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Met een eigen begroting van 

€ 1,009 miljard 

voor 2021-2027 zal het nieuwe programma 

“Europees Solidariteitskorps” open staan  

voor ten minste 

270 000 jongeren.
 De jongeren zullen maatschappelijke 

en humanitaire uitdagingen helpen 

aangaan via vrijwilligerswerk 

of door het opzetten van hun eigen 

solidariteitsprojecten. 
Het programma beoogt niet alleen 

inclusiever, maar ook groener en 

digitaler te worden. Voor het eerst biedt 

het programma jongeren ook de mogelijkheid 

vrijwilligerswerk te doen in het kader van 

humanitaire hulp wereldwijd. 

IN EEN NOTENDOP

 Het Europees Solidariteitskorps  is een financierings-
programma van de EU voor jongeren die aan solidariteit-
sactiviteiten op tal van gebieden willen deelnemen. Het 
kan onder meer gaan om hulp aan kansarmen, humani-
taire hulp en de deelname aan gezondheids- en milieuac-
ties in de EU en elders.

Het programma biedt jongeren niet alleen de kans om een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving te leveren, maar ook 
om waardevolle ervaringen op te doen en nieuwe vaardig-
heden te verwerven. Dankzij het programma kunnen jonge-
ren van 18 tot en met 30 jaar aan solidariteitsactiviteiten 
deelnemen en jongeren van 18 tot en met 35 jaar aan acti-
viteiten in het kader van humanitaire hulp. Het programma 
richt zich ook tot organisaties uit de solidariteitssector die 
jongeren bij hun activiteiten willen betrekken. 

Om aan het Europees Solidariteitskorps te kunnen deelnemen 
moeten organisaties zich van een  kwaliteitskeurmerk   
verzekeren waaruit blijkt dat ze hoogwaardige solidariteit-
sactiviteiten kunnen uitvoeren in overeenstemming met 
de beginselen, de doelstellingen en de vereisten van het 
programma.

https://europa.eu/youth/solidarity_nl
https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/quality-label_nl


NIEUW
Horizontale prioriteiten van het programma: 

inclusief, groen en digitaal

Het nieuwe programma “Europees Solidariteitskorps” 
ondersteunt de  politieke prioriteiten van de  
 Europese Unie  en betrekt zowel organisaties als jongeren 
bij projecten die aan deze prioriteiten beantwoorden. 

Het programma bevordert inclusie en diversiteit en wil alle 
jongeren gelijke toegang bieden tot de mogelijkheden van het 
Europees Solidariteitskorps. 

Het programma wil  groene praktijken  in alle projecten en 
activiteiten integreren en zowel deelnemers als organisaties 
aanzetten tot ecologisch duurzaam en verantwoord gedrag. 

Het Europees Solidariteitskorps draagt bij tot de  digitale   
 transitie  door steun te verlenen aan projecten en activiteiten  
die de digitale vaardigheden aanscherpen, de digitale geletterd-
heid bevorderen en inzicht in de risico’s en mogelijkheden van 
digitale technologie bieden. 

Daarnaast bevordert het Europees Solidariteitskorps de 
participatie van de burgers en de deelname van jongeren aan    
 democratische processen . Het programma kent een centrale 
plaats toe aan vrijwilligerswerk en stelt jongeren in staat  
actief te zijn in de samenleving en echte aanjagers van 
verandering te worden. 

Het programma biedt de nodige flexibiliteit om jaarlijks nieuwe 
prioriteiten toe te voegen en zo onvoorziene uitdagingen aan te 
gaan (bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie en het herstel erna), 
met name op het gebied van gezondheidspreventie en -onder-
steuning. Het programma kan vrijwilligers inzetten om projecten 
te ondersteunen waarbij diverse gezondheidsproblemen worden 
aangepakt.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_nl


Welke acties 
ondersteunt  

het programma  
in 2021-2027?

VRIJWILLIGERSWERK
Dankzij vrijwilligerswerk worden jongeren betrokken bij de dage-
lijkse werkzaamheden van organisaties die gespecialiseerd zijn 
in solidariteitsactiviteiten ten behoeve van de samenleving. De 
activiteiten kunnen plaatsvinden in het buitenland of in het land 
waar de deelnemer woont. Individueel vrijwilligerswerk kan ge-
durende maximaal 12 maanden worden verricht, terwijl vrijwil-
ligerswerk in teamverband gewoonlijk 2 weken tot 2 maanden 
in beslag neemt.

NIEUW
             Het onderdeel “humanitaire hulp”
Voortbouwend op het programma EU Aid Volunteers 
wordt het bereik van het Europees Solidariteitskorps voor 
de allereerste keer verruimd tot vrijwilligerswerk in het 
kader van humanitaire hulpoperaties. 

Het onderdeel staat open voor jongeren tussen 18 en 35 
jaar. Waar de nood het hoogst is, kunnen ze noodhulp en 
bescherming verlenen op basis van de grondbeginse-
len van neutraliteit, menselijkheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid. In het kader van dit programmaonder-
deel kunnen humanitaire problemen worden aangepakt 
in veilige derde landen waar de EU humanitaire hulp 
verleent. 

Vrijwilligers die humanitaire hulp verlenen, zullen worden 
opgeleid en voorbereid zodat ze over de nodige vaardig-
heden en competenties beschikken om mensen in nood 
doeltreffend te helpen. Vrijwilligers en organisaties zul-
len kunnen rekenen op extra steun, bijvoorbeeld van er-
varen coaches en deskundigen.

SOLIDARITEITSPROJECTEN  
Solidariteitsprojecten worden bottom-up door een groep jon-
geren ontwikkeld en uitgevoerd om de belangrijkste problemen 
binnen hun gemeenschap aan te pakken.

Het nieuwe programma zal daarom vooral aandacht schenken 
aan vrijwilligerswerk en solidariteitsprojecten. De actie stages 
en banen – een actie in het kader van het Europees Solidariteits-
korps 2018-2020 – zal worden stopgezet.



Jongeren die aan 
het programma willen 

deelnemen, moeten zich voor 
het Europees Solidariteitskorps 

inschrijven op de Europese Jongerensite. 
Op de site kunnen jongeren nagaan 
welke mogelijkheden zich voor hen 
aandienen, terwijl organisaties met 

een kwaliteitskeurmerk de site 
kunnen raadplegen om potentiële 

deelnemers aan hun  
projecten te vinden. 

NIEUW

In overeenstemming met de digitale transformatie  
In overeenstemming met de digitale transformatie en de am-
bitie de leerervaring van jongeren te ondersteunen, biedt het 
Europees Solidariteitskorps online-opleidingen voor alle jon-
geren die zich voor het programma hebben ingeschreven. De 
nieuwe rubriek over online-opleidingen is te vinden op de Eu-
ropese Jongerensite. Er worden modules in 28 talen aangebo-
den om jongeren in staat te stellen hun motivatie te testen, 
hun vaardigheden en kennis te verbeteren en hun deelname 
aan het programma voor te bereiden. 

Wilt u meer weten?

Op de  portaalsite van het Europees Solidariteitskorps  vind je meer informatie over het programma. 

Het programma wordt beheerd en uitgevoerd door de  Europese Commissie , de  nationale agentschappen   

en het  Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur .

Volg ons via de sociale media

 @EuropeanYouthEU  

 @European Solidarity Corps Official 

 @European_Youth_EU  @EuropeanYouthEU 
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