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Jij bent uitgenodigd 
voor dit gloednieuwe 
evenement: ENCORE. 
Voor het eerst organiseren de 
Vlaamse (JINT), Franstalige (BIJ) 
en Duitstalige (Jugendbüro) Nationaal 
Agentschappen samen een evenement 
over het European Solidarity Corps. Het 
European Solidarity Corps is een initiatief van 
de Europese Unie dat kansen voor jongeren creëert 
om vrijwilligerswerk te doen of te werken in projecten 
in je eigen land of in het buitenland. Met ENCORE willen we 
iedereen samenbrengen die in België bezig is met het European 
Solidarity Corps, als vrijwilliger of professioneel.
Het evenement zal in het Engels zijn, er zijn de hele dag door ook 
sessies in het Nederlands.

WAT?

 Leer van elkaar over de taalgrenzen heen.

 Ontmoet ervaren Europese vrijwilligers die hun ervaringen zullen delen.

 Verbreed je toekomstige ervaring als een vrijwilliger of van de toekomstige vrijwilligers in jouw 
organisatie.

 Ontdek meer over de kansen binnen het Corps op een nationaal of internationaal level.

WIE?

“ENCORE: Do you want more out of the European Solidarity Corps” zal verschillende workshops en 
sessies hebben tijdens de dag en is interessant voor zowel nieuwe als ervaren professionals die graag 
zouden willen of al werken met het European Solidarity Corps. Breng ook gerust collega’s mee.

Er zal heel veel informatie beschikbaar zijn voor jongeren die interesse hebben om ooit vrijwilligerswerk 
in het buitenland te doen. Zij zijn ook heel welkom op dit evenement. 

ENCORE probeert het hele netwerk van Belgische organisaties, jeugdwerkers en jongeren samen te 
brengen die geïnteresseerd zijn in het European Solidarity Corps. 

Tot dan!
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AARZEL NIET EN SCHRIJF JE NU IN!

Kom hieronder te weten welke sessies we aanbieden tijdens het event. 

Bekijk zeker goed in welke taal de sessie wordt gegeven. 

Stel je eigen dagprogramma samen volgens je noden en interesses op:

WWW.JINT.BE/KALENDER/ENCORE

http://WWW.JINT.BE/KALENDER/ENCORE 


WELKOM

10.00 TOT 10.30 UUR RECEPTIE

10.30 TOT 11.00 UUR OPENING EN WORD GEÏNSPIREERD 
Verschillende sprekers zullen hun ervaringen binnen het European Solidarity Corps delen. 

Meer informatie kondigen we aan in het begin van april.

PROGRAMMA 

 NIEUWE ORGANISATIES

 ERVAREN ORGANISATIES 

  JONGEREN

11.00 – 12.30 UUR EERSTE PARALLELLE SESSIES
A. Solidariteit: wat is dat? ENG 

   

Solidariteit van theorie tot praktijk
Solidariteit is het belangrijkste onderwerp in het European Solidarity Corps. Maar wat is dat juist? Er zijn veel verschillende interpretaties en we passen die allemaal verschillen toe in ons dagelijks werk. In deze sessie zoomen we in op een onderzoek van het Solidarity Corps Resource Centre.Daarna kan je zelf input geven over de term solidariteit en wat het betekent of kan betekenen voor toekomstige projecten. 

Door: Snezana Baclija Knoch – internationale trainer en onderzoeker voor het Solidarity Corps Resource Centre • Deze sessie zal in het Engels zijn.

B. Kwaliteit in je project NL 
  

Vorming voor startende en lopende vrijwilligerswerkprojecten
Een vrijwilliger in huis halen of uitsturen: er komt meer bij kijken dan je denkt. Misschien heb je al ervaring maar neem je niet vaak de tijd om stil te staan bij je aanpak. Of ben je een krak in begeleiding maar kan je wel een frisse kijk gebruiken op vlak van projectmanagement. Samen gaan we voor kwaliteit in alle fasen van je vrijwilligersproject!
Door: Nele Steeno – trainer voor JINT • Deze sessie zal in het Nederlands zijn.

