
JINT vzw speelt hiermee zo concreet mogelijk in 
op de vragen uit het werkveld. 

Daarnaast herbergt JINT vzw het SALTO-
YOUTH Inclusion Resource Centre dat 
gespecialiseerd is in internationale projecten 
met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. 
Het is één van de acht 
SALTO-YOUTH Resource centres die door 
de Europese Commissie opgezet werden om 
de Youth in Action projectindieners en de 
Nationale Agentschappen te ondersteunen. 

Het JINT vormingsaanbod en de SALTO 
Inclusion vormingscursussen bereikten 
in de periode 2007-2013 4078 Vlaamse 
en buitenlandse medewerkers van 
jeugdorganisaties. 
Het publicatieaanbod van JINT vzw en 
SALTO Inclusion stelt samen 29 verschillende 
thematische brochures ter beschikking voor 
jongeren en jeugdwerkorganisaties. 

De Go Strange informatie evenementen van 
JINT vzw, GO Strange III,IV,V en VI bereikten 
in 2007 - 2013 samen 5623 Vlaamse jongeren 
en medewerkers van jeugdorganisaties. 
Infotainment over internationale 
uitwisselingsmogelijkheden stond centraal.

JINT vzw: dynamisch 

Nationaal Agentschap 

en SALTO Inclusion Resource Centre

•

•

Een uitgave van JINT vzw

Nationaal Agentschap 

Youth in Action in Vlaanderen

Grétrystraat 26

1000 Brussel

jint@jint.be

www.jint.be

Youth in Action maakt deel uit van Erasmus+, 

het subsidieprogramma van de Europese Unie 

voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. 

Erasmus+ loopt van 2014 tot 2020. Verken de 

mogelijkheden op www.youthinaction.be.


