
 

 

SOLIDARITEITSPROJECTEN 
Solidariteitsprojecten zijn (lokale) projecten; bedacht, opgezet en uitgevoerd door een groep jongeren, om iets 
moois te doen in hun eigen omgeving (bijv. activiteiten organiseren in het lokale buurtcentrum), community 
(bijv. contact met gelijkgestemden) of voor de gehele maatschappij (bijv. het klimaat). Zo’n project geeft hen 
de mogelijkheid om iets goeds te doen voor anderen en biedt hen de kans om nieuwe dingen te leren. Het gaat 
om minstens 5 jongeren tussen 18 en 30 jaar en deeltijd vrijwilligerswerk. De duur van het project is 2 
maanden tot 1 jaar (inclusief voorbereiding, uitvoering en evaluatie van zo’n project). Een projectgroep kan per 
maand 500 euro subsidie krijgen voor de uitvoering van zo’n zelf bedacht initiatief. Het gaat niet om een 
perfect uitgevoerd project, maar het is echt een kans om te leren door proberen en zo het cv te boosten. 
 
Doelstelling van de subsidielijn 
De Europese Commissie ziet deze subsidielijn als een belangrijk instrument om jongeren te activeren. Het 
nemen van initiatief is een belangrijke aanwinst voor zowel de samenleving als de arbeidsmarkt. Een 
Solidariteitsproject draagt hieraan bij door jongeren de kans te bieden hun eigen project op te zetten gericht 
op onderwerpen die zij om zich heen zien. Hiermee kunnen zij zelfstandig oefenen om initiatief te nemen en 
dingen uit te proberen. 
 
Inhoudelijke aandachtspunten  
▪ Een idee van jongeren om iets moois te doen voor hun eigen buurt, omgeving of community. 
▪ Gericht op uitdagingen (key challenges). 
▪ Een idee met een thema die op Europees niveau gemeenschappelijk is, bijvoorbeeld duurzaamheid, 

integratie, klimaatverandering, participatie en inclusie. 
 
Het initiatief komt vanuit de jongeren  
Wat van groot belang is, is dat de jongeren zelf het project bedenken, opzetten en uitvoeren. Ze kunnen zelf 
een aanvraag indienen (als informele groep), maar mogen ook via een organisatie subsidie aanvragen. In dit 
laatste geval moet het uit de aanvraag heel duidelijk zijn dat het idee komt van de jongeren en dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.  
 
Kort samengevat 
▪ De jongeren zijn tussen 18 en 30 jaar. 
▪ Minstens 5 jongeren in een groep, geen maximum aantal projectleden. 
▪ Deeltijd vrijwilligerswerk (naast studie of werk, ’s avonds, in het weekend, tijdens vakanties en zonder daar 

een vergoeding of studiepunten voor te krijgen) 
▪ Duur van het project: 2 maanden tot 1 jaar. 
▪ Jongeren kunnen bij de uitvoer van hun project gesteund worden door een coach. De coach blijft buiten 

het project en maakt dus geen onderdeel uit van de groep jongeren. De coach kan de jongeren begeleiden 
bij het opzetten van het project en bijdragen aan de leerervaring.  

▪ Voor het laten meedoen van jongeren waarvoor het minder vanzelfsprekend is om mee te doen, kunnen 
buitengewone kosten worden aangevraagd (denk hierbij aan extra vervoerskosten, een tolk, extra 
begeleiding, etcetera).  

 
De subsidie 
▪ Projectuitvoering: kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van het project. Dit is een vast bedrag 

van 500 euro per maand. Deze subsidie kan niet worden gebruikt als vrijwilligersvergoeding.  
▪ Buitengewone kosten: kosten om de deelname van jongeren voor wie het minder vanzelfsprekend is om 

mee te doen aan het project mogelijk te maken (denk aan vervoer, tolk, ondersteuning, etcetera). worden 
vaak 100% vergoed. Deze kosten moeten wel van tevoren worden aangevraagd. 

▪ Coachingkosten: om de inzet van een coach financieel te ondersteunen. Dit is een vast bedrag van 241 
euro per gewerkte dag, met een maximum aantal van 12 dagen. De rol van de coach en de aangevraagde 
dagen moeten onderbouwd worden in de aanvraag.  


