
Informatie over het aanvragen van subsidie voor een  
Solidariteitsproject bij het European Solidarity Corps 

 

 

1 

 

Solidariteitsprojecten  
 

HET AANVRAAGFORMULIER 
 
 
LET OP: DE AANVRAAG MAG IN HET NEDERLANDS WORDEN INGEVULD 
(ook al zijn de vragen in het online aanvraagformulier in het Engels) 
 
In dit document staan alle vragen uit het aanvraagformulier. Deze vragen zijn in het Engels, omdat 
hetzelfde aanvraagformulier in heel Europa wordt gebruikt. In dit document proberen we de vragen 
duidelijk toe te lichten in het Nederlands, zodat jullie weten wat er in een projectaanvraag moet 
komen te staan. De antwoorden op de vragen mogen jullie gewoon in het Nederlands invullen en 
moeten uiteindelijk online worden ingevoerd. Alleen aan het einde van het online aanvraagformulier 
moeten jullie een korte Engelse samenvatting geven van het project en van de verwachte resultaten. 
 
Altijd geldt: als je er niet uitkomt of als je een vraag hebt, neem dan contact met ons op!  

• Voor inhoudelijke vragen: Irja de Heij, projectleider van de Solidariteitsprojecten, Whatsapp 
mij je vraag op 06-25660657, dan bel ik je terug.  

• Voor administratieve of technische vragen (hoe maak ik een inlog aan, ik ben mijn 
wachtwoord vergeten, hoe start ik een aanvraag online, etc.): bel met de 
programmamedewerkers op 030-2306344. 

 
 
ALGEMEEN (Context & Applicant Organisation) 
 
Eerst wordt gevraagd om de “context” in te vullen: de taal waarin jullie het formulier invullen (kies 
hier ‘Dutch’ als jullie het formulier in het Nederlands invullen), de naam van jullie project, het aantal 
maanden dat jullie project duurt (minstens 2 maanden, maximaal 12 maanden) en het Nationaal 
Agentschap waar jullie de aanvraag doen (dat is NL02 Nederlands Jeugdinstituut). 
 
Daarna wordt gevraagd om jullie “Organisation ID”-nummer in te vullen. Hoe jullie zo’n nummer 
krijgen, staat in een ander document “Start de aanvraag”. Als je het OID hebt ingevuld, kom je bij de 
projectbeschrijving. 
 

 

PROJECTBESCHRIJVING (Project Description) 

 

Relevance, objectives and impact 

 

Why do you want to carry out this project? Please describe its context and origin. 

Waarom willen jullie dit project uitvoeren? Hoe is jullie plan ontstaan? Waarom is dit project 

belangrijk? 
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What do you want to achieve? What key challenges and/or target group do you want to address? 

Wat willen jullie bereiken met het project? Aan welke verandering willen jullie bijdragen met jullie 

project? Welke hoofddoelen en doelgroep(en) willen jullie bereiken?  

 

How is your project relevant to the general objective of the European Solidarity Corps and what is its 

European added value? 

Hoe sluit jullie project aan bij de doelstellingen van het European Solidarity Corps en wat is de 

Europese meerwaarde van jullie project?  

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zullen jullie je even moeten verdiepen in de reden waarom 

dit subsidieprogramma bestaat. In de Programmagids 

(https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf) kunnen 

jullie hier op bladzijde 6, 7 en 8 meer over lezen.  

 

Hieronder worden de begrippen solidariteit, Solidariteitsproject en Europese meerwaarde nog even 

apart toegelicht. Wij hopen dat jullie met deze informatie en de informatie uit de programmagids de 

vraag in het aanvraagformulier voldoende kunnen beantwoorden. 

 

Wat verstaan we onder solidariteit? 

Solidariteit is vrijwillig iets doen voor een ander. Door jouw inzet wordt de mate waarin mensen zich 

met elkaar verbonden voelen in een bepaalde buurt, woonplaats of land vergroot. Dat noemen we 

‘sociale cohesie’, wat het tegenovergestelde is van 'ieder voor zich'. Je laat hiermee zien dat jij je 

medeverantwoordelijk voelt voor je omgeving en de maatschappij en hieraan je steentje bijdraagt. 