C. Netwerksessie: uitwisselen over de taalgrenzen heen ENG 
  

Leer je collega in andere delen van België kennen 
Dit is jouw kans om te ontdekken welke organisaties over de taalgrenzen bezig zijn met jeugdprojecten. Internationale ervaringen zijn de sleutel, maar wat met de mogelijkheden om uit te wisselen met onze collega’s binnen België? Heb je al gedacht aan een solidariteitsproject opzetten met Vlaamse, Waalse of Duitstalige jongeren? Klaar om verschillende methodieken uit te wisselen met (tot nu toe) onbekende organisaties? 
Door: Pepijn Hellebuyck – trainer voor JINT • Deze sessie zal in het Engels zijn.
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13.30 TOT 15.00 UUR TWEEDE PARALLELLE SESSIES

A. Doe vrijwilligerswerk in Europa: informatie voor jongeren NL  

Ben je tussen 18 en 30 jaar en heb je nood aan verandering? Dankzij het European Solidarity Corps 

kan je 2 maanden tot 1 jaar vrijwilligerswerk doen in een organisatie in Europa of de buurregio’s. 

In deze sessie ontdek je de mogelijkheden voor je takenpakket; in de sociale of culturele sector, 

in de media of in een ecologisch project en krijg je meer praktische informatie, onder andere 

over de kosten. Je krijgt alle informatie over wat dit programma precies is en hoe je van start kan 

gaan. Je kan ook meteen je vragen stellen. 

Door: Yannick De Schaepmeester – JINT stafmedewerker • Deze sessie zal in het Nederlands zijn.

B. Informatiesessie: het European Solidarity Corps 
NL 

  

Kom meer details te weten over álle mogelijkheden in het programma.

Na slechts anderhalf jaar staat het Solidarity Corps nog maar aan het begin van wat het kan 

worden. Vrijwilligerswerk voelt het meest vertrouwd aan maar heeft misschien toch nog 

geheimen. Wat weet je over alle mogelijkheden van vrijwilligersteams? Of wie weet kan je een 

stageplaats of zelfs job aanbieden binnen het European Solidarity Corps? En misschien kan jij 

zelf een solidariteitsproject opzetten in je eigen buurt?

Door: Lian Verberckt – JINT stafmedewerker • Deze sessie zal in het Nederlands zijn.

C. Netwerksessie: peer-to-peer over de noden van je organisatie
ENG 

  

Alles wat je wou vragen aan andere organisaties maar niet durfde

Leg je grootste uitdagingen op tafel en vind gemeenschappelijke elementen en frisse ideeën 

van gelijkaardige organisaties en projecten. Misschien kan jij een goed verhaal van een project 

delen? Of misschien kan je gemeenschappelijke oplossingen vinden voor de accommodatie van 

vrijwilligers, verzekeringsproblemen of impact genereren met je project? Deze sessie is van jullie, 

laten we de krachten bundelen! 

Door: Barbara Cleynen – JINT stafmedewerker • Deze sessie zal in het Engels zijn.

D. Youthpass en het leerproces ENG 
  

Hoe Youthpass beter gebruiken 
Jongeren hebben het recht om een Youthpass te krijgen als bewijs van deelname in een Europees programma. Maar Youthpass is veel meer dan dat, het gaat over leren. Als organisatie of projectcoördinator zoek je altijd naar betere manieren om het leren van jonge deelnemers te ondersteunen. Jongeren hebben ook verwachtingen over deze ondersteuning. Hoe combineer je deze noden met Youthpass? 

Door: Natasha Roelofs – trainer voor JINT • Deze sessie zal in het Engels zijn.