Bijvoorbeeld als inwoner van jouw wijk, als student van jouw school, als bezoeker van jouw 

buurtcentrum of als lid van jouw sportclub. Dat noemen we ‘actief burgerschap’. 

 

Wat is een Solidariteitsproject? 

Met een Solidariteitsproject doe je vrijwillig iets voor een ander. Solidariteitsprojecten zijn lokale 

projecten die worden bedacht, opgezet en uitgevoerd door een groep van minimaal vijf jongeren 

(tussen de 18 en 30 jaar), om iets goeds te doen voor hun eigen omgeving. De projectgroep is 

gevormd omdat alle leden aan de slag willen met een bepaald thema of een bepaalde doelgroep. De 

projectleden doen dit omdat ze dit zelf willen. Het gaat daarom om deeltijd vrijwilligerswerk (’s 

avonds, in het weekend, tijdens vakanties). Met een Solidariteitsproject willen jullie een positieve 

verandering teweeg brengen in een bepaalde omgeving, voor een bepaalde groep mensen. 

Tegelijkertijd leren jullie zelf ook door het doen van een dergelijk project: je leert door te proberen 

en vergroot hiermee bepaalde vaardigheden (bijvoorbeeld samenwerken, organiseren, coördineren, 

plannen, communiceren en het bijhouden van een financiële administratie). Een Solidariteitsproject 

draagt dus ook bij aan jouw eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hiermee vul je jouw cv 

verder aan en vergroot je jouw kansen op de arbeidsmarkt. Het gaat niet om een perfect uitgevoerd 

project, maar het is echt een kans om te leren door proberen. 

 

Wat verstaan wij onder Europese meerwaarde? 

De meeste thema’s die te maken hebben met solidariteit spelen al in heel Europa. Denk hierbij aan 

thema’s als duurzaamheid, integratie, klimaatverandering, participatie en inclusie. We hebben het bij 

‘solidariteit’ al gehad over sociale cohesie: de mate waarin mensen zich met elkaar verbonden voelen 

in een bepaalde omgeving. Europese subsidieprogramma’s trekken dit nog breder: hier gaat het om 

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
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het stimuleren van verbondenheid met elkaar binnen de Europese Unie. Een Solidariteitsproject 

vindt plaats in jouw eigen omgeving. Toch is het bij jullie aanvraag belangrijk dat jullie aangeven 

welke thema’s in jullie project terugkomen, die gemeenschappelijk zijn binnen Europa. Daarnaast 

kan de samenstelling van de groep ook van belang zijn hier te noemen: stel dat de projectgroep of 

doelgroep van het project mensen bij elkaar brengt met verschillende achtergronden, dat draagt ook 

bij aan inclusie en/of integratie. Kom je hier niet uit? Neem dan contact met ons op en wij denken 

met je mee! 

 

How will your project benefit the communities and/or your target groups? 

Welke invloed heeft jullie project of wat levert jullie project op voor de doelgroep(en) van het project 

(zie eerdere vraag over ‘target group’)? Ook willen wij weten welke invloed jullie project heeft op de 

(lokale) gemeenschap. Kijk of er momenten zijn in jullie project waarop anderen in contact komen 

met jullie project, bijvoorbeeld buurtbewoners, gemeentebestuur, pers, (jeugd)organisaties, 

(jeugd)verenigingen, vrienden of familie.  

 

Please explain the expected impact on participants in your group. How the activities and working 

methods will contribute to their personal development and foster entrepreneurship skills and social 

involvement?  

Hoe draagt het project bij aan jullie eigen ontwikkeling? Noem hier zowel jullie persoonlijke 

ontwikkeling als het vergroten van jullie ondernemerschapsvaardigheden. Denk hierbij aan 

vaardigheden die je met jullie project oefent (bijvoorbeeld het zelfstandig opzetten van een project, 

netwerken, financiële administratie, leren samenwerken, anderen enthousiasmeren of werken met 

een bepaalde doelgroep). 

Let op: het gaat hierbij dus echt om wat jullie leren, individueel en als groep. Deze vraag gaat dus niet 

over wat de doelgroep leert van jullie project.  

 

Please select the main topics addressed by your project 

Dit is een rijtje onderwerpen die van toepassing kunnen zijn op jullie project. Jullie moeten minimaal 

één onderwerp en kunnen maximaal 3 onderwerpen kiezen die op jullie project van toepassing zijn.  

 

Quality Management 

 

How will you manage your project (e.g. general coordination between the participants, distribution of 

tasks and responsibilities, financial and time management, communication etc.)? 

Hier moeten jullie omschrijven hoe jullie het project gaan organiseren (projectmanagement). Denk 

hierbij aan de coördinatie (iemand zal het overzicht moeten bewaken), de taakverdeling, de 

financiële administratie, de planning, de communicatie en al wat er komt kijken bij jullie project. 

 

Activities 

 

Please describe in detail the activities you will carry out and how you will do so. Please remember to 

provide information on what needs to be done in preparation of these activities. 

Beschrijf hier de activiteiten die horen bij jullie project en wat daarvoor nodig is. Jullie hebben eerder 

jullie doelen en doelgroepen benoemd, hier omschrijven jullie nu welke activiteiten jullie gaan doen 

om die doelen te bereiken. Omschrijf daarbij ook wat er nodig is om deze activiteiten te organiseren. 

Denk hierbij aan de voorbereiding, de uitvoering en de afronding.  



Informatie over het aanvragen van subsidie voor een  
Solidariteitsproject bij het European Solidarity Corps 

 

 

4 

 

Stel dat jullie bijvoorbeeld in een jaar 12 bijeenkomsten gaan organiseren, dan kunnen jullie alvast 

een planning maken van die 12 bijeenkomsten en omschrijven wat daarvoor nodig is (ruimte, 

materialen, drinken en eten, expertise, opbouw en afbouw, promotie, etc.). 

Let op: het antwoord bij deze vraag moet kort, maar duidelijk en concreet worden omschreven. Als 

jullie echt al een uitgebreidere activiteitenplanning hebben (bijvoorbeeld in schema’s in Word of 

Excel), dan kunnen jullie deze als bijlage uploaden bij de online aanvraag.  

 

Participants of the group 

 

Composition 

Please describe your group: how was the group created? What are the profiles of each one of you and 

what does each one bring to the project? 

Wie zijn jullie? Beschrijf de initiatiefnemers / de leden van de projectgroep. Wat zijn jullie profielen: 

wie ben je, hoe oud, waar vandaan, wat is je achtergrond? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Wat is 

ieders specifieke inbreng in het project? Wat is ieders raakvlak met het onderwerp van het project of 

met de projectdoelstellingen? Waarom willen jullie je vrijwillig inzetten voor dit project?  

 

Learning outcomes 

What knowledge, skills and competences will the participants develop throughout the project? How 

do you plan to identify and document these learning outcomes (e.g by using recognition tools such as 

Youthpass or Europass)? 

Deze vraag lijkt erg op de eerdere vraag over “expected impact on participants in your group”. Jullie 

kunnen hier deels herhalen wat jullie daar hebben geantwoord op de vraag wat jullie leren van het 

project. Welke kennis, vaardigheden en competenties ontwikkelen jullie gedurende dit project?  

Daarnaast is het hier van belang om te benoemen hoe jullie deze leerervaringen gaan vastleggen. 

Stel dat jullie elke week, tweewekelijks of maandelijks bij elkaar komen om te bespreken hoe het 

project gaat, schrijf dan ook op wat jullie de afgelopen periode allemaal geleerd hebben van het 

opzetten en uitvoeren van het project. Door (samen) te reflecteren worden jullie je bewust van jullie 

leerervaringen. Je leert vaak meer dan je denkt en de kunst is om juist al die leerervaringen boven 

water te krijgen en bij te houden. Door er de tijd voor te nemen en vaste momenten in te plannen, 

brengen jullie je eigen leerproces in kaart. Zo hebben jullie daar bij het einde van het project goed 

zicht op. Dat is belangrijk, want jullie moeten hier ook verslag van doen bij het eindverslag.  

Een eventuele coach kan jullie helpen bij (het reflecteren op) jullie leerproces. Er zijn ook tools om 

jullie daarbij te helpen, zoals Youthpass. Kijk op https://www.youthpass.eu/nl/ voor meer informatie 

hierover. 