12.30 – 13.30 UUR LUNCH
Tijdens de lunch kan je informatie over (andere) subsidieprogramma’s ontdekken. Als je vragen 
hebt over Belgisch en/of Europees jeugdwerk kan je altijd de collega’s van Jugendbüro, BIJ of 
JINT contacteren.
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D. Europeers: On the spot - sessie 1 ENG 
  

Ontdek de ervaringen van vrijwilligers via het European Solidarity Corps door de vrijwilligers zelf

Europeers zijn ambassadeurs voor het European Solidarity Corps en Erasmus+-programma. Zij willen graag hun kennis met organisaties en jongeren die geïnteresseerd zijn om ook ambassadeur te worden, delen. Momenteel is deze sessie nog niet ingevuld aangezien de jongeren de opdracht  hebben om de inhoud van de sessie te maken. Als je graag je werk binnen het European Solidarity Corps will upgraden, staan deze vrijwilligers klaar om je te helpen met hun verhalen en tips over toekomstige vrijwilligers in jouw organisatie. De inhoud van de sessie zal toegelicht worden tijdens de opening in de ochtend. 
Door: Europeers • Deze sessie zal in het Engels zijn.

15.00 TOT 16.30 UUR DERDE PARALLELLE SESSIES

A. Europeers: On the spot - sessie 2 
ENG 

  

Ontdek de ervaringen van vrijwilligers via het European Solidarity Corps door de vrijwilligers 

zelf

Europeers zijn ambassadeurs voor het European Solidarity Corps en Erasmus+-programma. Zij 

willen graag hun kennis met organisaties en jongeren die geïnteresseerd zijn om ook ambassadeur 

te worden, delen. Momenteel is deze sessie nog niet ingevuld aangezien de jongeren de opdracht  

hebben om de inhoud van de sessie te maken. Als je graag je werk binnen het European Solidarity 

Corps will upgraden, staan deze vrijwilligers klaar om je te helpen met hun verhalen en tips over 

toekomstige vrijwilligers in jouw organisatie. De inhoud van de sessie zal toegelicht worden 

tijdens de opening in de ochtend.

Door: Europeers • Deze sessie zal in het Engels zijn.

B. Solidariteitsprojecten 
NL 

  

Inspiratie, tips, tricks en praktijkervaringen 

Solidariteitsprojecten zijn nationale projecten binnen het European Solidarity Corps. Het 

combineert solidariteit, lokale initiatieven en jongeren met plannen.In deze sessie hoor je jongeren 

zelf aan het woord over hun idee en wat ze ermee gedaan hebben binnen een solidariteitsproject, 

wat ze hebben geleerd, bereikt en hoe je zelf aan de slag kan gaan. Kom inspiratie opdoen en 

ontdek hoe je zelf een solidariteitsproject kan opzetten.

Door: Kevin Verborgt – JINT stafmedewerker • Deze sessie zal in het Nederlands zijn.
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C. Mentor zijn in een project 
ENG 

  

Inzichten over goede praktijken en hoe je engagement kan verbeteren met mentors en 

ondersteuning. 

Samenwerken met mentoren in internationale projecten is niet altijd makkelijk. Waar vind je 

mentoren? Hoe hou je hen betrokken? Hoe kan je een betekenisvolle ervaring voor hen faciliteren 

en hen connecteren met je vrijwilligers? Het European Volunteer Centre (CEV) heeft onderzoek 

gedaan rond mentor zijn en heeft een Treasure Box for mentors gemaakt. De belangrijkste 

onderzoeksresultaten daaruit zullen gedeeld worden, terwijl we ook ruimte creëren om 

uitdagingen en verhalen te delen. Deze sessie is interessant voor huidige mentoren, coördinators 

die met mentoren werken en vrijwilligers die graag een mentor zouden willen worden. 

Door: Gabriella Civico – CEV • Deze sessie zal in het Engels zijn. 

D. Betrek jongeren met minder kansen in jouw activiteiten
ENG 

  

Ben je deel van een organisatie, institutie of netwerk dat werkt met kwetsbare jongeren? Ben je al 

actief in inclusieve mobiliteitsprojecten of zou je daar graag mee beginnen? Ben je op zoek naar 

nieuwe partners uit verschillende sectoren? Deze sessie geeft zowel nieuwkomers als ervaring 

organisatie de ruimte om ideeën en goede voorbeelden uit te wisselen om elkaar te steunen en 

te motiveren. Wie weet komt er wel een inclusief internationaal project binnen het European 

Solidarity Corps uit voort? 

Door: BIJ • Deze sessie zal in het Engels zijn
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