 

Coach 

Will you have the support of a coach? 
Een projectgroep mag een coach inschakelen, maar dat hoeft niet. De coach ondersteunt vooral het 
proces en het groepsgebeuren. De coach is geen lid van de projectgroep en kan verschillende rollen 
op zich nemen, afhankelijk van de behoefte van de projectgroep. De coach kan de projectgroep 
ondersteunen gedurende het hele project (voorbereiding, uitvoering en evaluatie). De coach kan 
bijvoorbeeld het leerproces begeleiden en helpen om leerdoelen en -resultaten te omschrijven en 
vast te leggen.  
 
  

https://www.youthpass.eu/nl/
https://www.youthpass.eu/nl/
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Please give a short profile of the coach and how he/she will support your project. 
Geef een korte beschrijving van de coach die jullie op het oog hebben en hoe hij/zij jullie gaat helpen 
met het project. Dat hoeft niet al een specifieke persoon te zijn, jullie kunnen ook omschrijven wat 
voor soort coach jullie willen zoeken.  
De rol van de coach en het aantal dagen dat jullie de coach willen inzetten moeten onderbouwd 
worden in de aanvraag. Het aantal dagen gebeurt niet bij deze vraag, maar komt wel in het online 
aanvraagformulier aan bod bij het budget. Coaching kosten kunnen alleen bij de aanvraag 
aangevraagd worden. Achteraf (na toekenning van de subsidie) is het niet meer mogelijk deze kosten 
aan te vragen. Per project is er een budget van 241 euro per keer beschikbaar, voor maximaal 12 
momenten. De duur van de coaching staat los van de projectduur. Als jullie project 6 maanden duurt, 
dan kunnen jullie de coach alsnog 12 keer inschakelen.  

 

 

FOLLOW-UP 

 

Evaluation 

 

How will you assess the extent to which the project has reached its objectives and evaluate its overall 

success? 

Hoe gaan jullie bepalen of jullie hebben bereikt wat jullie wilden bereiken? En hoe gaan jullie 

evalueren hoe het project is verlopen en of het een succes was?  

 

Tijdens en na afloop van jullie project is het belangrijk om het gehele project nog eens onder de loep 

te nemen en te evalueren. Tijdens het project kan dat bijvoorbeeld halverwege zijn, maar jullie 

kunnen er ook voor kiezen om elke week of maand met de projectgroep bij elkaar te komen om 

tussentijds te evalueren. Plan de evaluatiemomenten van tevoren en zorg dat de gehele projectgroep 

aanwezig kan zijn!  

 

Afhankelijk van het project en jullie groep geven jullie daar zelf vorm aan. Tijdens het project kun je 

in ieder geval nog bijsturen waar nodig. Evalueer verschillende aspecten van het project:  

- de doelstellingen (bijvoorbeeld: welke doelstellingen zijn behaald, welke nog niet en hoe 

kunnen we die nog behalen?); 

- de activiteiten en de aanpak (bijvoorbeeld: gaat het project zoals wij hadden verwacht, wat 

willen we anders zien, wat gebeurt er met de resultaten?); 

- de samenwerking (bijvoorbeeld: hoe werken jullie samen binnen de groep en met anderen 

buiten de groep, zijn de taken eerlijk verdeeld, hoe heeft iedereen het project ervaren?). 

 

Sustainability 

In a longer term perspective, please describe if you plan to sustain the impact achieved by your 

project. Please also explain if you plan to follow up this Solidarity Project. 

Heeft jullie project alleen invloed op het moment dat de activiteiten plaatsvinden of heeft jullie 

project ook effecten op de langere termijn? Zijn er manieren waarop jullie de impact van jullie 

project groter kunnen maken? En zijn er mogelijkheden waarop jullie project door kan gaan 

(misschien in andere vorm) als de subsidie is gestopt?  
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Impact is het effect dat iets heeft op mensen en omgeving. Het zou mooi zijn als jullie project niet 

alleen op het moment van jullie activiteiten impact heeft op de deelnemers, maar ook op de langere 

termijn impact blijft hebben. Bijvoorbeeld doordat mensen iets geleerd hebben wat ze later ook 

kunnen gebruiken.   

 

Duurzaamheid is de mate waarin het project in staat is om voort te duren, ook na de periode 

waarvoor jullie subsidie krijgen. Stel jullie hebben iets ontwikkeld, dan kunnen jullie dat beschikbaar 

stellen voor anderen. Of stel dat jullie maandelijkse bijeenkomsten organiseren voor jongeren en na 

jullie projectperiode mogen jullie (of anderen) dat voortzetten bij het jongerenwerk of het lokale 

buurtcentrum, dan heeft jullie project een duurzaam (blijvend) gevolg.  

 

Mogelijk zijn niet alle projectonderdelen of resultaten duurzaam; maar kan alleen de zichtbaarheid 

van jullie project en resultaten langer voortduren dan de subsidieperiode alleen. Door de resultaten 

van jullie project op een actieve manier naar nieuwe doelgroepen te verspreiden, strekt de impact 

van jullie project zich ook verder uit tot in de toekomst. Denk hierbij aan:  

- Het zichtbaar maken; 

- Verspreiden; 

- Ervoor zorgen dat anderen iets hebben aan de resultaten van jullie project en er iets mee 

kunnen doen.  

Zie hiervoor ook het volgende en laatste onderwerp in het aanvraagformulier.  

 

Project visibility and dissemination of results 

 

How you will you make your project visible? 

Hoe maken jullie je project zichtbaar voor anderen die niet betrokken waren bij het project?  

 

Wij vinden het belangrijk dat jullie aan de buitenwereld laten zien wat jullie hebben gedaan en 

hebben bereikt met jullie project. Door jullie project en de resultaten te delen met jullie omgeving, 

wordt de impact van jullie project nog groter. Zo worden anderen geïnspireerd om ook iets goeds te 

doen in hun eigen omgeving en wellicht een solidariteitsproject te starten.  

 

Welke vorm dit aanneemt, kiezen jullie zelf. Het moet in elk geval een manier zijn die de lokale 

gemeenschap en/of het brede publiek betrekt. Een discussieronde, een voorstelling, evenement, 

bijeenkomst… er is van alles mogelijk! Laat het ons ook weten, wij zijn ook benieuwd en wonen het 

graag bij.  

 

Zorg dat jullie project herkenbaar gesubsidieerd is door het European Solidarity Corps. Jullie krijgen 

van ons een vlag voor bijvoorbeeld evenementen en het is de bedoeling dat jullie ons logo gebruiken 

in de communicatie-uitingen van of over het project.  

 

Benoem in de aanvraag de ideeën die jullie hierover hebben.  
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How will you share the results of your projects and with whom? 

Hoe en met wie gaan jullie de uitkomsten van jullie project delen?  

 

Het project kan allerlei resultaten opleveren, zowel concrete (materiële) resultaten als vaardigheden 

en persoonlijke ervaringen die werden opgedaan door de projectorganisatoren en deelnemers aan 

de activiteiten (immateriële resultaten).  

 

Materiële resultaten zijn bijvoorbeeld foto’s en video's; informatiefolders; website of pagina's op 

sociale media; verslagen. Deze resultaten zijn gemakkelijk te verspreiden, bijvoorbeeld door het 

betrekken van lokale professionals (buurtwerk, jongerenwerk), beleidsmedewerkers (de gemeente), 

de lokale media (een buurtkrant) en door het online verspreiden van de resultaten.   

 

Immateriële resultaten zijn bijvoorbeeld de kennis en ervaring die de projectgroep en de deelnemers 

aan het project hebben opgedaan. Deze resultaten zijn minder gemakkelijk te verspreiden. Hierbij 

zouden jullie bijvoorbeeld kunnen denken aan het organiseren van een presentatie in het lokale 

buurtcentrum, zodat ook anderen jongeren horen over jullie ervaringen. Of het geven van een 

presentatie op school vanuit jullie individuele ervaringen.  

 

Zie voor meer informatie over “Project visibility and dissemination” Bijlage 1 (vanaf bladzijde 98) in 

de Programmagids: https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-

guide_2020_nl.pdf. 

 

 

https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/european-solidarity-corps-guide_2020_nl.pdf

